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1.E.L SR. PR,ESIDENT:
Comen~a la sesslO extraordlnma, t.:onvocatln per
al dia d'avui. derna i passat demb., pcr tractar com a
punl únic un debal general sobre la política del 00vem de la Comunllat Aulbuurna d'aquestes llles,
Cree en concixemenl deis mcmbres de la C9mbrn
les normcs de ¡woccdimenl donodes per aquesta Presidencia, jUtJtUlJlCHl umb la Mesa i eseolLad'a la Jwua
de Portavcus. Per laut', no fa falta ter-ne lectura.
Té 1<1 paraula, en primer l1oc, e l Pl'esident de la
Comunitat Autónoma, Sr. Gabriel Coñcllos ¡Fans.

EL SR. CA&El.l..AS FONS:
Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputa ls: Voldrla suposor -vul! fcr-ho abd- que (OtS colncirJim a l'hoi'o d t:
definir la nnluralesn d'aqucst dcbat , que té pcr rina·
lital", que lé pel' objccliu, que no poden ser d'alLrcs ni
la finnJitnt ni I'objectlu , s inó examinar de q ualquc manera. com si féssim un bajan!;, q uin és I'estat de la
oostro. 3utonomin. l'estat de la nostnl Comunitat Au tónoma ara tjue han passat dos alJys ¡ mig, i quin és
e l grau de desenvolupamcnt estatutari i de func ionament institucionnl, és A dir, d I! qua lque moner:¡ ,
l' ~ ab<llls~ i el cdc$pl'és . eom un tcnnomctrc. indicador
deis nivells d'cficbcia, i si hem arribtlt o no a aquesta
eficacia, al 1I:'lrg d'RqUCSl lemps. En el ben en tes -si
volem ser mitjonamcnt rcsponsobles-. que el nO$tre
tlestnt de I'aulonomln_ haurll. de ser necesshriament
referencial. é... a dir, referit de manera molt realista
ti unes possibjJjlnts i n uns mitjans, desgraciadament
molt limitalS I en funciÓ d'un!! pode.rs dccisons que,
.'iovint, no han estat només aqul, s inó també a Madrid.
Foig oqllest advertiment preliminar, pcrque prou
mal ha rel a lot5 e ls proccssos autonom ics espanyols
la creadó d'unes expectatives que no es corrcsponien
umb les autl!ntJques possibilirnts competcncialS
d'uquests nous ens autonbmic.:s de nou encuny. 'Es
obligació de qunlscvol polft ic i de qualsevol insti tució
respon.<:ables !!XplicAr hone.<:lamcnt e l cnmp de jnc i
les coordcnades d ins les quals ens hem de moure. El
voluntarismc i sobl-elol I'utopisme pollllcs mal no
hnn eslat brin col1scllers.
Advcrt it aixb, en un in lcnt de si tuar el vertador
abast i la verradcm naluralesn del debat que a vu l
ens rcune.ix aqul, la rneva interveoció se cenyirb. a ls
nspeetes segUents: primer, passaré Cómptcs -si es
que aquesla ~xp f'e~sió és una exprc.wiJ que se'l/l per·
mct- SOb l'C allb que s 'ha fel en uquests dos anys j
mis. E.s a dir, f3ré un balan~ de ¡'.. nbans " 1 del _des.
prés .. que les institudons aUlonomiques es posassin
en marxa. Que és, sense dubte, la millor manera de
valorar si hem nvan~at o hem retroccdil, .<:1 alió que
hem aconseguil és mol! o é! poco I si els graus d'cficiencia a qu~ hcm anibat j ustl[Jquen aquest nou s iso
lema nutonbmic quc cns hcm autoconfCI·it.
En segon 1I0e, m'cslcndré ~obrc quinn és In situndó de In nostra Comu nitat Autbnoma, com a conseqUencia, si més no en part, d'aquest perlode d'auto.
Qovern. O'aquf uns dies ingrcssarem a la Comunito.t
I!conomica Europea, i crec que aquesta Cambl'll 110
pOI ser a liena a aquesta circumstllncia histórica tan
rcllevant. A I'hora d'Eul'Opa. hcm de s;¡ber si la po.
Htles que hem practicat em In convenient per a si·
luor-nos dins aques t conjunt cspnnyol, en el punt de
p:,H'lidn més idonl poss iblc per " enfrontar amb exit
aque."" repte auropcu.
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En tercer lIoe. m'llan de perrnctre, senyores i $enyors, que insistcix i en el que ~s el gran pr obloma el
principa l problema que té plantcjat la nostra Cum~nl.
tal Aulbnoma ¡que conlinua essent ni' més ni manco

que el del

fin3n~amenl.

Jo sé que si he de ter cas a les

qüestions que més sovint hnn OCupat ¡han preocupat

aquesta Combra. he ele suposar que aquests OS5Umptes
finam:crs no Hgurcn en el primer 1I0e ele les inquie.
tuds que tenim. Aixb no obstan l, no ero can$oni dc rc.
petir que una autonomía scnse contingul cconOmlc
!cnse contjngu~ éconbmics significatius és una pu~
cn lclcqu ill dcstllladli D. la simple gestió a fer de cnixcrs
deIs runclonarls transferils. SCllse lIoblel"S sobram IOIS:
sobra el Govem ¡sobren vosles, j ens convcrl irlcrn en
U03 gran I inútil superestructura que es diverteix dis.
eut !nt tcrm,:s sc.:nsc relleu. El poder, o 5ón mi tjans pcr
n excrcir·lo, o no és absolutnmcnL rc~, i és pcr aixb
que, o assumim responsablemenl i unilariamenl aquesta. grau qücsli6 ---que, per altra banda, no és ni de drctes, ni de centrcs ni d'csqucrres- del rinant;ament
aulonomic o el noslre roble I,endrll el pcrfcere i legi_
tim drcl d 'ucusar-I\os de frivolital irresponsable per no
haver lIuitat, si més no, pcrqul! la riquesa que In so.
cietnl halenr genera rcvcrteixi efeclivame nt a In soeie,..
tal bulenr.
Finalment, i en Quurt Iloc, reflex.ionaré sobre el
fulur, partint d'una realital presc.nt, les Balears d'uca
no són les BlIlr.:óu"l:> dc ra dos anys i migo El futur quc
estam en condiclons de dissenyar lampee DO es el ma·
teix de (a dos nnys i mig.
Passcm, per lant, comptes.
Aro la dos nnys i m ig quo In nostra autono mia cm,
ha va ig dl r Ja a l Dlscun¡ d'l nvestidu ra, unlle .tabuJa
rasa n.ihil scripLUOl est» -una taula rasa on no havfem
cscrit absolutament res-. Awi, la (lostrp. Comunitat
Autónomn él¡ una n:alita t competencial plena, que si
encara no té sastres més a lts, és perqul: el Govem Central -amb I'aj u da, 101 s'lla de dir, d'alguns gnlpS
u'aquesta Co.mbra- no ho ha volgut aixl.
Que vull dl r nmJJ aquesto referencia a un procC5
transferidor, In dau del qunl és, en principi, en mans
del Govcrn Central? Slmplemcllt, recordar·los el nolable e..c;fnn; i la no manco notable complexirat d'un proe6s de tnms fCl~nci es que ha requerir, d'una banda, una
negodació Ilrosa i J d'una nhm, l'assumpcló de compelencies amb tal el que nixb suposa de no\'elal per n
unn Comunitot Au tónomn de nova planta.
Que, des tI'una perspec tivo autonómica, eJ pr~.s
de transferencics ha con!tillfil un ait i un mollu d'orgull per al govem que l'ha protagonitzat, ens ho demostra J'abslmcia de disfuneions administratlves I la
continuHat de tota la maquinAri a de I'anlerior Admi·
nistració Perircnen de l'Es tal , sense que ¡'adminislrat
hagi sentil -mes aVial, el cont rarl- cap pbrdun d'efeotivitnt n d'cficiencia. T tot a ixo s'ha fe! simultaniaur
¡'t\cció de govern omb In tranSnlissió grodual de parcol·
les de podel' que s'ban anal B$sumln t i lnlegrallt en el
disseny de la polfticn cstric tamelll aulonbmica. Se n'ba
c.scril mol! sobre aqueSl cn1irac le espanyot.. da 111
transicló d'ulI regim autor!turi a un "Jlr e de detnoon\·
tic, pero encaro esta per cscriure el . miracle- que ha
s uposat In tr::msfonnació d'un estat centmli~la en un
altre completruncnt descenll'aUtznt. sCl1se que la qualitnt de les pr estnc ion:; i sense que I'cficbcia ndminis·
trativa no se'n rcsse.ntissim, si més no almanco en el
cas de: Ba l c~r.'I.
R
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Som conSCicn1 que aque!1 assumptes són 3rids I
complexos, com SÓn to1$ el, processos de transfeñ!n.
des I poc n:ndibles polflicRmenl i ¡"IOC explotables :1
l'T1ts des d'un punl de mira d'lmatge. Tampoc les in·
frulruC1UI'rS ocultes d'untt eiutal no SOIe.D impresslonar Ira ciuladanla, que lbcicamenl es l~ més interessada
per. sllb que VC:U, per . lIb que poi tocar que no per les
xarxes de conducció d'aigiles, pos pcr caso Pero els
que tenim 31gUII0 re.sponsnbilitat poUtica sabem fins a
quin punl la solldeso i la bondat de tot I'enlnunal In·
rra.\lruc tural condiciona qualsevot polftica i fins a quin
punl unes Inrrnslruclurcs defiden ls generen problemes cn cadcna pcr n In elUlndan ia, O'aquf la nostra
salisfaccló pel rel que, dos aoys i mig després d'havcr
po~m.1 en murlttt lu noslro nU lonornln, cls contcnguls
compcllJnciols S[8uln unn rcnli tn t palpable i efica~, ossu·
roits sonso IOCS problcmes, posnls e n mnrxa scnse in·
flacclons funclonnrhtls I continua ls amb I'econom ia de
1I1iljaus i lu Ilntd ~lIc i a que hll cal'ncteritzat des del pri.
mer moment nquell govcm.
El malci" hcm de dir respecte de la més importanl de les Instiluclons uutonbmiques: aqucst Parlament, Un3 tesJ elT3do i perillosbsima identifica efid·
cla institucional 8mb aetivitat legisladva. tdb cree que,
en prlnclpi -1 rcnl toles les excepdons que s'hi vul·
guin rer, ~f; mé3 corrt.'Cle \!X.oClamenl el conlran. I a
"hora lIe dchalre l'_eslal de la nostra Aulonomia.,
peos que ens hcm de relicitar per la continencia lcglsI:ulva que ha mQ6"lral aquesla CAmbn i, per suposat,
aquest Co\'cm, les Inlclalives punluals del qual han
estal cxaclament les necessbries i res més que les nc:cessborics.
Cree que el Parlnmcnl havla d'a lendre dues qUeslions prlmordl.ls: exigir i cxercir les fuacions riscalit·
ladol'C.~ en mnt~rl8 pressuposll!lrla, Origen d'aquestn
maleixa Ins!itucló l)arlamentlUin, i anar sancionant
omb IIds oquellc.. q{\cstions quc, en uns casos, eren de
desellvolllpmnent prcsslIposlori 1, en uns nItres, d'obli·
cado promulsnció de normutivcs sobre aspccles puntunls de In 110Sll'0 vido nu tollOmica. Legisla r, senyOl'S,
és fl'lcll, AIIO qlle és ,¡¡(rel l i illlcHlgcnt és legis lar sobre Ic~s coscs necessl\riu, 50bl-c. lea que rcalmeat lenen
I poden ser nleseS, perqué ela Bolelins OEieials de
l'Estal són plens de IIcls Inoperants, que no es poden
compllr I que no es t:ompleixcn, i que s6n expressió
només de bons desiljos I de voluntarismes dignes d'unn
causa mUlar, més que d'nul~nllques possibilitats nor·
matives,
Es per lIixb que m'he felicilal , per la prud~n ci.,
de la noslra Cambra que, sen.se. eedir 11 la inconlinblcia legisl3dorn, ha duit B lerme la CQbdal funci6 [¡SC¡)litzado1'a que té encomanada i endem~ ha aprovat dc·
noo lIeis, de les quals trelze han estal presenlades pel
Govem 1, sls pt'1s difercnls grups parlamentans d'a·
questa Cambra,
La posada en ml\rxa de In dinAmica legislativa que
ha de configurar els Consetls lnsularl.sern. seos dubte,
la cimero més important del desenvolupamenl estatuo
tan que, als dos anys I mlg escassos d'outoDomi3, va
arlq ulrlnt l ott!J les sc\'cs vlrtualitals.
Seguldumcnt, passcm COlllplCS 1\1 capHol de mo·
Il~ries ec:onlJmlquc\, es un capftol amb frnnscendtmcln,
tan impor lanl quc no 1m de mcnester ponde.rar, lanl
que en In mCSllro que l 'l'¡~ I In dcst innei6 que es don i
als doblers públlcs 111\ estat, és i cOlllilluam essent un
dcls cavt\lIs de b:'IInll n de 13 soclctnt política.
Qua n Dque.~la Cambra, a In selsi6 d'invesliduro.
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m'otorgA la conrln~, ho va fer, m6: que res, a un
prognma de govem que no tan sois no disimulava In
rilosorla que I'insplrava, sin6 que a m~ la proclamava
obuto.ment. Ja ale:shores vaig dir molt elaramenl quins
serien els c:lxos a l'cnlom deis quals giraria la conduela
econbmica del C~m : coolenci6 de la despe$a póbU·
ca; un princlpi de rubsidiarielal; voluntal inversora;
incenlivació deis (:I'Ups dinamlcs de la sacielat perqu~
prol'o gonitlnssin el descnvolupament i I'activital ceo.
nOmics, i fa negal.lva a crear, en principi, una Ciscalhal
aulonbmlcft que nugmenlc\s encara més fa pressi6 rIscal que hlln dc suportar els noslrcs dutadans,
Aquesto proclamació de Hnles mestres de la poli.
lica económica del Covcrn pot pareixer, en genel'Al,
in'c lleVlll1l, pendellls com estam massa sovi nl de les
qUcs llons Im mcdlutcs, PerO no és balder de "COloreor·
/te In implwll\ncln, l no ha és pel· dos motius. Perque
e1s prlnclpls que Inspiren les dlferents fore es polUi,
qUC3 que In legren lIc¡uesl6 Cambra no s6n Obvlamenl
els O10lel,,05 I pCl'q u~ els fels ens han demoslral al llar¡
d'nqucsls dos anys I mig que alió que aleshores jo
anunclnvn no el'en leories ni grans formuladons ver·
bals, IIn6 que en::" polhiques que sabien d'on vcnien I
exactament 011 nnaven. AquS s'ha practicat una política
d'cconorniu Ilberal, pero en podna havCT estal una el·
Ira, si hngub aasuroit el Govem de la Comunllat AutO.
noma una nitra. ro~ , 1 si els nostres dutadans no han
de pagar mis ¡mposls, ni han de SUportar una lnler.
W'oci6 3Sri.xlant dds poden públlcs ni han de contemplar com la dcspesa póblica es dispara, ts perqué: hl
masofia que ha Inspiral la pollticn ecooOmica autonOmica h3 cstat aquesta I no una altra, L'.estal de ¡'aulonomia. I de 1:. socletal que 11 dÓna supon és, en bona
parl, conseqUlmcla d'allb que s'anunclA oportUJl:lment
temps cnrel'tl I d'allb que s'ha fel a coDlinuacló,
Quin h, per lanl , l'_esla ' de I'aulonomin. naques.
ta Arca económiCA? Aquf el teniu:
Pdmc r.-Uns PrcssupoSls Cenerals que es dlst in.
g~ i xcn - lols- I,el comeler invcl'sor que tencn, Aix¡)
Significa que els doblen nutonOmics es destinen en
quos\ un clnqllonla PCI' CC J'l { ti Invel'slons pel- a la col.
It."t:t l\'ilal I no R dospc....c.. de runcionoment.
Segon,-NlIl ¡ncrement de la p l'essió fisc31.-La Co.
munitat AUlónoma h.. ItI~S les obligacions de funcionamcnt I d 'ln\'ersI6 que ha conl ret amb eJs fons pl"OCedenlS b6 de les Irnn5fe~nciC5 eSlatals, bé de la partí.
clpacló en el Fons de Compensaei6 Tnterterrltorial. Ra.
cJiealmenl podem dir 8mb sntisfacci6 que l'autonomía
no ha .C0518t ni UM pesseta mb al ciutadll. balear que
el re¡lm cenlrolil7.:t1 d'abans, Aixb ha estat possible
per I'c.scrupolosllal, pcr la prudent administradó 1 per
la conlencló de la despesa que hcm practicaL
Te.rcer.-Prudent recurs al deute públie.-es nole).
rla la iusufidéncla de mllj3.ns I precisament &: la no.
IbJia insunc:~ncin de rnitjans i la injusticia 1 la dÍ$c:rImlnacl6 manlfesles que es practiquen amb BaJears
que ens han obllgal , al Covem autonómico a haver de
J'CCÓrrcr a un endeulement prudent, semprc dios els ~
lCmlls d'nllb que Cs roonable, amb aqueSI 11'31 peI'
cent del pressupost. En el ben enl~ que el recurs 8/
deutc C!S pcr olendrc despeses d'invcrsl6 i no de fuo'
elonamcnt, dlfc~ncJn qunlitallvo important perqu~ no
C:!S Igua l que una l'lCI"SOnll s'e.ndeuli perquc es vol {las·
lar I p Cl'q ll ~ \10 1 " Iure tlmb alió que ti han dc ixal, que
ulla alu':'t q ue s 'ctlCICula pel' a invertir en coses que 11
Imuran de pl'Odulr en el ru lur les rcndabilitnts eones·
ponenls,
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QUClI"t.---SUpOl't a la i nversió j a la crc.'lció d'ocupaci6.-Som concients que o la iniciativa privada c rea
teina o no la crea ningú -t!!Si que, segons parcix, ha
acaba! per assumir fin s i tot el Govcrn Sociali sta. almanco si més no, verhalment-, el Govem Autonomic
ha operat sobre qui crea fe ina a Ba lears : Les petites i
miljancs emprescs. J aid, J'nny 1983 , va finam;ar eredils a baix mlcres pe!" a 92 ernprcses ¡ pelo un valum
de 654 milions de pcssctcs. L'any 1984. varen esscr 265
les cmprcscs peticionarles a.rnh un valum de crCd it
de 2.224 miUons de pcssetes. l al llarg de 1985 -nos
a día 15 de novcmbre- 56n 178 els peticionaris pe.. a
un vol ulTI dc cl'Cditl de 1.267 milions de pcssctes. S'han
creat, scnyores i scnyors, CCnl noves cmpreses i s'h"
p rodul ! l'ampliació o la re[orma de quatre-ccntes, que
han mirlorat eq uips de procés de dades, de transports
o d'installacions, 1 el nombre de lIocs de feina naus,
indu'its per aquestes inversions, s upera el milenar, T
aquestes xifrcs són només les que fan referencill a
indúslna i come~, i he cxcJbs volunlt.riamenl les que
ran referencia a tllrisrne i ngricultura,
Cinqul:,-Fonnació Proressio n aL-Con vcn~U l s que
s'havia d'clevar el nivell de capaci tació tecnica i prc>.
Í"essional de tOIS els age.nts que opel'en al sector de la
distribució comercial, a fi d'aconscguir queJcom que
crcim que és importantIssim: una roillora d'aquesta
rebeió basicil de tota ¡lCluació, de la relació qualitat/
ser\<ei/preu, hcm organitzat cursos especia lit 7.ats per
als nivells tccnics i direclrius, amb una parlicipació,
l'any 1984, de 760 alum nes a 38 cursos i L200 alumncs
a un curs per radio. L'any 1985, el nomhre de cursos ha
es tat de 12 amb 240 alum nes, més 600 a lumnes del curs
per radio. r s'han fel 36 jomades de divulgaci6 de
t'IVA .
SisC.-Pl'omoci6 comercial .-EI fomen! ¡les ajudes a la promoci6 deis scclors amb més possibilitats
de les nostres iIles ban estat unn conslant n la polHiea
econbmica del Govern. Perque no nornés s'ha de pensar en actuaeions anat i encalcanl indús tries punteres
que han de venir de nou i que no sabem si vend ran o
no, sin6 que tenim Quelcom aquí, que és ben nostre i
que mcreix potencial", L'any 1983, el cal~t i la bijuteria
guaitarcn. a Madr:id i a Mill'l a través de SELEC BALEAR i de SEBIM E, L'any J984, el sector nautic acu·
dia a Düsseldorf; el calr;at, dues vegades a Madrid: la
moda, a Madrid; la marroquineria i la confecci6 en
pell , a Madrid ; la bijuteria, a Paris i a MUa. 1 en,
guany, basicament, s'han repetir aquestes presencies
3mb una incidencia notable a les exportacions sobretot
d'a lguns sectors, com el bijuter, que ha passat d'exportar 635 milions I'any 1982 a exportar-oe prop de
2.000 milions l'lIny 1985.
Pcro,on h.. resulta! particulalTIlent posi tiva l'acció
autonbmica ha estat a les actuacions fe rial s. L'any 82,
¡ no obUdem que aixo és una conscqUencia més de
I'ajuda a la nostl-n in dústria , hi huv(a una sola fira
nacional. una sola lira a Balears -SEBIME-. Pero,
<11 86 lendrem sis ri res estables, dues nacionals -BaIcars Nuutica i TcenotudstiCll- i una internacional.
SEB IME, Pcr tant, la crea.ció d'rFEBAL s'ha mostrn !.
cree, ahamcnt rcndible, fregan t gairebé la bl-ilIantor,
Sele.-Centres d'Invesligaci6._Fidels a aquel L principi de subsid iarietat, que hem anu nciat al principi i
Que també varem d ir a la nostra exposició el dia de la
Investidura, pl'incipi de subsid iarietal que vol que els
podcrs públics arribin al! ~ on la socielat no pOI arribar, perO res més, el panorama que ofereix la nostra
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Comunitat Autonoma és, a l meu enteodre, eneoratja_
dor,
Lu inves tigació, la publicls tica, I'aplicació de noves
tecnologíc!\, vet aquí un vas! eamp on l'acció autono.
mica ha mostrat p lenament unes, totes les virtualitats
que té. L'lnsli lut Balear d'Economia -creal I'any
1984-- s'ha constitult en un organis mo coordinador
de rota la infonnació economica. Aquesta funció és
conseqü~ncia d'una fec unda ac tuació de la Conselleria
d'Economia i Hi scnda quo publica periOdicament el
.. Bollet! d'Economia., que ha edHat I'Estudi sobre la
Dcspesa Turística, i que ha participat e n l'elnboració
d'importants estudis nlonogrilfics sobre diversos sectors econbmics de Balears. Ido aixo mateix h o podcm
dir igualment de l' Institut Balear d'Estad!stica, que
est~ posant els fonaments de la fulw'a estadística balear, O de l'Oficina de Promoció l ndustdal de Balears,
especialment dedicada als problemes de disseny i de
lecnologia i ho fa a través d 'acords amb el CDTI i
I'IMP I. O del Cen tre d'Estudis de la Constl·ucc.ió, els
treba lls del qual sobre la qua lital i les tecnologies inddirnn d'uno. manera importanl sobre la construcei6.
Tates són ins tit ucions crea des i inspirades per la Ca.
munitat Autonomu que. cls dóna suport , sempre atenta
al perreecionament i al desenvolupamcnt, per a la qual
cosa, no hi ha cap dubte necessit a, més que res, infor¡nació.
Vui tt:.-Plan ificac.ió.-Obviament, el meu Govero
no és partidari d'intervenir coactivament I'economia
mit jaoc;ant les planificacions que s'usen normalmcnt
en ellO socialismes. Pero, s i que. creu en la plan.ificació
com a una acció ordenadora i ava lundora de. recursos,
com a volunlat de disciplina pcr al sector públic ¡ com
a una fi xació d'objectius a aconseguir, Pelo aixo, s'lla
elabora t el Pla de Desenvolupament Regional, ja. en·
lIesli t. e1el qua l aviat tl!ndra coneixement aquesla
Cambrn.
1 ent.ro, amb aixo a una altra arca, a l'arca turIs·
tica,
Si els pareix b~, farem balan16 de I' .. esta! de I'autanom ia_ en aqucst transcendent al capitol del tUl"isme,
Sé, en aqucst sector, nll b que podfem fer i allb que
havlem de h:r comprcnia ll-es projeccions: ordcnoció
del sector, formació professional i promoci6 del tu,
l"isme,
Pe! que fa a ,'ordenadó, ja en el programa d'acluació, el Govcrn< s 'llavia imposat com a un deis objeetius
priorital'is incidir sobre I'ordenació de I'oferta turísti·
ca, i fe r-ho d'uno. manera plena i en prorunditat. I ho
ha ret amb un:l Llei i onze Decrels. la impol'tllllcia deIs
qU:ll s cstic segur que a vos tes no els deu have!' passar
per a llo
La Ll ci d'Allotjumcnts Extrahotelers és l'cxpressl6
d'una "olunlal ordenadof'.1 del sector, que de qualque
manera ¡n{'entam acabar amb la clandestlnitat deis
allotjamenls turlstics que distorsionen la nostra ofertA,
pcrqu~ no podem controlar la qualitar dcls serveis i de
les pres!acions sense aquestes maneres d'actunr, Cap
Comunitnt Autbnoma no ha enrrontat nques t pl'Oble:rna
rllnb rigor i, sobrelot, amb el coralge 8mb que s'hn
ret aqul, encara que la clandesdnitat és bas~nt més
freqUent a aJtres latit uds que no a la nostro,
Tampoc a cnp Comunitat Autbnoma no s'ha promulgat un Decret com el que establei;t mesureS tI 'ordennció d'cslabliments hotelers i aIJotjamen ts turíst[cs.
L..1 pl'cocllpació per In qua lital futuro de I'ofertn tu·
n stica, a la rel d'aqucst Decret, que és dur, perb que
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és necessarl, i que en In mesurn que incideix sobre
aspectes fonamen tals del seclor lurlslic i. al mnleix
temps, silua el creixeme nl d'nlloljnmcnts turlstics dins
unes coordcl1!I{Ics de qua lit ni que tanl de ba Que s'ha·
guessin plnn tejut i cxig it aba ns.
El Dcercl sobre ordenació i r~gim j urld ic de les
Agblcics de Viatgcs, 8 més d 'adaptar la legislaci6 estata l n 1t!..'I ROS tres neccssitats espccUiqucs, ha pennbs la
conccssi6 de quaranla IIi c~ncies per n Agimcies de
Vinlgcs i hn arbitrat els conlenciosos que es produeixen entre les ag~n cjes i cls clients.
El Decrcl sobre crCdil turls lic ha pcl'm~s la Ira·
mitució, la qual ificac i6 i lo in{ormaci6 de crCdits pcr
\'alor de Olés de mil milions de pesscles que s'han destinal a millares cl'equipament i d'Í,nhllcslruelura del
naslre seclor turístic, i que s'han de sumar n les ¡¡i(res
que a bans daniwem.
Ouat l'e Decrets han regul al diverscs aj udes i subvencions al seclor,
Idos Dcerets vclllen cspccíficament pcr la segu·
rclal del nostre turisme i els vlsltan ls, El Deerel so-bre mesures de seguretat I protecci6 contra lnccndis
ens homologa amb la nonnaliva que regcix. a la eoInuni lllt Economica Europea i el DOOl'ct sobre mesu·
res de scgureto.l ti oscensors d 'hotcls j d 'apnrlarnenls
ludslics obligara el secta,' per posar·se el] condicíons
a ti na invers ió de més de 3.000 milions de pe."isele.!l ,
FinaJment , i en el cflmp e.'IpccHic de J'ardennció
lul'lsticn, pennetin·rne que els a nuncu dos projeetes de
lIei i vuit Decrels, aquesls, cls Oeel'e ts estan pende nts
d'uprovaci6 pel Consell de Govern, i els al tres, peno
(knts de l'Cm issi6 a aquesta Ca mbrn. A través d'aquests
Dccl'Cts que els he anuneiat, es prcscntm una nova
rcslnmcntaei6 hotelera, la de restaurants i eafeteries, la
de eiu:als de vtlcances i de cllmplng5, de manera que,
pclclicoOlcn t, tol d scctOI' quedurh contempJal pcJs
crilcds anle nadors a Ulonomics e ma nals del Govcm.
I respecte als projecte.!l de !lei, no ens lorbare m
gui rc a presen tar davant oquest Pnrlnmcut el 'fIn Di·
rector de Zones TUl'lsliques j Litorals Adjaccnls que,
en coHabornci6 amb la Conselleria d'Obrcs Públiques
i Ol'dennció del Tel'l'it(lri. ordcnarA turfslicament, i
amb una visi6 de (utur, el litoml de les nastres iIIes
d'acord amb les c.'tigcncies protcctores del paisalge I
de In qualital a les ins laHncions lurfstiques.
Pel que fa a la (ol'mució proressional, en oqUCSl
capi'ol pens, senyores j scnyors Dipulals, que les coses
han canvi:u sellsiblemellt e n aq ues ls dos anys i mig
que dl1im d'autanomia, COnscients com él'l!Ol que la
proressional ilat de les persones que fa n reinn al sector
tu rlsl ic és cla u per a aconseguj¡· cotes elevades de qua·
Ii la l a les prestadons, la Consclleda de Turisrnc ha
organilzal - i hi ha partícipnt-, e n coJ.la boraciÓ nmb
d'llltrcs entita ts, nombrosos c ursos de formaci6 a I'am·
bil de I'hosla leria i la rcs!auraeió i. en nquest sentil,
hu resultat profitosn la coHaboroció amb inslÍlucions
empresarials i 3mb ccn trals sindicals.
PetO VOSles ja saben que un deis projeetes mes
ambiciosos i est imals del meo Govern en mat~l'ja de
rormac!ó proressionaJ és la crcuci6 de l'Escola ¡ mema·
clonal d'Hostrueria i Turisme de Balears, un projcctc
en fa se de planujcaci6 o\'ans:nda, que si no es tA Olés
avnnC¡:llt encaro ha esta t per troves que no ens 56n
imputables, la conslrueci6 comen~a ..A d'aq111 poe, perqllb jll !I'nnn arreglat les dificu ltals, ¡marcara un3 fita
a la hislbdn del turismo. bajea r. Jo sé que només I'ex·
pcri~ncin aC1.lmulada del seclor pcrrnel ni Govern de la
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COnluni lat Au~onoma e.mprcndre ulla acció d'llquestll
gruixa, complar nmb I'nsscssoramcnl de la mfUca Es·
cola Hotelera de LauSIlIUU:, -8 trnvés d'un cOllvcni jn
fimHlt- i s ituar les IlOS lres mes en un lIoc punlcr del
pl'eslig,i i de la investignci6 lurlstks.
A Jn tercera de les grans llrees d'actu8ci6 turlstlco
de la nostra ComunitOl, que és la promoci6 del I'uris·
me, J'acció del Govern ha eonsistil en allo que podrrem
dir una &omniprcsblcia pe.rmnnenh i, erce que, a més,
la podrle.m totxar d 'absolutament eficac;. Tal voHo o
cap 3mbil com en aquest de la prom<.lci6 i la coordina·
ci6, l'encaix entre la iniciativa privada, a través de les
ins litucions l'epre5elltativcs, deis molts venerables efi·
cac;os fomenls , i de la iniclaliva pública s'ha mOSlrat
t:lIl efica<; ¡ta n fecund , L'\ nostra pre5t:ncia n cam po·
Ilycs de promoci6 ¡ pubUcitat nls principals palsos
clients ha es ! n~ conl1nuo.. BnJcnrs ha estol presenl en
els s impósiums j a les reunions de treball deis princi·
pals "ours Operadors. Balears ha assistlt a les COnven·
cíons de les principals og~ncies de vialges dcl rnón.
Balears ha acudit a les (irt:s turlstiques més s igni[ico·
lives com s6n les de Londres, Pnris, BrusscHcs, MUA,
ES locolm , Madrid i B:ueelOlla, Hem fi nanc;al campa·
nyes publiciti'lrics a la premsn especialilznda europea.
Les nastres ¡¡les han es la! I'esce.nari d'hnpo"lanls con·
vencions d'associacions q ue canlllilzCD la dem¿¡nda lu·
rfstiea. La Conselleria de Turisme ha conO'llclnl ag~n ·
cies espeeia litzndcs a Alemanya ¡Gran Drelonya que
donen noticia con tInua i puntual de la nostra i..matge
i que pulsen els vaivens de la demanda, de maner n. que
aixf ens pugucm a nticipar i n'jntentc.m corregir les
un resson::m l l l;om! internacional a EstransbUl'&. on
s'ha ncordal que Palma sigui la seu permanent, lu uele·
gació permnllenl del Conscll de Regions d'Europa en
malbria turlsliea.
Crec, que, en dos anys i mig d'autogovem, la nos11'0. Comunitat, ha donat un gil" de CCnl vuitantn brn\uS
en el lI"ilclarnent de la nos tra principa'l (OOl de dquesn,
L'cxpericncia i la Il'lndu resa que hem neonsegu it en
nssumplcs tul'ls llC5, j un lament 8mb la conjunlUl'u fa·
vorable d'unes possibiJitats eompeteneia ls, han esl',l t i
han donal uns fruits esplMdlts que no han fe t més
que oomens:ar, l '.eSlal lurlslie de I'autonomla. és
nques l i aqui el Icniu, i si qua lc(¡ el vo l vcure, el podro
veul'C: ¡ el pedrA comprovar.
A I'area i u I'llmbit de 13 politica agropl.'cub.ria,
no els necessi l explicar In pecu liar situnei6 de lo. nos·
tra mmadcria i de In nOSlr;¡ agricultura en una estructura económica regional forlmne nt descompensada per
la prepo t~ n cia d'un sector, el dc:Js serveis, dnmunl deis
alt res, No obstanl nixo, lal i com comenr,;a, tal com ha
passn.t am b la indúslria , els excedent s generals pel
turiSIl1C i, sobrctot, el dinllmlc esperit cmpl'éstlrial que
hn animal el sector repcrculeixen favorabJemenl nls
sectors agrleoles I ramaders que comencen 8 mostrar
un dinamisme esperau!rador, e n uns casos, I Que ja
s6n una rcaJita t palpable, a d 'alt res.
En aquesl sentít, pens, que la nova sltuaci6 BulOnomicn ha repercutit d'una manero oltarnenl favornblc
en el panorama agropecuarl bnlear. 1 ho ho. fet des de
dislint s angles, des de diferenls 8ngles. E1s progr..tmes
cl'cxpcrirnen taci6 amb euJtjus de la ConseUerin d'Agri·
cu ltu ro , les Iluites contra les plagues, els programes de
millores genNieas rEunaderes, els prog.rames de polen·
Ciílci6 de roces aulbctones, les ass j.s t~ncies i les njudes,
no 101 I'importanl Q,ue haurfem volgut, pero les que
bem pegul , per al rOmenf de I'associacionisme ngrori
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i la comc rcialitwció deis produclcs, 111 labor de foro
mació i ass is tl:ncia tecllolbgic:'l, base primordial de l'm:,.
tuació q ue s'ha de du r a tenue, la realltzació de cu.rsos
pe r a agricullors, In ercaeiÓ de centres de eapaci tociÓ
agrltrio amb i nvers io n ~ important$, I:mt a Maó com a
Palma ,o l'aprofilamcnt d'a igiics rcsiduals per a reguiuli, que nornéS' ~ 'Imn co mcn~1 Umidamcnt, pero
q uc s 'estan ducot n terma amb importune ;:'I i amb aparo
Incioos dinorarles dceis ivcs del Covotn Balear mos·
tren la preocupació nul.onOmica rer lA Ilostra agricul.
luJ"',J ¡ per la lloSlrn rnmadcr:ía.
r una .rncnciÓ es pecial cree que rnc reix. l'acci6 de
la conscrvacló de la haturnlesa en un doble a... pecte
preventiu, per mol' de la prcvcnció d'incendis, t aCliu ,
de repoblncions foresta ls, la puHtico de pl antees i , sobl'ctot, la compra d'oquestn magnífica reserva que é~
S'Albu(era.
1, ar:l, senyorcs I senyors Diput nts, contemplarem
I'es tat de I'uutonomia a un a lt re camp, a un camp
sempre, suggercnt i cncorntjador, a l de la cultura, de
l'e.o;porl I de la juvl:nlut. Un capltol, cn el qual ni ta n
sois m'e.ntretendré a fer COmpal'tlOCC5 o a relator 101
el que hem acon.c;cguit j treballa t en aquests dos anys
¡ m ig autonbm ics, i /'l O bo fa ré pCl'que la lIis la seria j
faria inacabable ac¡uesla expos ició. B astara, parque
vos tes concixc n tOles les dades, que exam lni la s ilua·
ció d'enguany, ja que el c.'l.nvi que s'ha produil en
aquesl ambil a l IInrg d'aqucst pcrlode és més que su·
fieient per a valolill' i amidar l'esta t de la cultura balC(l r des d'u nn perspect iva ins ti tuciomll autonUmica.
Un e lemental ort!rc m'obliga a [ce·ne un rdat e.sque·
rnMie i sobrelot eompal'¡imentnl , cosa que no m 'acaba
d'ugradar. AqU CSI relat és el següent!
Bxposicions.- En aqucsls deu mesos, s'hao orga·
nitznt exposidons anlolbgiquc.s del ccbmic. espanyol
u Palma i a Blvissa; una mostea de cuhura balear s'exhlb l, amb un ~t considerable, 0.1 Chatl!au Royal de
Collime, amb una esplendida e.'tpnsieiÓ de pintura
bn lear cootemporlnin, u na mos l,'a tI'arlesania de vidre,
text il. broeb ts, cistclle rin, biju ted a, cerllmiea, D m és
tic tola unu reprcsentació d'instruments mus iea ls tra·
dic ionals i de vt!s li ls tfpies de les iIIes, A Sa Llolja ,
,5'hi han prcsentat el magnHic Zobcl, nlxl com e ls gra·
valS de Piranesi i una e:;J(posieió dedicada a.ls Reis de
.\-falloren; nI Museu de Mallorca, s 'o rgnnitzit una un lolbgico·hornenolge al pinlor Voldcm .. r DObcrman, i, ara
mnteix, probablemen t deucn haver onal n ve UTe, esUe
segur que ho hnn fe t , la mngnHica exposici6 canuTlemOI'aUva del Citul uc Centenari de la Imprcm ta aBa·
Icnrs que hi ha a Sa Uotja.
En e l Pntrimonl ArUsUc, durant els mesos que
du im passals, e n el! d'engua ny, ds sempre cscassos íe·
cursos per a les lleCel'\~ I t:lls resta uradores i cODserva·
dores del Destre pa lrimoni no han impedit una recun·
da aeluad6 que, a mesurn que se s istemo li lzal'D. un
a ny I un nItre, acaba ra per donar un gil' de 180 gratis
a la nostra realitnt monwueni:'ll.
De maDero dil-eeta, la Consellcria de Cultura 1m
restaura t la 5;11:'1 Mo nti-Sion de In Biblio teca Pública
de Pa lm.. ; la Sol" de In Cúria del Museu Arqul:olu.
gic d'Eivissa; l'imporlaDt e.'templc del bn.rroc menOr·
quf que és l'Aj un tament d'Ab ior; lo inleressant mo!;t ra del xvnr civissenc de Can L1onera!;; In conSlrucció
de les pon es cid pu rta l de dal'tcre de S:'I Llo tjo; la
fac;nhn d'aquesl ma leix edifici, Can Gelabe.rt a Binis·
sa lem, 1, a més, hcm assessora l J hcm participal a I.::s
rcstnuracions de l Moncs~ií de San! Cris lorol d'EivJssa;
,

i J 2 de desembre del 1985

del mllll rar ine. de SanL L1uis de Menorca; del talaio!
de Son Fred de Senccllcs; de In murada prchislOl'ien
d'Es Pou Salot de Porrercs; de so. TOrl'C eI'En Beu
dc SantanyL . 1 hem :s.ubveneionat amb ajudes de fln s
.. un 50 % le.'l l'Cs lauracions que s'han duil ole rme
JX'-í pal'liculacs Il cdIflcis d'illte~s artlstic,
D'em;v. Que varem flSSllmir les competcncics, en el
terre ny arqueolbgic, s'ha plnnifkll l una campanya s iso
tematica ec n~ rad3 en els j ncimcllts de les culll1 res preInla ibt iques, tnlaiot iQues, puniques, romano i -polco
c r istiana, EconOmicament, hcm participat n eXCl1vaeinns
de fu ndncions eslrangerc.s, com les efeduadcli u PolIenlia per la Hryant i a Vnlldemossa pel doclol' Wn ld.
ren. Un pla de ta nques, netcjn i eonscrvoci6 d c l ~ j::lci.
me nts arqueolbgics s'ha pOSM en rnnrxa pe!' duci;
o nua l it8\ ~ cOll secutl vcs j , ju c nguflOy, Bin iae i Trebt."lugcl' n Me norca, s'Hospitalet n Manacor, Son Fred n
Santanyi j Es POli Snlnl :'1 POl'rc res, s'han beneficiat de
I'aeció protectora ,
També enguany s'han comprOL els tCITCnys que.
penanyen a l jncimem roma de. Can Blai de Fonn~_
tera, i s'han inicial els trbmits d'c:tpropiae iÓ de solnrs
prbxims a la bn.c;flic.."1 menorquina. de Son Bou i és en
manca un expedit'.ut que stlposarñ l'lngrés en el domini
Pllblic de prAc tieament la totnlitot de In ci ulat roman"
de Pollen tin.
L'etnologin, a ix! maleix, ha cs tlll ubJecle d'alencló
especial, leninl en comptc 13 ncccssila t d'estudl s sobre
~pl,.'Ctes cu lturnl.'l (Iel nos lre poble : fa¡;ancs, rerros orname lllals, sistemc.o; bidraulic... de In seITa de l'lilm un·
tana, molins fnrillcrs , cascs de possessió o planimetrics
de lcutes soll crlques han esta l h!s Invest igaeions inccn.
tiv=t.des i .'l:lIlw eneion:ldes 8mb doblen; :'Iutono mics_
J, dins el cap/tol de In proteceió disciptin:\tin, ~'h" n
enerval actuaeio ns urgenl s de la Conselleria paralitzanl
obres poc respccluoscs 3mh e l nastre p:'ltrimoni.
1 pas n la música.-L'AIIY Eur opeu de la f..'hlsica
ha lcngul un briltant rene)!: n le~ inicia tivc.o; aulon~m i.
c¡ut':s, promocionadores de l fet mu sica l. JaCCftleS LOlls,
s icr i les sevcs versions ja7..2/stiqucs de Bach, cls ma·
gistrals e 1 Mus idt, els _Bueh Solisles d'Amsle rdam ..,
I'orques ltil de Cam hrn Polonesa, 1:'1 noslfl"l Maria del
Mar Bunet, e ls magnffies Solis les de Zagreb, el Quarlet
de Roma, el Ballet Nacion:¡1 d'F.spanya, la ¡ncommensurable orqucst ra de Salnl Martin in The Fields i el
genial Menuhin ha ll actu at a Pa lma, a Maó, a Eivissa i
n Ciutndellll_
Pero, junt:'l llleo t amb nques ts inte rpl'c ts monsf¡-e¡¡
de la música elema, no hem descuidat la pedagogia
musical i I'he m d uita fins a l 'dllrrer meó deis pobles i
de les ciutats Ba lears. El cicle . Cent COllecrts., programat pel- lu Consellerla de Culturo, ha constituH un
l:x it semie pl'cccdcnts fins a l'cxtl"C'.m que s'ha pensat
jo a reedllól r·lo, a reeditae <Iqllc.'ila experiencia pcr al
proxim any 19B6.
l'nmbé. l'c:(fcn~ió mu sical a I ~s est:olcs s'ha muo
terialitznt en un a mbieiós progrnmo de coneerts, ja
que els gl"ups balears de mti~ica de cambra ofereixell
i oferil'an a udiciolls a tOIS c1s centres puhlics i pl'iV8U
d'cnsenyamelll i 8 les eseoles de tormaeió proressiona l
de les IIIes_
Pe ns que In panicipad6 de la nostra Conmnila(
en aquest Any Europeu de la Mús ica hll estal tan d icnC;
com brillon !. Mai, a les Ilos lrcs Hles, no s'hnvia vist
una cos:\ sembla nt.
La p romoci6 social.-L'assis tlmei;;l I la presencio de
les inicialivC$ Rutoni)miqucs n tasQues de promoció w--
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cial 1. moH cSJ)Cclalmcnl. o lo lercero edat, hao cstal
constnnts I crlcnces, nns al punt que pod~ dir que hcm
eSlat lro.nSronnllnl, a le.s nost~ iUes, el cooceple I la
\'Crsi6 d'una tcrtC!rB eOOt rxcessi\.. ment ~13liCfl. no
pnnkípativa i, sobrelol , aliena als problenu:s de la Comunllal, 11 C.'US3, primordíalmem, d'aquesta subtil i
inhumana mal'giuacló que la mateall sociellll prac!iCllYIl
i cmpc.nyia, De qunlque manera, i en la mesura de les
possibllitats que lenim. restnblim la Justicia, retomanllos unn m!nima pnrl d'allb que es mcrel:<eo els nostres
\'clls, en forma de m~ cultura I de més curiositat pcb
problemes del m6n, que també, scnse duble, és el ~
mÓn.
Cicles de c.on(croncles. semln:.';s, concerls I d'al·
Il'es nclivltnt~ clllturals o recreatives s'han celebrot 1\
le.'! nulc5 de In tercera cdnl de lIarg n. lIarg i (:I'nm ple a
nmple del 1l011 t,'C tH'X iflillag, ExclIrsions, trobades, I'eprcscntncions te¡III·/tls, recltals, tursos de cuina i ses·
!olons de cinema han conslllui't I'ofe.rln Cl,llural i d'c.n·
Irl!lCnimcnl de la Comunilal Autbnoma a una lercern
...-dot que, en lIlolIs ¡toes anys, ha viSI com canviavól
rhorÍlw de lo pos:¡lbiJitals parliclpalivcs i c:dUCDlives
Iluc tenin,
Fidels, i pas o un allre lema, al prineipi de subsi·
diarlC:lut lanles vegndcs esmenln! , I que en cl cnmp de
1m culturn s'ha de pmcllcnr 8mb escrupolositnl especial, lamb!! en el eamp de lo promociÓ del IIibre, de
les blblioleques I de les ronoteques, la política aulonllomiclt ha consislit a inccntiwr, d'una banda, i a su·
plir. d'una allra , quan la mateixa socielat no cabria
una parceHo , com aquesla, cullurol.
Abd, en el camp de les publlcacions propies, s'han
edllal cls IIIbrcs que. per I'inleres o el valor que tenen,
no se solen editor comerciolmenl. El Uibre del Repartime"" un csludl sobre l'Antie R~Gim ti. Mallorca, i el
Cód~x Catalb. 56n al¡uns exemples significatius d'8quCSla aClivilat edilonol que es completa amb les edi,
clons inslilUcJono ls de l'Eslalul d·Autonom.ia i d'altrcs
iniciat ivcs publJcflJllqucs,
A J'lunbil bibliolecol'i. s'hon pOlcnciat les bib \j()tcqucs pl'lbllqucS, s'hn n crea I i dotal blbliotequcs es·
calm's I s'ha dull :1 Icnuc Ulltl poUtlcn de [ormació i de
rcclc\atge del personal bibliolee.'\rl, renl seminnrls ('.5pccloUtzats.
La Fonol&:Ca P(¡,bllca que ha erenl la Comunitat
Autllonomo ha. eSI:l1 lambé un e.tit -i Qomés ra cinc
mesos que funclona- , s'han aconsegui t els objcc:tius de
dlnamilzar la vldn musical, posnr.la. a I'abasl del
m~.dm nombre de persones posslble i crear un tenll'C'
generador de cu llu rD musienl. AudieiOlls amb mol! bones ass.islcneies, qualitat dcl.J equips d'audici6, enrio
qUlrnent conslanl deis fOllA de discos i lllles eontínues
d'usuans hnn configurou la noslra Fonalcca com a uno
de les miUors d'E.spmlya , que en aquest momenl la
"isilen i l'e.o; ludicn altres ComunilBlli Aulbnom es que
s'han desplRCi-al a ralma pcr poder trnnsplantar aques·
ta ac.cló 1M Interessanl promoc.ionadom de la música ,
l pussmn 11 l'c~pot1.-l'3cc IÓ autonbmka transforma també el ponorama de I'espon balar, J el Irnn~
fOMna all~ 011 ha de ser trnnsfonnal: als esports de
base, a les escoles, 1) les emprescs. a la Universital, a
1'C'sport amateur, en una paro.ula, prnclltant, s¡multa·
nlanl una políllco d'ln"erslons n inslo.HncJons lendcnl's
n millOI'"r les contllcions Inrl'tlCSll'UCIUl-als de la pmcIlca esporlivo,
23.000 nHot s I 300 centres escolan h::m parlic:.ipat
en el prOGrama 1984·85: lrobndes e..',portives d'c.stiu ab
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distinta campamC'nts, publlcacló de la cartilla C'seolar.
que J'hnpl:mtarll el curs que ve, vel aquf a.Jgunes
accions en mnl~ria promocionadora de ¡'esperl escolar.
S'han flnn:\t convenís 8mb la Unh'ersit81 que ja
s'apllquen, convenls d'aclualiu.aciÓ csportiva per :1 pn>
rCSSON d'EGB o cursos de vela per a universitaris. En
el camp de I'esporl d'emprcsa també s'han firmal con·
\'el1i~ n Mnllorc-n -(1mb prometedores activltats a fut·
bol i bh~quel - i en aquesl momenl es manteneD conlactes 8mb Menorca ¡ter seguir eJ maleix cami,
En el COlOp de I'esport popular, s'ha posal en
manca el Pla d'E!spon pe.r I TOls a l'Esport tombé és
pcr o tu, 11mb una prevlsló de 5.000 participanls. El
Pln Espcclal dc Provos Popu lars preveu 2S nctlvitats
I 7.000 Imrllcl)1al1ts I jo él' en mor.ta OIS'Espol'l un cs
CalTe!'_, que s'bu de ren lilzn l' 0 16 barriadt:$, HCI1\ PU'
blical In CI4Ítl dc Pral/eJ Poplllars de DalC(l rs I h CI11
organilln! lo Selmann de I'Bspon Balear.
En el lcrreny de I'e.sport especialiuat I fedcrot, 8
més del programa de I'lIIes Balears, que ba Bconscguil
notable' bells a diverscs regales 00 ha participat. s'ha
rormalilzBI la sltuacló del personal de medicina esportiva, I :unb n!xb, el selVel Jo poI runcionar a pie ren·
dimenl, hem (in1l81 convenis d'ollelisme, nAIAció, ten.
nis, \'(':Ia, voleibol I clclisme. Totes les federncions j3
han presentAl el. c.slalut.s i els rcglaments, I s'han rirmal convenl.s amb els primers equ,ps de difcrt.nls esports pcr ajudar a clubs de categoria compelillvn inrenor,
En el capltol de planiricaciÓ i d'inverslons, s'ha
on ... oan el PIII Tcmtorlal I s'ha. editat I s'ha distn.
buil el Pln de NecessÍlalS, S'ha QSSumil la. geslló de
.Cala.nova.; I'ha arribal n un leard per acabar el ¡»IIcsporliu de L1evanl ; s'ha acabat 13 cobertura d'una
pis la del .I'rlncipcs de .Esp3ña. i corneO/;amn lru; obre!!
da lu conslnlccló d'una plsla csportiva, lambé al .Ptin.
cipcs de Espnna ...
la Joventut,-A I:hmblt ele la polít ica juvenil, s'ho
crea! el COl1scll Regiona l de la JavcntUl ; els eumpamenlS, nbsolulnmen l rcmoclcla ls i poSa.IS cn eundl.
cions, runo.loncn a pie I'cndlment, i hem tOmmcmorol
amb dlver'SeJ nctlvilnts l'Any I nternacional de la 1~
ventu!. La. Trobado Juvenil de: Polifonia, on varen par.
licipar nOl! corols Juvenlls; el Cerlrunen d'Arts Plbsli .
quC$, ,omb mé! de qu:nantn porlicipa.n15; el Certamen
de Muslcn Folk I Can9S Popular; el Certamen de Tealre Clbsle i Conu:mporani o e l Certamen de Pocsla I
Narrativa IÓn ncclons slgniricatives d'una polhlco juvenil que s'ha Cen lral . a me'e, a subvencionar les plausi.
blc::s inlc¡othocs de grups i Ilssociacions ju\'enUs i les
han dultes a la pn\ctico.,
U engu.'\ i Unlversillll ....... Finalmenl. en el camp de
la cu ltura , en.s resta rererir·nos a. la Unhrersital I a la
"engml, malc!nmc:nl sigui brcumenl. Fidcls D a.llb que
vaig c:xposnr o In fnvestidura. i no amb la ¡nlensltot
que haurlcm \'OI¡ut, la Comunital Autbnomo ha seguit
semprb moh de prop IOHl la problemMica de la nOSlrd.
Universllnl. Ln relaci6 ha estat mÚlua i els nlvels de
(oHnbor.:leló, recunds i oon tlnuats. Concer15, acordsmore, nS$C'ssornmenls. mostrc.n {ins a quin punt la
Unlversllat $'h:'l incorporo l 01 /lOSIn: procés nUlon6mic,
tl l qual ha upar!nt lota In seva ci~nci3. i 1010 la seva
expc l'i~ n c ln quon Ji ho hcm /'cquel'il.
De In prol>lcmhlicn lingUistica t>OQucs COSCll pue
dlr que voslh j!\ no shpiguen. La realilat és que lo
nO$lrn Comunltnl Au tónoma ~mp~1l la qüestl6 de 1;1.
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llengua SCflse I'mume~ espcclnls ni c rispadons. La nor·
mativa narmalilUldom que vost~s conelxen s'ba duil
a (erroe amb erll<:ris consensual s, i la modlficadó del
deel"c: del 79 i J:¡ finnn del CODveni 3mb el Miríisterl
han peml~S la plenn i normal acdó de I'cnsenyamenl
de la nOstra lIengua a les escoles,
En resum, Sres. ¡Srs. Diputats, peas que la cul·
hU"", en 10les les projcccions i m:mlfestaclons, ha re·
but un bur vjv¡fiendor en nquesls dos Olnys j mie autonómics. La posslbiliwt , i per aixó els deia que em
sabia grcu compartimentar·la. d'lIna acclÓ coordinadn I
t lobalit7..nrln ha l>ennb que el panorama eulturol d'a·
qucsles tIIes hog! e80\, i31, i ho hagi fel subSl'anciBlmen l
per a mlllor, nmb unes pcrspcctivcs que no dubtnré n
qunlificar (le brillanls I cspcrnn~adores.
'..-ea de Suni tat.-Jo e n el Discurs d'] nves UduJ'O
vaig ad,'et1;r que el Covern AUlonbmic con templa rla
In saJut des eI'u nn pcnpccliva positiva, accen luant els
ílspcctcs de la qualitat do viela i Ics accions prcventives
e n la fulurA poUtiC'a sanlllkr!a autonOmica. Després de
dO!! anys i miC, I lenlnl en compte els nivells campe.
tendals " qut! lIem arribat I les disponlbilitots dinem·
rics. el'(.'C que eSlam cnnvia nt substaneialmcnt el panorama sanilarl aulonómlc. Ta.l voltn hauriem de lamen·
menlar no tenír co mpct~ncies m~s completes i gem:·
r:\h , re rqu ~, oixl, podrlem incidir --cosa que ara no és
possiblc- en Ilqucsl l'reocupan l i m31 prestat servel
ele la SelJUrclnl Socia l. I si una cosa demostren cia·
rnment aqllcsts dos anys i mig d'outonomia són els in·
discutibles nmjors nivells d'cfiei~neiB de les parceHes
trnnsferldes a 10 Comunltat AutÓnoma, Em sap molt
grell. idb, que, aquesta e.rlci ~nda, no la puguem pro¡cclar a tOI 1'!'Imblt <lsslstencial de I'INSALUD.
Passar6 per al! les l'Iccions punluals en materia de
promoció de sa lul , de sanilat ambien!al i de defensa
del consumidor, Si vos t ~s volen, en el debat, ens podem eslendre sobro el particular hmpliament ! cx tcn·
sumen t. Em basta simplemen t recordar les campanyes
de "aclllmció sisle rnMi en de la població infantil, el programo de lIuito eontrn In luben:::ulosi. el de Huita con·
1m Ic.c¡ tn3JaJties de transmissló scxual o e l Pla de
Preveneió de la Subnonn alitat.
Am, cm vull cenlmr espeeinlmcnt a la politica su·
nilma in\'cr50rtl, la que va transfonnan t el panornma
d'assisllmcla. del primer nivell amb aquest pla de cans.
Inlcció de centrc:s, quc pobla !ot l 'nrxi~lag d'una
xanta alepe1'da, ine.1: i!'itent o Dalenrs fa dOs nnys i migo
Concixedors de la vella lradieió sanifaria espany(>.
la. per cerl, una de les m~s efi cienlS d'Europa, d'csten·
tire I'osslsll!n('in I la pcdagogfa !\ lots eJs racons pobla·.s del pnís, hcm acluoHtznl aquesta trndició modero
nilzant·la i dotMI·la deis miljans adcquals, amb ajudes
deis AjullIllffienl s, pero s'ha ret, de manera quc el pri.
mer cse3 1ó de ItI sanilal r'lOcioni nmb encl~ncia I s igui
present arreu. I en dos nnys I mig, hem inaugural o
estilm n punt d'inaugumr - i es diu molt nvial- qua.
ranta eentres ele primer nivoIl I un!!i altres trcnla que
ja runcionc.n, pel'qu~ \'olem que quedin eobertes 10les
les necessitats as~is t cncin l s de In població resldenl I
ele la quc ens vislra,
A m6s d'nquesta Intensa nctlvi lnl &\ I'aren sa nltb.·
lin, hc de posar de rellclI la labor que s'hn fel en el
(:l'Imp de I'ncció '1odal.
Dunml I'an)' 1984·1985, s 'hon dona! subvencions n
rnmOies I a Instil ucions per un import dc 462 mmons
de pcsseles pcr n atc.ncló de disminui'ts, marginols,
p'uordel'ies, tercCl'U edat i d'nl:l'es, n més de 1.(M6 mi·
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Hens per ti pensions assislencials per a malalta ¡ per a
ve!!s,
Si :1 ... Ixb afegim el menjador de Irnnseünts, el cen·
:rc de disminutts profunds, les ajudes 8 ¡'Hospital de
Nil, el Pln de centres per a alencions o. la Tercera
Edat I el Convenl 6mb el Bisbnl per a In Iluita anli·
droga, el plmoram.. es complcto sntisfaclbrlamen l, mal·
gro l que no se sntlsraran mai al mbim tOles les necesSil tH$.
Tot n!xó, lenlnl en comple xifres regrcssivcs dc (j.
nan~mcnl estalal, regressive$, perquc cnda any es
clóna per n nquest eonccpt'c, pcr a ls malcixos coneep.
les, ITh.:nys qunnll ttl lS, que hiln de ser compensndes o
caSln etc graos $Clcrirlcis amb fina~amenl propi o
Cree, Sres, ¡Srs. Dipulals, que els fcts i les reall.
Inl , diucn, per eHs 101 5015, quin es I'.estul de I'autonomla:. en mat~rin Stlnll bria, i s i feim una eompa·
rnn~a 8mb les coses que hi hnvia fo dos n'\Ys i m ig, el
bl\hlll~ 6$ clnr.
P3ssem, Idó, R unu alt n l b.rea, a lo del U'anspOrl,
les obres pllbJiqlles I ¡'ordenació del territorio
Del transport, 13 )'u-imern cosa que hem d'advertir
són les escnsscs competl.:ncie... que tenim, que conti·
nuam Huila"', pero les escasses compe~~neics que te.
nim, In qual cosa no ha eSla! un ohstaele per a rer·nc
tola uno Importanl labor ordenadora, q ue s'ha mate.
rialilzat, primer. en una mlllorn I en una agllh zació
deis trñmÍls administra tius; segon, en la millora dcls
mt.'c;:3nismes de control ¡ de disciplina del sector; i ler·
cer, c n l'ul11 plinció de la xarxa de serveis públies de
eUITelcm, de manera que cap nucli de població no
qucdi sense comunicnció, TOI aixó passava, ha passsl
per la priv:ui I7"aeió de les Hnies de FEVE, els trnmih
de la qual es duen a tcrme actualmenl . De tota ma·
nera, s'han inaugural I,rclze Iínics noves de lrnnsport
dé vialllc.l'lI; nou estAn 11 punl d'innuguror·se, I dOlze es
ll'oben cn fnse de tramitació per posar·se en rnarxa.
No obs tanr abó, un deis capítols on probnblement
es no ta ml!s - i encara e!!i notaÑ\ m¿s e n el futur, pero
qu~ nixó i!s lentel oou regim alltonÓmie és e n el
relncionnt Bmb el medí a mbient, I'ordenadó etel temo
tori i les carretcres, He adverllt nbans que els p rcssu·
post s de la COInunilat AutÓnoma eren cssenclalment
un pressuposlS Inversors. J. si bé oJ lIarg de 1013 la
meya exposició aqucsta runció pressupost~ria inversora crec que ha quedat ben demostrada, o la vIsttt de
les I'ea litucions I deis projOCles que ~stan en mllr.ca.,
a :Ot el seclor de les obre.'i públiques és on veurem que
adquireix plcntlment tol el slgnirlcat. 1 ;mil'ero pe.
paras.
Obres Hidrl!.uliques.-D'cntrada, hem de constatar
lo rlisconfonnital del Covem AuloDomic amb la lid
d'Aigücs, 6s public i nOlor! que consideram que recapta pel' a ,'Es!a l la plnniricació hidrolÓgica i l'orgo·
nltz.aci6 administrativa de les aigües. en contrndic:ció
manifesta I f1l1grant amb el not;lre EstatUl d'Aulonomio. VII e.sSC I' per alxb que presenlllrem el recurs d'in·
cons titucionalitat , por a restablir unes rebai.:tes compe'
tenclals que considernm que s'nnuncien en aquesto lIei
d'Altlies,
Pero. menlre es delcnnin!'. si ':'Cl:C!;ln és o 110 es
pcrtlnent, si la nova leglslació 6s o no eO\Teela, la noSt l'1l Comunlta t estud ia nmb el MOPU un eonveni de
coHnbornció que. de ret, 11 perrnelrn exercir pel' dele·
eneió les funcions i els serveis de ,'Eslat en aquesta
mnt~rin.
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compettncics, el Decre! sobre r~gim d'ajudes en matcria dc prove'imenl d'aigücs i sancjaruent deis nucl is
urbans ha suposal la contrnetació c\'obres per valor de
més de 444 milions c\e pesseles, r si suman els pressup OSIS en fase de licilació, més de mil mí lions de pessete..;, deis quals correspon a la Comunitat aportar-nc
617,
Només dur;mt 1985, 11em creat la Comissió Balea¡'
del Med¡ Ambient, el Comite d 'Avaluació d 'hnpac!c
Ambiental. amb ca r~c t cr in lerdiscip liJlal'¡ i integrat pe!"
expcrts en la ma lcria; hcm posal en manta un lahoratod mobil per a la illspecció I.ecnica i el conlrol deIs
p" r~mctrcs de qualita t i con!rol deis abocmneuls Iíquids; hell1 cmpres una campanya de protccció de la
mar li lor" l, cOOl"(l inanl ac tu"cions deis Clubs Nautics,
dds cOlIs ignatnds i (lo les nutoritals madtimes, Ilem
adquiri l cmba reacions i eCJu ips oceanogrMics per atendre i comproYa.r les c\enú ncies que es facill. S'lla cia·
boral ¡'inventad d'abocuments directcs u la mar ,
d'emissaris submal'ins i el seu estat de conservnció, sobn!tol :lqucst eSla! dc conservació i hem recorregu l
tOI el perímetre ele les ilJes, i hem e:taminat i fotogra·
fiat tots c1s .' \ COI1 S sospitosos de ser un abocador de
residus contmni nanls. Hcm fer ¡'inventad fotografie
d 'ed i(icaciOlls i d 'es pais Iliures a la Costa de Mallorca ,
:;ha enca.Tegal i s'ha rebu l de l'INE5E ¡'Estudi d'Espais Nalura ls a protegir a Balears, Hcm pOSal en marX:l l'E!.stucli ele la Conlaminació Lit oral por imatgc sa(eHil (le la Zona Cabrera - Palma - Dragoncra. S'ha
consti lu'it, en conveni am b la Univen:itat , un grup de
treball per a I'estml i integrat de les d iverscs variables
l1il \llrals, fisiques i humanes de la serra de T ramuntana. 1 s'ha crea l un comile especiaJilza t con tra la
eontaminació ael¡st ie:l.
Ordenació del Territori.- D'acord nmb la Car ta
Europea d'Orclennció del Territol'i , s'lm comenlO" l tOI
un proeés norma liu, un proeés nor mnt iu tenden t al
complimenl deis objectius d 'harmoni tzar qua litat de
vida, clesc.nvolupamcnt sbcio-economie i utilització racional del tcrrit ori. I sé que hi podem disc¡'epar, perO
el proc~s scqücncia l serA el següent:
Lid d'Ordenació Territoria l ele Ba[cars en un avan~t procés de rcdacció, una IIci que deHnit'il el s objectius, establirA els nceessari s inst rumenls juridks d'orc!enació ler ritorial i fi xarb la prelaeió i la interdepen.
dl:ncia que hi pcrtoqui,
Les Direetrius d'Ordenaeió Ten-Horial, que assonyalnran, a pnrlir de l'Estudi de Rcconeixcmenl Terri·
torial ja elaboro! els criteris a seguir.
Els Plans Terrilorials comarcal s d'~mb i l supra·
municipal.
Els Plans Oi.·celor5 Sectorials,
f c1s Plans (\'Ord enac ió del Medi Naturrd ,
En aquests moments , ja disposam de l'Eslud i de
Reconeixcmen l Territorin l, del d 'Espais a Prolegir de
J'JNESE, de I'lnvenlarí d'Espais Naturals de l'lCONA;
i csta01 trebullant en el Pla d'O rden"eió Tu d s li ca de
la Costn ¡ en el Pla de Ports Esportius.
Tol aixo configurarl\ -configura ja- un" nova
polílica ordenadora del territori, amb possible modifieaeió del Pla Provincia l, que quedaria ¡ncardinal en tOI
aquest nou procés ordenado¡·.
Carretercs.-Pensin que va esser J'agosl de 1984
que cns transfedren les carreteres I amb tres grans
prob lcmcs: una gran longitud respecle de la superN-
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cie de les ltIes, un percenlatge eleva l de ear retercs cn
mal estat de conservaeió i I'c:dsteneia (\'unes gn\lls
inlcnsilals miljanes de lrlmsi t.
Per a bordar aquesta problemMica, s'han previsl
acluacions i invcrsjons a lIoves infraestruetures i ioversioos a obres de consel"vació, de manel-a que, en UII
lcnni ni de silO anys, s i el di me de les inversions ~s el
prc\'is!. puguern oferir una xa rxa v i ~ria a n ivel!
curopeu.
De moment, ja s'ha empres la const rucció de
I'au top is ta de Llevanl, In mil10ra deIs trarns de l'aoe1l
com(l]'caJ de Mol1oreu que és la zona Pal nm-S'Arenal·
Lluemnjol·.Campos-Felan itx-Manacor-Pelra-San1a Mar ga.
Iida·A lcúdia-lnea-Palma-l'eix Inea·Manacor i les em-reteres d' j n ! cr~.. paisatgíslic de Pollen~a a Andratx, ¡'eeentment subhaslnrles,
1 es fa feina j a en In millora deIs aceessos al
li toral, eoncretamcn t Campos-Colonia de Sant Jordi,
Pdanilx-Porlo Colom i Santanyf.Porto Pelro. La conOnunció eJe J'ou(opisla, el Iram MarratxI-Jnca sera pn~
jectat per a l'any 1986 i les obres es duran a Im'me
durant cls anys 87· i 88.
A Menorca, I'ci;t; fonamcn !a l Ma6-Ciutadelln s'ha Tenova l de llarg a 1I(l]'g, excepció feta del Perreries·Ciu·
tadelJa. que es cOlllcn~n r~ dins l'ally 86.
A Eivissa, les duelO carretcrcs pl'incipnJs, de Sant
Antoni [ a San ta Eulblia s'han renovat de poc e n~a,
i l'obra important que hem pn:vist fa referencia al desdoblament de les m ndes d'Eivissa.
Durant 1985 i 1986 s'han projeel-at , senyores ¡senyors, Olés de cinquantn obres. Els convi t a fcr-ne la
compar.1I1¡Y3 3mb la sinmció an terior, de fa dos nuys
i migo
Ja sé que he pnssat per alt, amb una auten tica
manco de justicia, b.re('~ impodants d'actuació quc
fan en incansable la relació.
1 solament, abans e1'aca bar, voldria destacar dos
temes m~s:
L'aceió dil'lria en la solució del greu p roblema del
personal al sel-vei de la Comunitat, del q ua] si que
se n'ha parlal molt cn aquesta Cambm, amb I'orga.
ni lzació d'ul1 servei d ins la ConseUeria de l'Interior,
que hn sobut mtlntenir un diAleg permanent am b el
personal i amb els Síndicats; que ha sabut dictar nor·
mes nclaridores de sítuacions moll confuses que no
hem creal nosnltres. Un e:<emple cJar d'aixo que he
dit és la labor que s'lla acol15egu il d'equiparació i
homoJogació retributives que arribara al seu total eom·
p l imen~, si es contin ucn cls plans prevlsls i neordats.
que es continuaran del lot, I'any 1981.
En aq uest m rateix ordre hnurfem de situar el polene iament del Cabincl d'Assessoramenl de les Corpor:leions Locnls, indel)Cn(\en t d'aUo, d'aques!a Escala
que ha come n~at les seves funcions, que hauríem de
denominar, própiamcllt, Escola d'Adminislració Local.
J arribats en aquest punt , pelOno fer·ho més \larg,
arribats n aques t pum de l'cxposiciÓ sobre l'Estat de
l'Autonom ía, erec que és obligat fer aqucUa relació de
la qual parlbvem al principi , amb I'entorn espanyol j
europeu, D'oqu[ a uns dies, 1<1 nostrn Comunitat Autbnoma yiurA, ju mament amb lota la resta d'Espanya,
aquest esdevenimcl1l histuric de la imegraeió a Em-opa.
Crce que no és, pel' tnn t, di ficil advertir que aques1'" és una passa que pcr a nOSl.lltres resl1 lta r.la!ural.
Oc fet, lo pre5()ncin de la Comunitnt Au~onoma de les
l1les a I'amblt de la relació europea no ha fel més que
incrementar-se a l lI arg d'aquests dos anys i migo tant
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a fires, 3mb la nostm pres~ncia, i csdeveniments comercia ls. a qul! he aHudit abans, com als organisrnes
internaelonnls dcls quats formam part, i part , endemés, moll act iva. Aquesto acceptacló de Palma eom 3
seu pcrmanent, en materies turlsliques, del Co~ sell ~e
Regioos d'Europa, no és res més que la eon flrmac lÓ
de la vocació europeista que aquesl Govem ha nssu·
mil i, endemés, h.1 acecntuat en els contactes iost i·
tucionals 3mb els pa'isos del vell eonUnent.
A m6s d'aixo, cree ' llIC cap Cornunila l Aulbnomn
Es panyola no es IJ'Obn tan bcn situadn per a endinsarse en el món comunitari de la CEE. Als faetors de vaenció, cuJ lurn i tradició e urope'is les, hi hem d'aregir
una allm s~rie de similit uds signlflcaUves,
Som en aques ls moments, un oasi en cl erilic panorama ~panyol, i la nostra si luació econbmica participa del rel robamenl i de la prosperital que han
aconscguit eh; poisos més a.v a ~ats d'Eu ropa en aquesla lIuito titanica pcr superar la erisi que ha obseurit
el món. Participam del mnleix sis tema de valon que
les nncions més dinumiques de la CEE, i la nostroJ,
igual com ¡'curopea , és IIl1 a societat lliure que, si mé$
no a nivetl Du!onom ie, ni pateix ofegoJ's io tervencionistes ni I'omnipresencia d'un seclor públie poderós.
Di! d'una nI tra mallern: la política que s'ha practicat
en aquesta Comunitat Autbnoma és en una HniD, exac:tament en ID mateixn Un ia, d'aquesls regims liberaleonservadors europells que són, en aq uCS IS moments,
els que eSIit'en efi cienlmelll del carro de la Comunilnt.
Dia primer de gener, i al marge de la valoració
historica, política i cultural que I'csdevcniment mel'cix. no sel'b enp trauma per a Balears, si nó que, ben
a ltrament, serb. com trobar-nos en el Uindar eI'una
¡¡ventul'a, una aventura es pcram¡adorn que només ens
pot reporta!' benefids en 10ts els plb.nols. Pero Europa
lampoc no rcbril una regió problemiUica ni eonrJietiva. sinó unes iIIes en plena forma , que parlen e} maleix lIellguatge, que tcnen un nivell de vida id~nlic i
que eJ'cllcn en les mntcixes coses que c:reuen els curo·
pells nvnn~a t s I progressis lcs. AIs dos anys i mig d'hn\'cr estrena t autonomia , Balears poI dir, de caro a
Europn, que ¡'esta l d'aquesta autonomia no pOt esser
més espcra n~dor.
1 arribum a ¡'ctel'll i recurren t problema del f j·
nnn.;arncnt. E m sap g,'eu, perb seria fal scjar - i rerha d'una rnaneroJ illndmissible- ¡'Us ta l de l'Aulonamia, si no reiem referencia preocupnda n lola la qücs.
tió del finan~ameJlt.
Com que ja hem vis l qulnes 56n les preocupn·
clons parlal1.cnta.ries més importants que hi ha hagot
en aquesta Cmubra, Illolt em tem que, a pesar deis
esfon;os que he fet U.,3 veg.1da i una nitra, no he
aeonseguit , ni jo ni el Govern tampoc, [er·los participar d'aquesta més important qUeslió, almanco en
la meSUM'l que jo voldria, ter·los pal1icipar d'aques ta
qües tió que vos tes, el Govem i el roble bale¡u- tenen
planlejada: la qücst ió dcls doblel's autonbmics. 1 jo
lamenl profundamcnl 110 haver estat eapru; de scnsibilil7.a1' In Cambra pcrqu~ assumfs aquesta primera de
les obügacions que té: reclamar allb que ens pel·toen.
85 inadmissible el regim de finan~amen t a qu~ es
veuen sOlmcses les lllcs Balcal"s. 2s inadmissible, toenn t gail'ebé la insolidarita t o el cast igo 1 par! amb xirres en m~, ¡ no ha vull fer nornés per quci"ar-nos,
sinó que conslal I'Calllals. r no pretenc justificnr nmb
alxo ni inefieiencies, ni escnsscses, ni lampoc cercar
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un cap expiatori, sinó que cxercese aquesta responsa·
hiJitat que tene, aques ta represen tació que lene del
poble balear pei a rectamar i ex igir un replanlcja_
men! del finan~a m e nt cspcc(f¡c i conerol de l'au tooQ.
mia de Bal1!3is i sobretot per prolcst.1r d'aques t que
avuJ tenim .
Primer.-Jo no vuIl repetir aquí xi(rcs d'alló que
recapta ¡'Esta l a Balears i d'alló que ens relama pero
qu~ s'han publicat per a escAndol i e.sglai de qui tcngui encara capnel h11 d 'esglajar.se o d'cscandnlirzar-se,
En tene prou a dir-Ios que, cnfroO! de les més de
33 mO pesse tes que rcp Andalusia per habitant, de les
35.000 de Canaries, de les 30.000 de GaUcia, de les
23.000 d'Exrremadum o de les 22.000 de Volilncla, com
a ea.sos més significatius, a 8 alea.rs nornés rebem,
per habitant i 3ny, unes 8.000 pesseles. Repctesc, Ull
poc 1I1l:s de 8.000 pessetes, el 61'S % manco que Ja
rnitjana nacional.
T, s i a 101 aixo, hi nfegim allb que nitres Comunj.
tnls Autbnomcs rcben en eoneepte de convenís I d'altres rnccanisrnes nravol'idors que té el Govc.m a les
scves mans, aleshol'cs, a aq ucsts pcrccntatges, hi hau.
ncm d'ufegir I'eschndol d'unes xlfrcs pereen lu::. ls enenru més baixes. Som la Comun itat Autbnoma més
mal Imelada de tal l'Estat, i aixb Signlficn que de
qualque manera expolien al nos tre roble reall t1.acions,
bcneslnr, in (.dcst ruclUrcs i servcis, en una espl!eie de
cbs tiS incomprensible, ]'expliCilció del qual hem d 'anar
a cercar unieo mcnl i cxc! usivamcnt o qunsi únicnment
i excJusivament en el sistema de fi n an~amc nt que es lA
en vigol·.
Segon.-es cut que aqucst s is tema de fln anc;n·
ment és un fraens eomplet, ha rcconeix tot el món , 'el
GOVCI1l de la Nnci6 inc1bs. PerO el lmcte que nosaltl'es
rcbcl11 no és nOOlés conseqUlmeia d'aqucsl sis tema
mal concebul i més mal aplicat, s ilJó que endemés é.s
[roi l de dcdsions poHliques dclibcrades. Sobretot a
I'hom d'ap licar cri teri s rcstriClius a les interpretacions
que es fan cada d ia de les bases legals. Amb nquest
malcix mal sislcmtl i 8mb els maleixos mccnnismes Unper[ectes, el t mcte podria haver es tat un nit re, si s'hagués tengu t. El trnete ha estat _un altl'e_ a altres Comunillll s Autónomes. Que n.ingtl no imputi, ielb, n~
més al sislema de finall.;arnent general que en uí boDa
par! de culpa, les causes de In lIos tra indig~llcil1 ec~
nblllic:a. Lc$ xil'rc..s que cls he donal són cOl1elocnts.
No admelcn d iseussió. 56n fets reals, dolol'osos, perO
rcals.
Tercer.-Que ningu no ens acusi. !ampoc, d'insoJidnl'Í t3l. Som solidads i volem conti nuar éssc.nt·ho.
Volem que p~rt ele les nos ll'es rendcs vagin cap n regions més desfnvorielcs. Aixo ha de sel' Olld, No renunciarn -ni ha farem mni- les responsabllitats que
tcnim amb altres rcgions, ni ta mpoc no praelicarem
una politiea d'cgoismc avaro Pero la roaleixa solidan·
ta t que cs t.om tlisposats a assumil' i que eslam demostran l practicar, vole.m que també e~ p l'tlctiqui
8mb nosnlu'es. Ni el Prcsidelll de la Comunitat AutO.
noma ni aques ta Cnmbra poden es tar maos aplegados.
contempla n! eom es dcscapitaliu:cn les Ilostres lIles
I com la solidntila t que se'ns cxigeix és a eosla de ser
insolidarls amb el nostre poble,
Quan,-Quan es contemplen nquesta percentl'ltges
i aquestes xi f¡-es resu lta elar oferir com a alternaliva
solucionadora In creació d'inlpos ls a utonbmics o sobrcenrregar els aet uals im posts de l'Es tat. A aques t
clrenatgc de doblcrs quc es prnctica amb cls nos tres
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ciuladalls -que suporten un deIs Olés grans esfon;.os
fiscals cl'Espauya amb manco devolucions en forma
el'obres i serveis-, no hi podem afegi!' nosaltl'es un
dreuntgc aulonomic pe!' compensal' una expoliaci6 per·
sis lenl i continuada. 1 no lan sois per raons de política econOmica o per les I'c percussions eventua ls ne·
IPtives que ai xb tendría sobre c ls nivells d'activi!at,
s inó les estrictcs raons que nosallres tenim s6n de
j ustícia ¡ d'cquitat. I he de rcfusar -i esper q\le h a
faci la majorla de la Cambl'a (1mb mi- I'afirmació
que s'ha fet des de l'oposici6: que una nulonom ia n<>més adq uireix rcspectnbilitat quan grav~ fiscalment
c ls seus ciutaelans. Jo no crec que aixb sigui respectable, sinó que em parcix una manca inadmi ssiblc de
respecte cap a un sofcrl contribucnt ba lear el si mple
fet que es formu li una hipótesi sem blant.
Cinque............. la vistu de tOI el que hem exposat.
pens. senyol-t'S i scnyors Diputat s, que, o el nou sistema de finam;ament que estudia l'Administl'ació Cen·
tr<l l ,,"clualmen! COJ'l'Cgcix aquesls errors o no ens que·
dara més remei, haul'em de comen~al' a ponderal'
aqucixa petieió de regim de concel'l per acabar amb
una s ituació discriminatoria i reslab1ir una justfcia
distr ibutiva que ara s'ignol'a, Sé que a ixo és fIl oll di·
rieil ¡ que el Govern Socialis ta s'hi oposara, pero més
di fici l encara resulta admet rc q ue tres o quatre Comu nitats Autbnomes Sllpol·ten el pes de lo mal anomenada solic1arit:tt. No som l'únic que rormula aquesta denlmcia: fa alguns dies e l Presiden! de la Generalitat de Calalunya s'ha cxprcssal en termes semblants.
Pero, quan un Covem Cent ral no eorrcgcix injustIcies
manifestes, hem d'anar pensanl a reclamar, s i més no,
m~s cotes d'autonomia financera, que és el que passa
amb aques ls Concerts Econ(')m ics que regcixcn pe r
a.l PlIís Base o per a Navarra.
1 bé, senyores i senyors, he arribat al fina l d'aquestu exposic ió que, tal volla, els pot haver avorril, pero
que és I'exposició d'aquesl estat de la nostra au tonomia. A manera de ba l an~, pen:; que les Ines Balears
o'ara no són les Salean de fa dos anys i migo
Fa dos anys i mig teniem l'edifici autonbmic per
construir, i a ra, tcnim en marxa una aulonomia a pie
fUl1donume nl.
Fa elos anys i mig, l'Estatut era l'única norma autonómica. i ara jn !ti ha un cos legis latiu que ha a nal
dcse.nvol upan t e1s mandals.
Fa dos anys i mig, varcm rcbre una a dminisLració
autonómica amb dos-cen!s funciona ri s, i ara en tenim
1.61 6, de lransferi ts de l' Estal. sense gaire pl-obJemes
d'a r ti cu laeió i inlegració més eD Ila deis normals.
Fa dos anys i migo no teníem llonmlliva fU llcionariul. i am, s i la comissió cOOl'dinadOl'U de projcctes
de lIei de la funció pública troba correete el projecle
que hi ha preparat, cmiarem a la Cambra el Proyecte
de Llei de la Funció Pllblicn.
Fa dos a nys i mig, l'Administració regiona l em un
apendix ele I'Administl'ació ele l'Estal, ¡ara tenim un
Centre d'Esludis d'Administl'Ució Local que impal'te ix:
cursos, seminaris ¡conferencies per a la mi110ra i el
pCl·fcccionament de la Fundó públicfl.
Fa dos anys i migo els mcc.·misroes de pubJicilut
oficials -els Bol1et ins Oficials- er:cn ¡en ts, impuntuals i elerns en la publieació cl'anuncis, i al'8 són
pun lua ls i rl1.pids en h:s aparicions i els con ti,nguts.
Pa dos nnys i mig, tol el món pcnsava que I'nutonomin costnria m és dob!c.rs a ls ciulad:ms, i ara podero
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ofcrir la l'ealilat d'una au tonomía que nO cOsta ni u na
pesseta més que el sis!cma anterior.
Pu dos anys i mig, la ciutadania pensava que els
PrcssupoS1S autonomics [ina n~aric n més que I'es des·
peses consumptives, i arn podem ofenr la realitat
d'uns I'ressu posts siSlemal icamenl i conl inuaclamcnt
inversors.
Fa elos anys i m ig, no hi havia cap incen tiu per
a la c rcació de reina n.i de suport a la invers ió, i ara
podem constatar cls I'esultats d'una política d'ajudcs
.. les pctitcs i m itjanes emprcscs, q ue ha estal scm·
pl'e ben rcbuda.
Fa dos anys i mig, no hj havia CUI'SOS de fo rmaeió pro~ess i ona l .per als r¡gents de In vida economica ,
i ara, quasi tres mil alum nes ja han cUl'sat aquests
programes organilzats per la Comunita l Autonoma.
Fa dos anys i mig, els sectOI'S económics punten.
no tellien assistenc.ia en la Scva projecció exterior. i
ara la Ilostra biju tcria, el noS lrc cal~at, la nostra in·
dústria nautica, la moda, la nostra mürroquineria i la
noslnl indúsll'Ía {urfst iea, eoncor rcn constantment als
mercats mundials.
Fa dos anys i mig, es feia una sola fjra nacional
a Bnlcars, i ara es (an sis fi rcs estables, naciona ls i
intcrnacionals, a les nostres JIIes, <1mb l'org:millaci6
o e l suporl de I'Inst itut Ferial que acompleix aquesta
funció .
Fa dos anys i mig, cns nodrfem de l'estadfstica
nacional, i ara l'Inst itul Balea.' d'Esladística es ta posant c1s ronarnents d'allo Que hauta de ser I'estadística autonbmica.
Fa dos anys i migo les nOves tecnologies. els eontrols de qualita l o la problcmhtica del disseny er en
ignorats pels poders publ,ics reglanals, i ara I'Oficina
de Promoció l ndustl'ial o el Cent re d'Estudis de la
Construcció apl'ofuncle ixcn i desenvolupen aquestes
im pol"tants qüestioll s.
Fa dos anys i mig, no teníem una avaluació ni una
vis ió global de la nostra eeonomia, i ara s'ha elabo~t e l Pla de Desenvolupamen t Econbmic Regional.
Fa dos anys i mig, la clandeslinitat. deis a!lotjamellts c:xtrahotelers era la norma, i am, la legislació
fl utonbmica ha onlenat i disciplinat el sector.
Pa dos anys i mig, la norma tiva sobre construccions hotclcrcs era sotmesa al regim co,mó, ¡ ara s'ba
orc.len;¡l d'acord amb criteris que tendeixcn a millorol!' la qualítal de l'oferta.
Fa dos anys i mig, no hi havia res sobre segur.::ta! deis turis tes, i ara ens hem homologat flmb ELU'Opa en matcrifl d'incendis i d'altres mesures de segu·
retal.
(':'a dos nnys i mig, la problem;\t ica especifi ca de
les zones turístiques i litarais no tenia Pla Direcl'OI',
i ara es ta a punt d'entrar en aquesta Cnmbra el Pla
Director que contempla, a mb c l'Heris protectors i de
q u;¡litat, aquestes l.Ones espccfriques.
Fa dos 6nys i mig, cls professionals inquicls de la
rcstaul'neió i de ]'hostaleria es velen obligals a anarse'n a ElU·Op3. pel- a estudiar, i prest sera una re;,'lli·
ta l l'Escola lntemaciona l d'Hoslalel;a_
Fa dos anys i mig, la PI"Omoció del I.urisme cleponia cJ'f1ccions individuals o corporatives, i ara )'assis·
t~nci;¡ i e l suport de les institucions autonomiques és
cOl1t inu i siste matic.
Fa dos unys i mig, Bnlears només era un nom en
aquest panorama turfstic europeu, 1 ara endemés sero.
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la capitol de les instilucions turls Uques d'oquesta mnteixa Europa.
Fa dos anys i mig, I'Dcricullura i la ramaderla no
tenlco una assis t~ncin i una con lemplacló global, i ara
les aj udes en pro d'un pcrfeccionament i d'uDa mo-

dcrni:zaci6 d'estructures, culti us. millores de lo cabnnya I deis canals de c::omerdalitUlcló formen pan
de la realital agr~ria_
Fa dos aoys j mig, S'Albu fera parclxia candemoada a la urbanilzació, ¡aro és un pare natura l de propiclal p\lblica .
Fa dos ao)'s i mig, e1s pobles ¡les zoncs bn.!C:l;'
no Icnlen prllclicamcnt centres d'assislbnci., r
i aro s'hall inaugural o Clil'an n punl eI'lnaugurar-se
42 centres dd primer ruveU i UDS altres 30 més q
rarlO possible posar en mana, tota una xarxa a tots
els poblcs o t\ totes les :lones poblades de Balears.
Fa dos anys I mlg, nombl'Osos punls de In nos lrn
gcogrario cslavcll incomunicats entre s i. ¡ara s'han
inauguro l Irel'lc noves Unies regulars de vi:lIgc.rs.
Fa dos anys i migo FEVE tenia el monopoli del
Ir.msporl de vintgers pcr carre tera, ¡ara s 'ha pnvalit'la!.
Fa dos snys i mig, la nonnalitzaci6 lingUistica es
trobav3 pendenl d'abordar·se en 10la In globnlital, i
am almanco tcnim la nonnativa sobre aquesta mate·
rin Inn imporlolll.
Fa dos nnys i mig, la dispcrs ió infonnnvn la cul·
11lI'a d'aquesles iIles, en el scntil més ampll , i ara
I'arqueologia, In res lauració, lo muscistica, els con·
ccrls, les exposlcions, e1s cicles de conferencies for~
men parl eI'un 101 coordina l i integrot dins un ambiciós progmma cu ltum1.
Fa (los f\nys i mig, el sancjamcnl integral de les
nOSlrcs costes cm. un desiden\lurn impensable, i ara
és en fasc de rcalit'lnció oquest projccle tan impor·
tant i declsiu.
Fa dos anys i mig, no Jli havia la via de cinlura ,
i arn les excavadores e¡'cermen la terra de I'outopista
(Iue circuvnHa t'Ú. Palma.
Fa dos anys i migo no es reia prb.cticamem res
per conservar les nostres carreteres, ¡ ara, s'ha posal
en marxa la mUlorn del cinluró pcrifel"ic mallorquf i
la de M:ló·Ciulndella .
Fa dos anys i mig, no hi havia el catAleg d'cspais
nalurals, i ara, ~1 lenim enllestlt.
Fa dos 311yS i mig, no hi havin unn ordenació global deis ports esponjus, ¡ara, csll\ a punt d'acabnr·se
I'elnbornció del Pla Ordenador corresponenl.
Fa dos anys j mig, els espais naturals a protegir
no renien la nonnallva adcquada, i ara, jo lenen cn·
descllo les seves Normes Subsidil\ries corrcsponent s.
Fa dos anys i mjg, les depUl-adores no tenien cap
projecte de control, I ara, s 'han sotmh al funciona.
men l elel Pla Controlador corrcsponcnl.
Fa dos anys i mig, el sanejament i el provei'menl
d'aigües deis nllclis urbllns només e ra un projcclc quím~ric, i 3ra, el PASIB es desenvolupa.
Fa dos anys i mig, el medí ambienl no le nia cap
organisme espt. d fi c, i ara, funciona la Comlssió Bo·
leal' del Med í Ambien!.
Fa dos anys i mig, no (enrem esludis sObre im.
pacles ambien tols, i nra, es fa ¡'estud i perlinent.
Senyores i senyors Diputals:
Han ptlSSa l dos nnys i mig, amb tOI el procés de
transrcrcncies. nlgunes de les quals són d'ahir matelx,
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i amb unn cscnssl!sa de mitjans repetidament denun.

ciada.
El tltol d'8quesla scssió era oc Debat sobre I'cstat
de l'Autonomia_. Als dos anys i mig, nquest és . I'es.
tal de l'Aulonomiall.
Moltes grncies, scnyorcs i sen)'ors Diputats. Mol.
tes gracies, senyor Presiden!.
(Aplnudíments).
EL SR. PRESIDENT:
Molles grltcies, Sr. Prcsidcnt de la Comunltat.
Se suspen aquesta Sess ió, que recomenc;ara dema
hornbo;xa, a les 17 hores.
Sones tuntes a tots.
EL SR. PRESIDENT:
Vagln pn:ncnl !loc al s seus escons en bl'eus ins.
fants eomenc;arb la scssió.
Bones tardes. Comenf;8 la sessió.
Continuarem IraC la tll la lemMica sobre polít ica ge·
neral del Govcrn de la Comunita! Autbnom~ comen·
lOnnl pel' la intct"Vcnció deis diversos Grups PolIlies.
que inlervcndrnn de major a menor, d'acord 30mb
I'acordat per resolueió d'aqucsla Presid~ncia, escolta·
da la Junta de Porlaveus. dia 26 del mes panat.
Intervé e n prime r lIoc, en conseqü~ncia, el Crup
ParlamentAri Soc ialis ta. Té una inteNeneió de tren la
minuls.
El Portavcu del Crup Socialista té In paraula.

El SR. TRfAY LLOP IS:
Crllcies, Sr. President. Sres. ¡ Srs. Oiputa ts. Som
a un debat sob re I'oricntació poHtica general del Covenl , tal com es va eslnblir a la Proposició Socialista,
aprovada per nqucst Parlnment, un dcbat que té per
objecle con~ixer i dcbatrc les directrius de I'acció del
Govern. IlIn l en la vcssant executiva com legislativa.
De I'e."tposició del Sr. President no és CacO t¡-eure
Ics Unies generals que orienten la política dcl Covcm,
sabcm arn, dc primcra ml\, quins titols han publlcat,
quines exposicions s'han (el i al tres mlmlcies ¡ detalls,
pero les Unies conduclores es perden entre tanta fulIacn. Hem sabu l, si, del triom[nlisme desaforal d'un
Gove m pnrlrunenlarlnment en minoria, almaneo aquesla és la silunció seva ofic ial, que no tnn 5015 consldera
re ta , amb lota perfeceió i extensió, la sevn tasca, $Cnse
mb.cula d'error, sinó que, a més, considera obra propia \'ncció prea utonoOlica i cs tlltal precedenl i conle.m·
porilnia de la se"" gcstió ¡que dóna pcr ja rcalilzals
1015 els seus bons c1esiljos de futuro
A pesar quc el Pt'esident ha dit I'ecentrnen t , no en
nquesla Cambrn, que la mnssa social i el carrers eslan
amb ell, crec que el Govern que pres idel:<., per leS
nctuacions polífiques que no hn cnccl1at o que no ha
abordal i pels problernes absolutament innecessaris i
reprobab les en els quals s'hn fi eat, i aquf. Sr. Presi.
dento vénen uns punls suspcnsius per no cansar els
Srs, Oilmtat5 amb la lanl concguda relació, esth I:rnS'
metent una imalgc degrndada de l'Autonomia de leS
lIJes Salean.
Ja no és, tan sois, In imalgc de pocn cficll.cia, d'ex·
ce5siu pnrtidisme, de mnncanf;a d'objectius I de planificacló, que aixb, ni cap i a In n , 56n valorncions propies de la Iluita polltlca, s lnó per aquests problemcs
que podrlcm anomenar de república banane rn, que In
població no aconseguebt ubicar IdcolOgicamcnt, s inó
que, al cont rarl, aconducixe n ti 1I'af;¡1I' una rel:xa, una
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scpnfllció cnLrc poble i poUlies. un lema del qual \/llfem eomen~ar Q parlar fa poes dies i quo' una deter·
minada manera u'entendre el Reglamcnt del Parlamel11,
de la qual discrepam. pelu acalam, no t ns ha penllc.s
acabar la converso,
L'Au(onomia que entre 10LS vlLrcm emplm)'er, que
entre 101$ \~rem dur, uos més que e1s altres, és cerl,
perb aixb jo. forma part <le la histbria, el pdme¡i Ca·
vcm de la Comunilat, al marge, nns i 101, de la seva
ac<:ió polltic.1 concre~a, en dos anys i mig, no ha aju'
dal el seu nrrelament , d scu p.'es tigi,
Cl'an part dc les prcvisions dc r Esta tut per cons·
Imil' le!. insti tucions c..,bdals de In Comunitat no han
es tat lllllntejndes pel Govern o, si plantejades, no han
arriba t al bon pOl'l, que és el Parlament i eJ Butlleli
Onciol de la Com llnitol. L1ds, Projec les que són ncee5sa ris per construir el que pocldcm dÍ!' el noslrc Esta·
tul int erior, que a més d'haver est'at compromesos, al·
guns d'elb a dala n:m, pd President 3mb motiu de la
Invest idura o de. la Oliestió de COll fiall~a, no han esta!
remesos a aqucsl Pa rlament. Tenim la L1ei de Rcgim
Ju!'ldie i la de lo Comiss i6 Tecnica InterinsuJar, pero
cns (011:.1 la Lid Electoral, scmpl'C nnuncimla i mai no
enviada, una Llei do Sind icatura al Tribunal de Comptes, que exel'ceix i les seves I'uncions fisealitzadol'es, una
.LIe! ele Funció I'ublic'"l, que ja fa dos mesos es vo.
anunciar en nquesla Tribuna que es lava a pUnt d'arri·
bar de Modl'id. una Llei del Pnlr imonl de la Comuni,
tal, necessAt'ia r er reglllar l'ESlolut Jurtdic deis béns
de 13 Comun ita!, els procedlmcn('s d'adquisició a l seu
inventarl, cte. Con l:ingéncia legislath'3 PO! ser un ban
eu rem.l$mc per ves tir la seva inopel~ncia en tlquest
campo que no es correspo n, en absolu t, 8mb els discur·
sos de 1983 ¡ de 1984 de l President, en els qunls va
contrcurc compromissos que no volero pensar que fossin fru il d'una incontinencia verbal.
Entranl en el problema del finan~ m e nl de la Comuni tal Autónomn, oblldl. Sr, PI'esidenl, els dramatlslismes, deixi dc bonda la [lId l tendcncia ni diclimisme,
sOln una Comuni tal mnb p,-ob lemes, amb dcsiguallnt s.
amb alul'. !'1mb rocus de pObresa l'Cal, com ha eviden·
cien les xirrcs clestinades a ass jstcncia social o a la
gran nomina deis que, ahi r cns comen lava el Presiden! , i ho compart im , s6n insuncients, Pero, compara,
Ii"ament, som de Ics Comunilals mts bcn situndes,
alta rcnda per c~p ita , sector econbmic b1:!sic, no 1:1n
sois poe nfeCtal per la crisi, slnó fins i tot, amb anys
de bons 1 sanejals beneficis, i ntx6, :t pesar de les
nprceincions d'ahir del Sr, PI't:sident, som una Comuoltal amb una ah:l evasi6 fi scal. amb una aUn defraudaci6 fiscal. Basla d i.- que lenim l'I'9 .qt de la. població
cs(Xlnyola i aporlam 1'1'58 llfl de la recaplació, per tant,
estam bastant per davall de' la mi tjana nacional. I:!s
lógic, és just, per tant, q uc amb aquestes condkions
cconomiques, el prlncipl consti tucional de solldarltal,
de rcdislribució riscal ens sigui des ravomble en ter~
mes econbmics, el President lameRla no haver eslnt
capat; (le scnsibilitzm- In Cambl'll en aquest tema, cap
comu nicllció del Govcrn, PCI- deba lrc aquesl problema,
no cns ha arribat cnC:lrn, ni n iniciativa del propi Co,
vcm, ni a conscqU~ncia de les pClicions del Grup Socin listn ql1C les V(1 rer en el seu momento 1 aquest debat
d 'nh il', d'avui I dc dem!! no e.'¡ ra perquc el Sr. Presi1t de la necessilat do: celcbt<ll'uenl ens hagi sensibi li l7A
lo, sinó per la insistencia del Grup Socialista i el'
pronllllciament favorable del PIe del Par lament,
No obs tan! aixb. la neeessitnt de rcnovru' el sisfe-
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ma de fina n~men l , nosnlt rcs la companim, i, endemes, és u na exigencia Ic~1, als si! anys de l'Estatu. o
acabal el procés de transfcl'cncics, i aques t és el momco! en el qual ens trobam. Durant aquest 1emps s1han
" ISI les conseqücncie~ de prnctiqucs insalisraetories del
sis tcma provis ionaJ, el Govc.rn de In Nació estA estu.
dlant una proposta per negociar un sistema definitiu ,
quedJ ciar, pel' tan l, que nosaltres part icip3m, som sen.
sibles ¡] la necessi lat dc rcplantejar el sistema aclual
de finam;amcnt i, per lanl, que la Comunil81 AUlbnomn pl'cpari la ne¡;ocinció nmb el Govem de la Nació,
Dmb el mll.xim de scl'iosltat, documen laeió i estudi, i
amb el min im d'cxager3cions, de fa lsejamen l de dades
j d'in!crp ,'ctacions sesgades d'aques tes. El Sr. PI'csidenl
poI quallficar de pr'Udenl I 'e ndcuta m ~nt, o de con tinencia In seva nbsli ncl1cia o impotencia legislativa. S611
ilicencies del lIenguo tge, són figures poetiqucs, pero
les hi haurcm d'adll1Clre, pero amb les :cirres, s'ha de
sel' més I'igOI'ÓS, compaml' les dotacions cconOmiqucs
per habitam de ComunitalS Aulonomes 3mb nivells de
compct~ncics bcn diferenls, és una fnHacia, Com es poI
comparar una Comunilat a mb ,'educaci6 traspassada,
amb el qw.! nixb suposa, amb una altra que no tengui
aques:a competlmcia? Unes xifres, ja sé que poden il,
lustrar i conl.mrestar les que el Sr. P~idenl ahir va
donar, el cost cfecliu per habitnnl de quatre ComunilalS Autónomes, ahir eSOlen!adcs, en condicions hornogcnies, pcr tan l, lIevol el caprtol d'cducaci6, suposa
per a Balcnrs 5,600 Pis. per habltont, per n Gallcia ,
5.500 PIS , pel' habitnn l, per a Valblcia, 3,700 Pis, per
habilanl, l>el' a Can!lries, 5.400 PIS. per habitanl : per
l:m t, seriosilal i p lnntej:nncOls rigorosos en els Icrnes
economjts, espceialment gunn hagin d'anar a negociar
nCl,uesl futur importan l de les pessetes, deIs recursos
Pllblics de la nostra Comunilat.
1 enlmnt jo a In gestió govemamental, he de comen~r per asscnya lar que no s'han sabul execu lar.
gaslat', cls recursos deIs quals s'ha clisposn t, el Prcsi.
dcnt es va estench-e sob,'c cls retnils que va qualiflcar
d'cxpoll persislenl, pero ha omes, pl¡dicament , que les
lisores, en mans deIs honorables sastres, no han ncre,
dilat, preelsamenl, la novlI saslrena, Les pnt1ides del
Fons de Compcnsneió Intcl'lerrilorial, passades a finals
del !';cgon nny, n da rTera hora a inversions de fb.cil c.~e.
cuci6, com !l6n les cnrretcres, o l'adquisicl6 de finques,
encara que sigu ln de valors eeolbgics indiscutibles, com
l'AJbufcm, pel'q u ~ els projec!es. previs.ls no s'han sabul
realilzar. El 1984, de 10,500 millon! s'han anuHal CI'b.
dits per 2. 184 milions, el 21
que si es dcsglossen
per caplto/.!¡, evidencien que tiques! Covern sap subven·
cionar, la qual cosa 110 vol dir que sub\'encioni b~. el
capitols de t ntnsfe r~ neles corren ls cstb. csgolal, pero
no sap invertir, Mt!s del 50 qf¡ de les inversions prcs,
supostadcs, nnuHndes, 1.687 mllioos. Aixl veim que de
la previsló de 1.200 millons de deute públie, nomé.s se
n'emelen 900 milions per incapaeital d'in\/crsió, Que
1.400 mlllons prcvists d'inversions i de trnnsCerencies
de capital es pel'den pcr manca d'exccució i no pnsse.n,
ja no poden passnr excrcicis scgiients,
L'acció d irecta del Covern sobre l'et:onomia de les
Balea rs bhsicamcnt ha. eslat dlrigida a. nbaratir el prcu
deis doblers, a sub\/enciooar inleressos de cl-«IitS bnn·
cal'is, i aixb S'h3 fel i s'esll\ rent sense U!lS objeetius
precisos, es, com n molles nltl'es Arces del Govern. uno
polflicn d'esquitxos, scnse priodtats sectoriols, sense
seleeci6 de pl'ojcctes ni seguiment d'uquests, scnse cap
garantia ni concixemcnl real de la creació de lIocs de
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t.-cball que Ilqueslcs subvencions suposen. L.1. pell, el
mClnll, la rusta hlln de tenir les prefercncies a I'aedó
del Goven\, eom exprcssnvll el President al seu Discurs
d' lnves lidw-a, pcri) res cspecialmcn t didgil a aqllcst
scctot's que hJ cnnalitrln ajudes real s s'ha fel. El Govem conservador de les IlIes Balears no ha posal nous
imposls, i. tlmb abb, ha coincidit 8mb la poUtiea deIs
Govems Autbnoms Socialistes_ Ha escollit. per fcr ús,
del dcu te. publlc, perb aixb no és un regal, f si, a més
del concert ccollbmlc que el Presidenl ahir cns proposaYa, no aconscgulm el banc cmissor de monedn, ho
haurern ele detreure o bé de la qualita t i quantitat
de sCJ,\'eis que pUgUen1 donar als ciuladans o bé d'impOSlS Í'ul.urs pcr u)!"nar el capital i els interessos, en
qualsevol cas, un 11'3 % més cls avals d'encleutamenl
en dos a nys i mig, no es un endcutarnenl fort, pcrdó,
no és un endeU lamCllt ¡ll'udeo l, com el va qualiricar el
Pres idenl, és un e.lltleul ament forl .
Ens preocupa, Sr. Presidenl, i moi no se')\¡ parln
suficient.ment, el poe cont rol sobre les SOCietals de
Gnranlies Reciproques, a les quals In Comunitat AutO.
noma dÓna cl segan a \'a l i (Iue esta incn~ ment an t el
seu volurn de I'ise VC:l1igínosament, de 280 milions el
1980, a uns probablemenl 2.000 milions o més el 1985,
Ens preocupa perquc l'lnsufidenl coneixernenl de la
sltuació financem de les cmpreses avalades, a I'hora
de concedir els avnls, estan, polscr, agrupan t sota la
prolecci6 i la glll'l1ntia fina neera de la Comunitat AutO.
noma tes enUla!. Olés insolven ts de la noslr.. Comunitat, i aixb pot nconduir, si no s'hi posa urgent remei i
es t'é molt bOflfl sort, a una siluaeió de greus .-esponsabilitals econbmiques 11 l'Adminis trnció Autonomica.
La polllica d'OrdenadO del Territorl, que havia
tengul UD cert prolagonisme a I'elapa pre·autonbmica
del Consell General rnterinsular i basta recordar el
programa ele rcdacciO de plnns i "ormes munieipals de
modiricaciÓ del PllI Provincial, de suspcns iO de planejamen t i elaboracló de Nornlcs Subs¡di~ries d'Espais
Nnlurals moJt conc¡;ul.s i npreciats, era una de les ma·
jOI'S esperances que. I'oulonomin hayin desperlal a una
Comunita t espccialme nl sens ible a aqucsl pl'oblema.
Aqlles tes expcetallves, a.ques les espCl1mces queden Juslificades, objecli ves, gens 1I1bpiques han estal, pel' ara,
fl'lIslraucs_ La Comuniln l elc les fil es Balears podria
hnver redre~;\t lo SC\'ll negativa trajectbria histbriea, la
que es eoncix eom n balenrització, i amb poders nulonómks, amplis, 101015, eom els que es dispasen en
aquesta mal~rin, haver agafar la bandera de la 1'Oeionnlltat, turisme, urbnnisme i medi natural s6n tres
urees d'actuneió que conJuntament, inlegradamenl
haurlen d'haver-se convertít e n sfmbol ele la capac it a!
d'nulogovcrn del nostre poble, perqu~ ds nostres probtcmes, els \'nlors nnlu rn ls i paisalglstics de les lllcs,
el eoncixcment i l'expcril!l\cia en el seclor lurfslic ¡
d'un tipus d'cdificnció ¡ ocupació del territori que eap
persono. senyadn no \'oldrin vcure repct.i l, ho permct ien i ho o.valaven. PC.rÓ no ha estat ILÍ.xl, avul no podcm
fel' m~s que un balan~ summamcn l ncg.'l.tiu de ,'achlnció del Govel'll en nquest camp, De les exprcssions del
Presidenl nls seus discursos programiH ics, d'lnvesti·
dura ¡ Confian~n, a In renlítol nctuol de la gesti6 governnmenlal ens sepnra un abisme. L'a brencia de plll'
nejtlments Slllll':lOlUnlcipnls valids per hibernació de
rnodificnció del PI" Provlncin l, I'übw ncia t.I.'unes direcIdus regionllls semprc a nuncilldesJ pcndents primer de
I'estud i i rcconeixemenl territorial. pcndents ara ele
eauses igoo1'Odes des de fa 1m nny j mig que es disposa
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d'aque.st estudl, ens :tconducixen n plnns gencrals, a
normes subsldi~rics pemicioses, amb pl'Opostes d'ocu_
pació de s~1 molt superiors a les nccessltats de les
poblaclons, del sector lulistic, del sector immobiliarl i
del seny que lota orde naci6 ha de compOrtar. Dos anys
i mig des que. el President va comprometre la redac_
ció d'uncs normes terrltorials que .. unifiguin ¡ COOrdi.
nin les polhiques urban(s tiques dins la imprescindible
COl1nexió i unihH de enteri .. , Diseurs d'lnvestidura, un
Olny des de les seves dnl'rercs pamules sobl'e la Llei
d'OrdenOlci6 TCJ'I·itorial. sobre la modificació del Pla
Provincial, "hir, quasi medmicOlmerlt repetides. Per n
la real prol.ccció deis espais nal ura ls, llevada l'actuaciO
dil'ccln del Parlnmen t a lravés de les Lleis d'Arecs
Naturals d'Espednl lnlc rts, el Govem actull dcseoor.
dlnadamclll, I scnse clarificar les seves intencions i els
seus objcc tius. la dlsposa de dos invental'!s, de dos
cSludis, el d' ICONA I el d'JNESE, perb aixb poca COSa
resol s i no s'cstablebc la vinculació real del seu eompli.
mcn!, si no es propasen mcsUl'CS per passal' deIs papen a ls rel.s jurídics. El eM ben recent del Pln Parcial
de Coves Noves a Cala MoU, a Mercadal, a Me!Ool''Ca,
sobre un cspnis de m~xim interes, segons I'esludi
d' INESE, és prou slgnlficntiu d'aquesta dicotomia d'CSo
ludis que promou el Govem i l'actuaci6 de la Comissió
Provincial d'Urbnnisme que dirlgeix el propi Govern,
Cala Modrngó, part de Ses Salines d'Eivissa I Ponnen.
tcra, i 100JtS d'allrcs espais esperen l'aeci6 protectora
que els calbJcgs, que els inventnris proposen. No s'impulsa el plancjamcnt municipal, ni amb la forva do la
lIei, que la lencn , ni lompac amb la pl'cssiO polilica,
amb I'au!orilat moral d'un Govern poderós en alió lel·.
ntorial¡ la que cncar.¡ se'n diu la nova Llei del 561, ha
eomplen deu anys, i s i les coses, Sr. Prcsidenf, b3ll
canvial en nquesla Comunilnt tanl en dos an)'s i mig,
que no haurn cnnviat en deu on)'s, qu~ no haurn passa l en deu noys a lnnts de municipis que enearo no
hlln n:gulnriulll la seva situnció ul'hanlstica, S'estA prod uinl una cJegradaeió crcixenl del medi uatural, edifl.
cnc.lons, parceH,lcJons urbanfstiques, iHleites, usos incompatib les, proliferen com a conseqú~ncia dc la política permissiva del Govcrn, i del seu desinterbs pel'
,1 la disciplina urbontslica, 8mb compromissos legislatlus també Incomplerts, amb la fun ció sancionadom
cel'lnment delegada en pllrl pels Consells I.nsulars, perb
tolalmenl deixodo de les seves preocupadODs,
Oualscvol nnillisl, pe .. globa l qlle sigui, de I'ncció
dcl Govern eltigeix unes consideraciolls sobre la probJeml1lica de I'oigua a les Ulcs Bnlears, Tenim UDS recursos limilnls, mal gestionals, amb pedll per sobre·
explotaeió en olgunes lones, sense una oroenacló ni
una planificadO davanl d'aquesta situació, el Govetn
ha conyertit In polilicn de I'aigua en una permanenl
rcivindicacl6 contra suposades agrcssions extemes a la
Comunitat, en una batalJa conlra l'etem enemic e.":le·
rior, perb ha desculda l, com pletarncnt, cu1pablcment,
10lS els mccanlsmes que pcrmctien. que permeten la
creació ,,'una AdmlnlstrOldó Hidr~uLlca I la direccló do
lota la geslió pública i privada de les algües_ Trislamenl un deIs problcmcs més imperiosos s'ha posal al
servei de la confronlacló polftiea en detrirnenl de les
ncccssitals deis eiuladnns, nid s'lIa tt'aslladal la UTaciono] dispersió per Minisleris, MOPU, Agricultura, In'
dÍl stria, elc" a l'organi!lllciO de l'Adminisu-ació de
l'Aigun a la Comuoilo! Autbnoma, cap pnss;J, cnp u In
racionalill'.ació per ngafnr les brides d'un problema,
d'un procés prioritari i de lendcncies summarnent des,
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ravorables. .Els estudJs del Pin Hidrolbglc que han de
dolUlT c:J balan.;. deIs recursos disponibles estan detin·
guts des de 10 mesos lncomprcnslblemeDI. la ComJssló
per a la PlanlCicació Hldrologica de les Salean, conge·
lada ¡>el' vOluntat del Coven¡ de 1i::5 lIJes BaJean des
del maleix dla de la seva constitució, i, prccisament,
aquesta Comissió t ~ encamanada la. planificació deis
rccu.n¡os, la pl'cparació de propostes d'org,anitzaclÓ ins·
titucional, la confeccló d'un Pla d'Obrcs i d'inversions.
Els Decrets dt! tmnsJ'erencies e ls penneten reorganit·
zar, donar gran agilitat i eficacia a aques la Comissió,
moi no ['hun reunida, no ha c.xistit, per tru1l, una
voluntal poUlica d 'afrontar una pmblemfllica tan greu
des deIs mecanlsmes disponibles, des del posslbilismc,
si es vol. s'ha preferit l'acluació propagandIsticu, sectb.·
rin contra ¡'Estn tut, contra les L1eis del Parlamenl de
l'EsIAL i contra el Covem de la Nació. No és mala
noticia la I'CcliOcació que el Pl'esident ahir eos anun·
clava per la vla d 'un conveni 3mb I'Bstat, és bona
noUcla.
PerO la imprevisió en polltica hidrQulica no afel:la tan sois la gestió deis pous, de les eXtr',lccions i dels
recursos, sinó lamb~ el$ sanejamcnts, les deplIroclons,
que s'h! han dcslinnt qunntitats importaots, pero no
és una polUlca correcta, acluacioos puntuals, anlades,
sense una perspecliva supramuniclpal, $Cose prloritnl s
~als, aquestes 3ctuaclons. simplo reproducció de me·
canisme.s estalals obsolcls, inservibles no 3condueixc.n
Q uns bons l'csullats. i el Govem est~, des de fa dos
anys, patint les conscqU~ncles d'un Upus d'actuaclons
per subsidis, per a auxills que no tenen ni present ni
I"ulur, s'ha de legislar, s'ha d'acluar sobre el sistema
ge.neral hidmu lic des de la Comunital. no és correclc
tirar quantitals ¡ngenls de doblcrs a un pou sense fans,
~ predIO eslablir un sistema financer i ge!otionar.lo, els
ajuntament s eslarieb molL satisfels, cree jo, de poder
centrar les seyes preocupadons i esfo~s en les xarxes
de baslimeol 1 de clave.'SUernm. No siguin tan consel'"
vndors del que él cad uc, s'obrln a nove.<¡ fónnules pcr
resoldl'e els problemcs rCD lment importlln!s.
En cnrrelcl''Cs, ndmetcm que hi ha previstes inver·
sioos importants I c;:¡pacllat per reolitznr·les, perqub
!'Adminlsll1lcló rebuda de l'Eslal é.s ericient i experi·
menlada. I In legislació de catrCtercs él, certament,
expeditiva, PerO, pcr nro, i en alguns temps, voslM
c~lnn ftcobl.\ lt! les obl'cS que els van dcixor come n~ndes
o contmctodes, i que les Que puguJn fer en el fulur
lendran un supon fon amentaJ de J'E IAI, a Imv~ del
COI1~ni de CarTt:teres que, sc:gurament. de forma lnvc>
lunlbria, no pcnso\ d'csmentnr ahir el Sr. Presidenl.
La poHtica de vivendes no eJllilsteix, que s'ha fel
del Pla d'Hnbilalgc, anunciat pel Sr. President fa un
nny?
Enlran! o la polftlca lurística, cOlltemplada global·
men! com n polflicR de Govem i no lan sois com a
política d'una Conscllerla, el primer que observam I!s
un absbncin de preoeupnci6 per les nece::silats sociols
deIs Il'ebnlladors del sector LUrlstfc. El problema de
vivendn, per n 8quest importanl SectOI' social, continua
sense ser aborda! pel Govem. Ens deia ahir el Sr, Presiden t. en defensa de la inopeJi;ncia legislativa del seu
Govern. In contin~ncin, com metafbricnment la va de·
nominar, que els Butllelins ONcíals de l'Eslat són p lens
de lIeis Inoperonts que no es poden complir I que nO
es complelxen, no fa fn lln nnar tan lIuny, Sr. Presi·
dent, lenim exemples més proxlnu, més recent!! : 10
L1ci d'Allotjaments I'urlslfcs IDc:trahotelers de la nos·
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Ira ComunHat. De 100.000 apa.rtaments iHegals, clan·
destha, rcconeguu: pel Govcm a la Membria deIs PrcsSUpoSIS de 1985, se n'han sanclonat molt pocs, pues ¡
poes slgnificallus. 28 blocs sanclonalS i 13 blocs lan·
ca t$, porcialment tanepts. ciar que es tmeta de bloca
mixtos d'apartame.Dls tunstlcs I ,'Ivendes. Pa dos anys
i mlg, Sr. Presidenl, la clandestlnilat era enorme, com
mol! b~ deia ahlr, avul bo continua essen!, pcrqu~ la
L1el del Parlament, el Govem 00 ha. demostrnt cap
volunla! pol{ticn d'lIplJcar·la. La pres~ncia de les llIes
Balears als mercals lurístlcs, la Dostra quota de mercal
no ha Bugmenlat, ¡'ha cst'a ncat o ha retrocedil. i d'aixb
no cuJpam direclamenl el Govern, és molt més como
plex, pero tampoc el Covem no poI convertir en triomIs
propls les avaluncions de la conjuotura turístic;:¡o PCI'O
en els camp6 que sí, que 11 !liÓn propis, han nvam;al
poe, 110 basta el Decrct de 30 mclres quadrols d'cspai
lI ¡uloc per p11'l98, és ben poca. cosa, per ccrl, cJs que
bagin tcngut oporlurutat de viatjar a ,BaH ¡upOO que
houmn lrobat altres dimensioos , allres espais. No baso
la per considcrnr que el creixement de I'orerta turIslica Jo ~s un ct'eixement selecliu, el ercixemcnt COll'
linun essent ¡ndiscriminal amb perjudici de tot el
sector.
E l President resumia la poUtica cultural dient que
la dispcrsió infonnnva la poUtlca cultural d'aquestes
ilIes, en el seotil més ampU, i que ara, J'nrqueologia. la
rcslaurncló monumental, la museística. els concerls, les
cxposiclons, el$ cicles de conferencies, ...

EL SR. PRESIDBNT,
LI queden cinc minuts, per al seu conehc.cmenl.
EL SR. TRJAY LLOPIS,
Demonarla de la seva generosita l .. .
Ocia que totes nquestes aCluncions, Sr. Presiden I
de la Comunitat AUlbnoma, fonnen un lot coordina!
integral. dins un nmbiciós programa cullural, no sé,
Sr. Pn:S ldcn l, si parlam de la. rnaleixa Comunitat. El
Goycrn no ha pl'OR10gu t, no ha pOlenclal I'art I la
CUIt Ul"n propis , les exposicions fetes, ja que voste Jes
va cs men lar tOl es menys uoa, totes menys UDa. responen a exposiclons programades i muntadcs pe.r altres
entilats o admlnistracions. uoa pollt ica propia no ap3.
relJlli. La música, certamenl ha merescuI n'enciÓ, ha
estat un autl:ntle regal pel' als nHccionats, haver dul
agrupaclons de gran reoom i grnns solistes, pero slmuJ.
tAnlnment han evital conjuntar e1s csr"()r~05 ,ufieicnts
amb J'Ajuntament de Palma I amb el Consell Insular
de Mallorca per tal de dOlar l'Orqtlestra Clutat de Pal.
Ola I convertir·la en el gran c.onjullt rilhannbllic de la
Comu nitat Autbnorna, ¡que mcntre no linguem aqucst
conju nl digne, homologable. exportable sercm músic.al.
ment pobres. 11 pesar que grans figures ens visilin
esporndicnment.
I passnré damunt d'altres temes per si t<.!:RC opar·
tunilOl, més lard, d'esmentor·los pcr adaptar-me, en
"l lb possible, a l temps que el President m'estb mar.
canto
El tema sallilari, la poUllca de construcció d'Unj·
l'lls SlIo/tAries l..ocnll, qualificada ~Is corifeus del Goyern, com a mbim ~It, mhlm exponent de la seva
gcslfó polílica, rc.. ponen a planlejaments massa onli·
qunls, com deia el Sr. President , responen a la vella
trndicíó san/I1Hia espanyola, no vull dir que la cot)su lta
del melge I I'espern deis usuarls, dels mala lis, no hagin
millornt 8mb aquestes aetuadOIlS, ban miUorat, perO
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s'han fet projocles massa pelits, insuficients. rlgids,
que no tan soIs no donen solució a la imperiosa net:essllat do coordinació deis serveis sanilans locnls: melge, ATS, menescru, r8rm n~utic, amb els seus dcspatxos situats al maleix cellnci i la possibiLilat d e donar
cabuda n un possibJe sistema ....ocial. sin6 que tamroe no hi ha espol. per fcr una poUtica de prevcnciÓ de
la sa lut, per aixi> raria falla una sala de reunions, de
conrcrblcies, sulicient per dur endavanl aquesta lasca,
cosa que d irrcilment es podro fer, donnda la ngidc:s.."l
deis projectt:S aprovats 1 construIts.
U\ qualil al de In promoció de la salut de la poblaci6 no es poI di .. que hagi milloral, per assegurar·
ho hauriem do veure I'Qvaluoció de les dades cpidemio16g1ques que el Parlamcnl va ins ta r el Gove m a publi.
cnr peribdicamenl , no lenc temps nI tene lIoc per
rcs pondl"o el, a tacs n la Segurelal Social, sl mplement
recordar que la Segu l"elnt Socia l, entre altres coses,
paga una part substancial de les retribucions deis melges que donen a ssi s t~ncl a san itllria a Ics Unitnts Locals, El IractaRlCnt del proble ma de les drogues és
moll deficjent, no s'ha donal complimenl a la volun·
tat del Parlamenl de crear una xarxa integrada per tal
de Il'ne tar conJuntament la preveneió, la desintoxica·
ció, rchabilitoeió ¡ relnsereió social deis afec tats.
La L1ci de Selvcis Soeinls con linunm esperant que
ambl. una vegada velada la Llei que va prescnlar el
Crup Pnt1amenlan Socialista,
En temes de personal volem citar uns apun!s, la
inflacció de personal, més d'un 20 ~11 d'incremcnl sobre el canjun! de personal u-ansferil, uncs 400 contrae·
lacions, si W é$ dlfkil afinar amb aquestes xUrcs, donada la poca tl'a n spa~neia de la documentacló del
Cm'cm. Es continua scnse plantilla orgAniea, cl di~leg
e ntre GOVC ITl ¡personal j Ccntrals Sindicals no sembla
que hagi esla t flui't com se l'ha presentat, i bona
prov" és la demanda que la UGT ha. presental davant
la M<lgist raturn umb mOliu de les anunciades c1cccions
s indlenls a j'AdminisITaciÓ.
EL SR. PRESIDENT:
Té t res minuts.

EL SR, TlUA y LLOPIS :
SI a una drca de Govem la capacitat inversora ha
estat pnlesa, ha estal a I'agrlcola.rnmadera. El Govem
s'ha limitat R continuar 3mb defi cl~n cia, la geslió adml nistmti\'::'i provinciaJ preceden l, les partides per
apron tom!!nt d 'aigUes residuals, 50 milions, del Fons
de Compc.nsació Interterritorial, s'han hagut de passa¡'
a eaITeICfe5 pcr ineapaci t:lI d'inversló. Han comprat
l'Albufcra, ben cal'a, per ccrt, a 350.000 PIS, I 'hcct~ 
rea. QUiUlt a In n QV¡¡ IcgislaclÓ agn'u ia, L1ci dlExplotadÓ Familia¡', Llci de laves AgrieultOls, LId de Mun·
ta nya, que corre:.pon a la Comunilnt Autbnoma gestionar 1 aplicar, han apllcal no ja la continblcia, sinó
la mé5 absoluta caSledat. EIs Centres de Capacitacl6
Agrllrin fun ciollc n dcficientment, i aixb no tan sois ho
penSA el Crup Parlamenta rl Socialista, sin6 que ho va
rccull~ ixer. 6mb mol! Olés realisme que el Sr, Presi·
denl, el mnteix Conscllc r d'Agric ultura ffl pocs dies
en aquesl:!. C:unbrn. Crce que es fa neecssari coneixer
millor, más documenladnmc.llt 13 rea lil a t del camp bu·
Icar, elc les finques sense COnl'cu abandonadcs, per po..
der plantejur una poUlica d'uixecnmont a un sector
que mol no ha rebut les nteneions que merei",

1, pcr acabar. voldria ter unes breus n::f1exioru sobre el paper que corrcspon a l Parlamcnt dins ¡'entra.
ma!! institueionaJ de la Comunitat i. en especial, en
reJació al Govem, No em referiré a I'escassa aetlyj.
tat legislativa, promoguda pel Govem, Ja prou comen~
lada, ni a la pretcnsló de convertir aquesta limitacló
e n virtu t. Pens e n la no conleslació o contestacló moh
demorada, ¡nsuficient o erronia de les preguntes ¡ sol.
Ucltuds de documentaci6, en ¡'incompllment deis
3cords de resaludons del Parlo.menl, en la devaluació
del ParlllnlClll, el que no s'implica a cap programa de
Govem, a cap planlf(cncJó, ni tan sois a aqucJles que
tenen un hon tzó temporal més llarg que el de la legisla tura, el veto, puramenl polftic, encara que empa.
rol en el Reglament, és ben cert, a la Ir3mitació a
P1"opos ieions de Llei. la callada pcr resposta a les pc.
lieions de debat& generals o seetoria ls, Voldrlem ex·
pressar la Insatlsmcció del Grup Socialis ta quant al
papee subordJnat, secundad que el Govcm prelén as.
signar al Parlnment, voldriem sentir parautes esperan.
¡;adorcs d 'un eanv¡ d'ac tilud, d'aques t debat d'avui,
que no és cap plagí de ningó, sinó unn prActica habl·
tual Q In majoria de les Comunitats Auli>nomes, en·
cara que no tots e1s Reglaments la ran obligati>rla,
hauria de sorlir, d'aqucst dcbal d 'avui, haurien de
,orlir, s i volem un Parlame nl real 1 en el seu lloe,
de bnts sectorials, debats de plaos i programes que
voldrlem vcure encoraljals, no frenals ni obstaculittaLS pel Govem.
Molles grlkcies,
BL SR. PRESIDBNT:
Molles grt&cies, Sr. Diputat,
En nom del Govem, actua el Presiden t de la CamUllilal, Sr. Gabriel Cañellas 1 Fons.
Disposa, Sr. President, d 'un temps iHimitnt.
EL SR. CARELLAS FONS :
Sres. I Srs. Dlputa ts, Sr, Presldcnt,
Jo voldria comenc;nr aques t 10m que em corres·
pon, fent una rcreJ'~ n cia, s i m'ho permet el Di putat
Sr. MolI , que un dia d 'un lapsus, un lapsus imperd~
nable, va dlr quc UegJnl un parigraf en caste U~ se 11
donova més solemnltal a un aete, i Uegir·ne UII , tamo
bé en cas tcll~ . Corrcspon a un Discurs sembln nl 01
meu d'ahlr, moh semblont, d 'una aJtra Comunital Au·
tonoma, I no és pcr fcr coropatnnces, i am, pn\ctica·
ment, el p:ut llgmf nnn] d'aquest Discurs, dcla nquell
Presidcnt : _Entendemn 135 Sras. y Sre$. Diputndos
sentados a mi derecha que el Gobierno que presido
se sustenla sobre una mayorra de izquierdas, unu m n.
yodo soc.in li.5la, coya collcepción de las poUticas con·
cretas 110 coinciden con la s uya. No vamos a traido-nor ni n esa Ideología ni a esa concepción, vamos o
seguir haciendo una pollUca soUdarla y progres!stn,
una polltica nuonab le, una polftica de jz.qulerdas, a
usledes les corresponde el criticarla y a Dosotros el
defendcda, sin empecinamien to, todo ello dco.lrO del
Impll!Sci ndible diálogo democrático• . 1 valguin les di·
ferencies, vn lguin les djrer~ncies, avuj ens trobam
exnctament 19unl, perO tot a l'inrcvés. Perqub, efeerl·
vnmcnt, hi ha ralto d 'una majoria completa, pero hem
de I'cconl:ixer que durant aquests dos anys i mlg. hi
1m hugu! uno maJorlo , ftlct ica I n vcgadcs Id.clica, pcrb
hl ha hngu t una mojorla que s'ha entes a l'hol'a de
I'e alitzar les coses més importants d'aquestes realit·
zadons omb tates les malisacions que hi vulguin po-
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lOar. Pcrqu~ hl ha hallul tolta lB dial~ l ica necesst.ria
per discutlr la diferencia de poSlures entre la que el
nost.re Orup que, per uml, ts la del Govem. mantenia i la do VOSI~S. n pesar que n qua1que acasió hi
hag! hagul sonjdes de lO, que awi bem d'agrair que
no hl hagio eslal. , valsui perqu~ la nostra poHtica,

3mb 1015 els perdoos, ~s cxaClllment tan solidllnn. tan
progressisla I tan raonQble, jo quasi quasi m'alrevj·
ria a dlr que més, pub, DO voldria presumir tanl
d'aixb, com si fos d'esquem:s. 1 esligui segur que jo
Ji he donal les IInies conductores de la nostra pollti.
ca, i no només nhlr. les hi he donal tres vcgades. el
que passa I!s que ht ha ¡ntcncions de no entcndre-Ics
quan no cOllvé. J cm cresu! qu e no va ig ¡n l,co Lar, en
absolut, ser lrlomfa lls ta. i no ha vaig voler ser pcr#
que no cst1'l dios 111 1l0.~1l-a n01'1I18, simplcment que

quan unes determ lnades I/nles que si s'explicaren a
la I nvestidur'..l, I si s'explica ren el dia de la Qüestló
de Confiauc;a, I que si es tnven ahir, com tendré oca·
s ió de dcrnos tr.lr·¡¡ di,ns el nostre dbcurs, es dueo a
les dDI'l'eres co n seq ü~ n cies, aquestes Unics es converl e~en en actundons concretes, aqueixes Imies cns
dllen a demos tnll' una vcgnda i una alt.rn que d'una
Unia de conducta es dedueix una actu8ció concreta,
i abó és el que vru-cm inten tar ahír, Ni varem intentar, de cap de les roa,ncres, degradar I'actuació dels
que havien vengol abans que nosallres, perq~ respec:.
tam molLfs.slm la .seva labor realllzada per posar en
marx8 una cosa que no existia, una cosa que s'havla
de crear, que no cren nitres Comuni lolS Autóoomes,
on ja hi havia un senliment autonomista, i varem haver de fer esfoJ'9)s prodigiosos, se.nse cap compet~
da 1"('al per posar en mor.ca una qucslió, per dur a
tenne uno iHusió, per fer lota una labor que hnvien
dc n:alilznr J que maJ no se'ls ha aplaudíl suficientment, i, sobreto l, no som triomfolis tes, perq~ comparam, I sempre s'ha de comporar una sltuació amb
la Inicial o una Comunital am b l'aJlra, el triomfalisme
es veu en de termlnades occions,
Em pcnnell que loml LUlO nitra veguda a nquesl
tolxo, jo no el lI(!gtré com pJelament. Aquest mateix
PI'(!sldCnl deJa: . Dlje a l principio que no iba a abrumurles con dalas ni realizaciones, me permitirán .
-es lam o In paginn 3- _que rompa, por un momento,
con esta promesa .. -1 dins un tema concre ti I'agricola,
dcsenrotlln , I oi;'(ó que h:wla fet p romesa, jo no la
voig fer, de no donar infonnocló, tota J'acció feta en
oquesta Comunitnl-•• Uno.- Desarrollo de un plan
indicativo. Oos.- Una denominación especifica de on.
gen_ Trcs.- Promoción de Agrupaciones de Productores. Cunlro.- Varias actuaciones en el sector lácteo.
Cinco:- Lucho contro lo tuberculosis y la bruceJosis_
Scis:- Mejom y adecuación de explotaciones. Siete.Campai\as dc sanidad vegetal. Ocho.- Reestructuraciunes V:UiIlS , Nueve.- MCj0l1l de Infraestructuras Territoriales. Diez.- AClutlcione.~ foresl8 lcs_ i. per si
en f-alulVen l~uCS, nfcgcix cete... Pero afegeix una
coso més, di u: .. Me pCI'dol1ot":1n este bombardeo, pero
reconocerán cunmigo que cuando uno se ve obHgado
a escucho r pacien temen te que la autonomía no sirve
para nada, que el Gobierno no sirve para nada. quienes esto dicen, simplemente no se alienen a la verdad,
y es de Interé!! de quien les hablo conseguir Que en
el futuro , c.unnclo se oigan fruses descaliricodoras como
las que he reprodl1cido, touos sepnmos que qu ienes eso
dicen simplemente mien ten 'Y lo hacen a conciencin •.
PerO o.lxb passnvn a al tres lot ituds,
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Trlomfnlisme? Ll SOlranlesc que no. Valor deis
que varen reallUar ¡'obro pre-aulooomica? SI. Que no
bem tel el desenvolupamen t cstatutari? Repassi per
un mlnut el seu programa, el del Partit Soclalisla, no
repassi el nostre, vost~ filS diu que no hcm desenvolupat la L1e! Electoral, és ver que la vhre", promelre, no j'hem dcsenvolupada, vost ~ tampoc no l'haurien desenvolupada, no era ni en els seos compromiSo
sos, ha die jo. per mor que no hi bavia majories, i
espernm que es produ~qul aquesta majoria, es!! preparada, simplement, per al moment oportú, si hl és,
bé, si no hi és, pncl~ncin , un no pot fer tal aBó que
vol. La Llel de Sindicatura, que pet cert tampee no
era a la seva, estb. pendent que s'aprovi la tIei de
Finances, que és previa, a la reaHtzació de l'allrn, I
la LlcJ de Flnances s'es tb discu tiol aquí dios, i tan
prest cstlgul estud iado, podrem co m en~ar a ptcpnrar
la Llel de Finances, no podem passar ¡'arada davanl
del bou. La Lleí de I ~ Fundó Pública, efectivament,
és cert que els vbrcm di.r que abans d'aeabar aquels t
perlode leglslotlu seria al Pa rlament, desgJ'aciadament
no ~s aid, ha de passar el trnmit, encam, de la eomissió Tb:nic:a que I'egu la totes i repassa tates les
lIels de la Funció Pública a les Comunitats, perq~
no hl haHi interferencles, perb el Projecte esta acabat
1 el ProJecle és arregla!. Tant de bé que no m'ho anomenal la dels Con~lI s Insulan, grilcies n Déu, perqu~.
que jo shpiga, encara som 1'únie, bo o doleDt, no enU'aré a jutjar·lo, supbs que pet' a uns suficientmenl
vhlld ¡ pe.r ab nitres falal, I!s l'únic grup el Doslre
que ha presen lal, des del Govem, un paper que ser.
vesqui de base de dlscussió.
Jo, el que no he en~ en absolut és qu~ m'ha
volgut demostrar parlant de la defraudacló fi scal jo
no m'he qucixnt, en absolut, si la defraudació fj~al
em molta o poc3, si n'hi ha, que ¡'encalci aquell que
en I.t!; obllgocl6, olxb no abaratirh lo. pressl6 fiscal de
cadascun d'oquells que sr contrlbueixcn perfectamenl
nmb la !cva pBrt de les scves !"Cndes, qui no cstlgui
complint , jo. sc'n cuiden sobradament els Inspcc lors
d'Hisc ndn de fcr repassadcs pcribdiqucs i puntuAls 8
tOIS aquells que no ho tan, i nosaltres no ha ato.corcm .
Que vostbs coml'arl cixen les meves leorles sobre
el sistemu de finn.n~amenl provisional de les Comunlrals AUlbnomcs, cns ha costal molt que les compartíssin, han 1u:tgut de venir Comunltats Autónomes tan
importants com la Gencrantat Valenciana i fins i tal
en les rcunJons nmb el $CU Ministre d'Economia, alguna altro Comunital Socialista. dient que si no es
callvla immedlatament, el ls comencen a saltar-se la
Llci, perqu~ a la Ji es produrs un canvi de Govem I
es produls un canvi a I'orlentació d 'aquests temes.
Pero, tlmb el que no puc estar d'acord és que VOSI~
manegl les mevc:s xifrcs com ho ha fel , L'CSludl, en
primer Ilac, és del Minlsteri, i vosl~ n'ha ag,arades
Irc:s de les que jo valg dir, pero és que n'h! ha mol·
(CS m6s, I 51 no, me tes compmi 8mb Ic:s d 'Aragó, les
da Castalio o les d'Extremnduna , I parlarem de les
15.000, de les 20.000 I de les 23.000 PIS, igualmcnl, 1
no lenen educncló, que rebcn aquestes ComunitolS,
per n oques l tema.
Que no sabem noso ltrcs exccut ur la inversió ne.
cessbria I In que posam en els nos tres pressupos ts,
una vcg:ld:l més esl am utlH17.!lnt xlfres que, cm perdonl. pero la complabllilat i la comptabilitat pressupostbrla, tant o més que qualscvol partJcular, és exae-
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tament com un xielé que s'estira I s'amolla 1 se 11 pot
fcr fer el que es vulgui, sempre que els par.b.melTCs es
canvrin convenicntmenl. 1 la prava és que I'cxecució
th;1 Fons de Compeosació del 84, en el segon trimes·
Ire del 85, eslh e n el 70'05, j en el de 1985, en cl 44'55,
la qual cosa suposa un promedi del 49 %, i no obJidi
que lenim dos anys. 1, endemés, ja els ho va dir el
Conseller d'Hisenda, des d'aquesta mateixa Tribuna, i
vostcs no ha han pogu! negar, amb un 7 % moll més
d'aYaLl\( sobl'C un estat que esth moh més avcsat i
que té tola una ~rie d'estructuícs de cossos centrals
que a 1I0saltres 00 ens han estat transferides, n l'hora
de poder (er I'execució de tots aqucsts projectes, que
és molt, molt Olés rnpid, moll més eUelent o ha hau·
da de ser.
1 tomam conti nuar a mb el tema deis di ners. El
dcute públie és exagerat, que la relaci6 nostra d'co·
deulamcn l amb les invcl'Sions que s 'han produides és
exagerada, i qu~ passarb.., alcshores. a les nllres Comuuitats? Nosa ltrcs eSlaOl, en reali tat, entre la pro.
pocei6 deule/invers ió a un 31 %, és a dil', que de tata
la inversió lotal, només el 31 46 es fa en deute pltblic,
contra el 80 de Catalunya, el 37 de Múreia, el 46'85 de
Navarra, el 36'7 de Castelln·Lte6 o el 37 de Valencia.
Ero erego,i, que no hl ha fa lta de capacitat per inver·
tir, que W ha prcssuposts que s'han aprovat el mes
de juny de l'any corresponent i només hi ha hagut
sís mesos per ter la tramltaci6 admlnislraliya, que és
moll difere nl de la inversló, quc és molt dlferent del
compramis i que a iro ens pO! haver suposat no haver arribat al mbim de voluRtat que teniem d'agilil.
zació, pero que Jj garrm lese que estam fent uns ver·
I:tdcrs esforc;os l unes vertaderes conquestcs sobre el
que reia, nn s a ra, l'Estat. 1, si no, obscl'Vi qualcuos,
i nornés acud iré, com és nat ural, en un cas com ara
i die des d'aquí, s i més importan! de lots, un abas li·
ment I un sanejamen t d'un poble, un munieipi piJot,
una expericncio de I'Estat mestre, 1 cSlava des del 73
eSllCr'dnt les aigUes bc.nci'des que el duguessin a terme, i ha h[lgut d'arribar a la Comunital i ha hagut
d'arribar cl Dec¡'et de la Comuni tat, i ha bngut d'ar·
ri bar I'impuls d':lques t Govem per poder treure del
seu lloe, on estava guardat, duranl 11 anys, espenmt
1" Ir:unitaciÓ oport una, i era un pilot, que si arriba a
ser dels del munt, ..
Poe control sobre la Socielal de Garantía Red·
proca: jo 1i dirla que lampoc nixo no és cert, que a
I'i nrcvés s'han caben amb vcr!ader intereso perqu~ no
cns pagues!!.in ptlssar altres expcr i~cies poe agrado.
bIes, 10[s els c1:llTCCS de control d'aquesles societal s
de gal"antíes recfproques, i que la veLlarem 11 mb lO!
interes, parque som coneixedors del món, que precio
snmenl a les Socictols (le Gnrnnl ics Reclpl"Oques hi
vlln aquells que manco gnrnnties tenco. perqub, escojo
ti, si Icnguessin gaítl.ntics per clls 1015 sois, no paga·
rien un punt més, no pagarien uo punl més ni Ilpus
d' i nter~ , i cel'C.'lrien, si eHs teolen les g.'1ranties, els
c:rMits per ells mQtclxos, la Societal de Garantia Re·
clproca té, pl'Cciso ment, com n (jnalitat, tenir una pos·
sibil,ilat per aquelts que no tenen les gar.m lies nor·
mnls, perque la compensnciÓ dcls uns amb e1s aUres
i el Fons que posen per cobrir aquestes dWcultats pu·
gui pcnnetre dona .., precisnment, una gnrnlltia a aquell
que tengu! cl vnlor de c r~ar L1na itwersió novn, a
oqucll que tengo! el valor. un espelil, un projccle que
valgui la pe na, En tol hi ha picO\rcsca, ho sabem, i
cstam ve llont i estarem vetlant pcrqu~ a ixQ, si és pos-
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sible, no cns ocorrl n nosaltres tnmbé, com ba acor·
regul n a lu'es Comunitllts AUlbnomes. Ero cregul que
n'estnm tanl damwll com el que més. Pero no es
aquesta la sltuació de la Socict'al de Garanties Reci·
proques d'aquf, no és aq,uesta, afortunadamen t, enea·
ra la nos tra problemAticn, perb podria venir, i hem de
tenir cura, J agcaesc que vos!~ ho vigilin tant eom nos·
nllces,
J o, a polftica d'Ordenaeló del Territori, vnld ria
Olés no entrar.hi, i no entrar·hl, perqul! tanmateix
nqul s i que les seves postul'es i les nostrcs 56n pmet icarneot irreconciliables, vosth en fan un balang totalment i absolutament negaUu, ens diuen que no en·
tram, en absolut, a les nctuaclons municipals, que tot
estl!. exaetnment igual q ue qua n vb.rem eOI-rar al GoYern. Dé, Jo cree que, efectivamcnt, el Consell General Jn terinsuJar va fer, cm aques t camp, una magnifi.
ca labor, varen crear tata una sl!rie d'cquips per l1So
sistir als m unlcipis, pero no obJid in que quan l'any
83 hl va haver canvis a les cleccions munJciprus, hi
ha haver moltíssimes soHieiluds de canvis d'cquip,
que han partil deIs mateixos municlp is per falta d'en·
tcniment entre els equips redactors i els equips muo
nicipals que t~en I'obllgació de decidir, 1 lampoe en
aquesl lema no hem pogut fer mnssa més del que s'ha
fel, la iniciativo. en el plantejamcnt correspon als
Ajuntaments, la Comunitat Autbnoma els presta ¡'assessorament t~cnic I l'aJuda econbmica, I en aquests dos
nnys j mig, no el Vl1íg [¡car ahir ti. la rclnció deis trenta·nou, consti que Ole n'he temut q ue eren trento."nou,
jo no els htwia comptat, jo tcobava que eren pocs,
perqul! hi havin Plans Generals aprovats, cinc, Nor·
mes Subsidlhries aprovadcs, sel, Plans Generals en
tramitaci6, nou, i Nonncs Subsitl iñries en t ramilació,
vint·j,sis. 1 maldament vulguem, ~s impossible fixar
dales per acabar una shie de realitZ8.cions, la inicia·
IIva de les quaJs no ens correspon a nosallres, I que
nosnllces, n més, estll dins la nostra política no en·
trar d ins cls Ajuntamen ts a forvar el que és la vol un·
tal mu,nicipal, únicament quan nfecti Arces que s6n
supmmuniclpals.
El tema de les aigUes, no S6D suposndes agres·
sions externes, Jo no sé si és possib le. u Ulitwr, des
d'aquesta Tr ibuna, una cxpressl6 similar, pero pennetin que la uti!jlzi nmb la bono. volun tal amb qu~ eslh
dila, éS( que es carreguen les costres compet~ncies
es tatutllrJes , és que hj ha alguna COSQ que, per l'Es.
tatut, que és una Llei Orgñnica, se'es va donar com ti.
ulla compcll!ncia propia, per u na altrn LId d'aqucs l
Govcm, cosa que es respecta per Comunitats com Ca·
nMies, nO :;e'ns respecta aqu(, i tenim exactaroent la
mateba unitat dc comple, i 110 tenim problema a m b
cap Comuni tat vc"ina per aquest problema de les
olgües, i, eom a mola i ten in t sort amb nquesta negociació ftmb el MOPU, cns donaran la gcstió. Bon nMotcl, bon aHotct, si fas bonda ha geslionari:ls, pero s i
no, ni aixb. 1 cm cregul que aquestn, pen!, que é!
una responsabllilot que almanco des d'aqucsl Govenl
no volem assumir en absolut. I quanl a la Comissió
Hidrologiea, vos t~ sap perfeetament que Jo. prcsideix
el Director Genera l d'Obres Hidril.u liqucs del MOPU I
que, n mc!s, les seyes compet~ncies de control són abo
solutamcnt, absoluta ment nuHes. Per tanl, 6s una Comissió que té molt pOCA cfccUvitnt i molt poca possj·
bUilat d'actutLr',
Vivenda, A cllrrce de 10. Comunhal Autbnoma,
dins I'any 85 es fan invcrsions per 360 milions de pes·
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seles, a crun'C del prcssupost de !'AES, 150 mllloRs
de pesseles, en sumen 510 milions de pessetes, xlIrn
que nornés 'lB ser superada I'aoy 81 ¡ ¡'any 82. i les
\'Ivcndes de promoció publica iniciades 56n 215. 48 n
Palma, 101 a Eivlssn I 66 n Maó. 1 vivendes protegi·
des de promoció privada qunlificndes 56n 2.500. 1 la
noslra poUllen de vivenda. en general, ha de ser com
en 101: subsldi~ria de la Iniciativa privada. pe:rq~ és
In nostra rónnula pol/tien, i jo JI admct que no és la
scv3 I que, per tant, I!s distinta la nostra manero
d 'cmprendre I'actuació, de ID manero en qu~ vost~s
ho farien, és la de la cOLlslruccl6 de v¡vendes per pel',
sones de nu ls o eSC<lsSQs recursos economics, pcr ser
ocupades a precari 8mb un seguimcnt socioJ t(ecHu
a clllrree d 'cotilals especialilzadcs, eonstrucci6. de vi·
vendes VPO de promoc.ló pública per venda o lIoguer
normals, prcfcl"Cntmenl en lIoguer, conslrueció de vi·
vendes VPO dc promociÓ privada. segons el pla quatriennal que hi ha apl'oval j pl'omoció de vivenda de
prolecció limitada per Occret especSfle de la Comunltal AutOnoma, de 90 ti 120 melreS quadratSl i un estAndart mi lj;\, i, si éli possible, i si ho aconseguim, i si
entre tOls hi punyim sufieienLmenl, donar un impuls
a la rehabilHac.íó, que bona fatla fa a molts deis nO$tres bams,
Jo passa~ per ah la poUlica turlstiea. eree que
es moslra suClclen tment clara. Vos L~ diu que d'apartamenls lurlstics no se n'ha cncalc;at cap, pero és que
nornés ens Inttressa, en prlncipi, com n primera pnssa,
la pcrsecució d'aqueUs que surten a oferto. publica,
d'nquclls que es comercinlilzen a J'eslnngcr, pcrqu~
no hi pugul havcr una diferencia entre la quaUlat
que s'ofercix, entre les possibililnl.! legals que s 'ofereL'(en i la rcalit.!!.t de quan el turista vengu! aquJ,
Aquesta és In primero pau a. s'ha comenc;at a actunr
d'aquesta forma, i voste sap ben cerl que DO é.s aixl
coro vost~ ha dit.
1 que les nctuaeioD$ sanlUuies no Ii agraden, Aqur
tornam t'enir I¡uol que en el tema d'Ordenació del Territori, UDa diferencia lan dlametTal, Intentar conciliar
In nostro poHtlca srmitbl"iu OInb la que prnctiguco vosI~s, aixf!l, serln propi d'un debal que durt\s 101 el Icmps
que yolgués l. al fina l, continuarfem cadoseun pel seu
rompte, i cadascun amb la scvo poHlica. Nosaltres pensam que estom fcnl un hendid 11 aquests municipis
que no lenien ni un sol lloe. on eS passlls, tanl soIs, la
consulta, nQuf on aquells municipis, I són coneguts de
1015 vost~, de dia, el quarler de la policia municipal
es buidav3 perqu~ el melse hi alenés el, malalts, 11
nquesls municipis on el metsc hi posava la sevu pt~
pin casa, si en tenia. i on la cua es Ceia al carrer, J abb
cree que és UI1 bé, quo no coincidei:c amb la poUtica
de ¡'lNSALUO, em cregul que a mi em sap moti de
creu, cada5cú ha de. rer la scva, pero que jo no vais
crit icar 1'lNSALUO, Jo vuig dir, simplement. que Ji
faltava c(lc¡~nci3, que é$ una critica que li fa la societat cada dia, In vaig conslatar, simplement .
O'alto que no en teng\lem compc l~ncia, cm cregu i
que em limitnré be.n poc a no alacar-ho,
Que vosl~ crcucn que Ilosaltres es 10m reduilll el
pnpcr dcl Pnrlnment, és Wla altr:!. qilestió, també, que
peribdicament hem de sentir, cada vegnda que quolcun
de vost~ puja nquf, pero jo cree que el Parlamenl no
és un palritnoni del Gove.rn, és un palrimoni de 1015
els DipulnlS, lo! s podclI rea lilzal' nquclles Jabot·s Que
cresui n que es poden dUI' n Icrme I que es poden fer
flCIUi, en el PllI'lnment, I que s i un Reglnmenl ens dOna
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unes posslbiJitals, dones actunnt dins aquestes possibllilMS rtt¡3ment~rles no menysprcam el Parlamento 00
despreelam el Parlamen t, ens valem. amb (ata clarcdat,
a I'hora de go\'crnnr dC3 d'un Govan minoritari a esl'tl.10DIll, de tates le.! possibililats que ens doni la reglamenlncló pel' actuar el més adequadament possible,
pcrqu~ em cregul que venir a un Parlamenl a debatrc
101 ellO dlvf i tOI allb hum~, quan es tenen 202 vou,
que sJstem~ticament donen la raÓ a aquell que diu
que la té ¡que J'anuncia en primera intCIVCIlcló ¡que,
!l.,¡ssi el que Po.ss!. al final surt la lotcrveneló deis 200
yots, aixb 6s desprecia.' un Parlament i no ulllitzar les
posslbilitats reglamcnlllrles en la mesura del possible .
Em CI'Csui, em cregui que tcnim 1{Oles d'.!!.etuaciÓ
poUlica, i les hl vni" dlr ahir, i les hi repetiré, si tnot
vol. Jo cree que vosIl: les sap, jo cree que vost~ ssp
pcrfeclament quines s6n. sap perfeetamcnt que 5Ón les
de manlenlr I'nct ivitnt cconom!cn , les de l'Cnctivnr el
come~ i la indúslrin, I'o.cció invel"sorn dins lotes aqueHes In(rneslruct'Urcs que pennetin maure la socletat.
Ahir mateÍlc jo 11 ho explicav3, de la conlencló de la.
despcsa, de la subsidiereital, de la voluntat inversora,
de In incentivacló deis grups dfn:unics de la societat i
de la negativa a la flseaUtat aulonbmica. El que pnrcix
que ds ha sabui areu és que quan aquestes Hnies es
duen al darrer tenne, aleshores sun un lUs tat de realitzaclons més ampll del que pareiJtia que ero. oportú,
pcr poder criticar aquest Govern.
Molles grAcios, Sr, President.
EL SR, PRESlOENT:
Molles grncies, Sr, Presldent,
El Sr, Joan Fmncesc Triay Llopis, pe! Grup Socia.
lista, té la paraula,
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Grll.cles, Sr, Presldent. Jo ja partesc, Sr, Presiden l,
de la base que el Grup Socialista i el Goven} i e1s
Grups que, o el Grup que, segons les ci.rcumstllocies,
I'ajudl a govemnr, conelxenl la sevo. personali18t, la
seva l1lililhncin polHica, no lrobarcm punls del coincj.
dl:ncla, gencralmenl, en aquest Parlament, perO aixO
no dcvalua el paper del Parlament, oixb é.s la feina del
Pa rlamento Per tMt, aquest no és aspecte que ens es.
lrally! ¡ ens escandalltzi. donam per suposat que e:xposnrem uns punls de vista, el Govem o els Grups que 11
donon Sllporl n'exposarnn uns a1tres, i que funciona·
ron les regles de les majories, Ara, el que sI ens eseall'
dallll.A és quan es pretén donar eontenguts a les trnlcs
de Govcm, als progmmes que no responen a la rcalitat
i Q In volunlal del Partit o del Govern que les formula.
Perq u~ 8mb els aspecte! d'Ordenació del Tc:.rrftorl, que
vostt! de partida ja dóna, diguem, per imposslble d 'o·
COI-dar, jo cree que ha éso és cert, cree que té la raó,
pero despres, tOtes les seves manÜestac.ions, cls escrits, el, discursos no marquen aquestes dlf~nclcs,
sinó que a I'inre\'~. tmeten d'clümnar-Ies d'ull.'\ manem eslnclamcnt verbal. Si lIegim el seu Oíscurs d'lnvcsticlul1l, s i lIeghn el seu Discu.rs de Confianc;.n, si 110gim el seu discurs d'nhir, les paraules que vost~ dlu,
nosalt res les podem assumlr, els fels que vostl:s promouen, emparen, avnlen des del Govern no els podem
nssumir, pcrqub. no tenen la més mlnima corre.laciÓ I
cohcÑncia amb oquests planlcjaments.
Aquesta rcdtlccló de NOl'mes TelTitorials quo VOSI?:.
pluntcjuva el juny del 83, la creaci6 d'una Administra·
ció UI'bo.nlslic" erlcnt;. d 'una 8cció legislativa d'espais
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naturals, el 84, I'adaptació de la lIci de 561, la modio
(¡cacló del Pla Provincial, la legislació u rbanfs tica en
maltria de disciplinn, ho compal1im plenamcnt, el Plo
d'Habitatgc, les seves pal'aules d'ahir, que ens va fer
una altra lempornlilzaeió del programa, un all.re calen·
do.ri de com ho peRsen dur endavant, El que pass~ és
que no té correspond~ncia amb la reaUtat, cls espais
naturals, als dos anys i mig, continuen exactamenl amb
el mateix perill , jo diria que nmb més perill, perq~
s'ha perduI més la por per pa.'t del promotor a la poH·
uca del Guvcrn , umb més pedll que Ca dos aoys i mig..
No s'ha avaocat gells, vOSIl!s, de mala gana, ent re COi
meles Ji diré, perq u ~ ho han fet 1, per tant, s i ho han
[et és positiu, van culminar uns cxpedients que van
trobor comenea ts, que van ser prou contlictius a So
Drngone!'a, Es Trenc, etc., que van tCoir la cua que van
len ir amb el tema d 'Es Trenc en concret. Pero vostbs,
a pa r ti r d'aquf, a part de contraclar un estudi, que
contractar estud is és una cina del Govem , pel'O no és
una fina litnl, contrnctar esludls no rcsol res per si
ma lcix, si bé s'ba de fer, en ccrta manera, contraetar un esludi per neutrnHtza....lc un altre, pcrqu~ n'h.j
havia un nit re que Ceia l'Adminis lració d'ICONA ¡ que
scmblnva que no seria satisfacton pels seus plantejaments o per la seva voluntat, I de momen! no sabem
q ue el fan, encara que no f'D mol! que hi s igui, un esludí c!sndCStl, pero, a partir d 'aquí, quins s6n els resul·
lals? Cala Mondragó, urbanitznt o amb un Pla ap~
vat pcr tal de ser urbanitzal. Ses Salines d'Eivissa i
Fonnentera, Craccionada i eliminada ¡ edificada j a, perQU~ la urgencia ha estat absoluta per consolidar el
terrilon que havien guanyat a l'Adminislradó de la
pl"otecci6 deis espais nalurals, completamen t edifica·
des, i, per lan t, ja irreversible, El cas que donava com
a excmplc de Mcnorcn de la sctmana passada o del
mcs passat. Vostl!s no han avancat , pero mantenen tota
una frnseologia que no corrcspon , i ac6 és el q ue a
nosallrcs cn! estI1ll1y8 i ens sorpreD i ho hem de dir,
que nu hi ha una correspondencia ent re plantejam ents,
en tre pnnlllles i fets. r, per tan t, si vost~ plan le·
jassin realment el que pcnscn i cl que ran, s i q ue, en
aqucst cas, es veu rien les prof1.tn des diferencies, di ver·
gencies entre la política de I'esquc.nn, l<lj polIticn socialista, en uqucst cas, i els scus pluntcj aments I la
sc"a prttctica.
No sé, ens ha tel de Cap de ¡'Opusició d'unn allrn
Comunitat, no hem pogu t seguir b~ el seu plan teja·
ment, lIembla que el discurs d'aqucst Presiden! no ti
agrada al Sr. PI'CSident, bé, Ilosahres no tcoim cap
manifcslacló a Cer al respecte, no sabem si ells agra.
darla, pero be, s uposam que aUn bi deu haver una
oposi<:ió del Gru p Popu lar quc c:'l:erceix aquesl paper,
de la mateha mancra que en el lema de Segurelat
Socia l hi ha una. oposlció al CongTés de Diputals que
cxcrcei¡¡: nguel>l papcr i que, per Innt, aqui crec que ve·
l1im n dcbalre els temes d'aquf. Per tant, no tenc cap
comenlad o fer·U en relució 3 aquest lema, nornés dir·
Ji que aqucsl PI''esident que reia aqueSl discurs fa
dcbal s eI'eslot de In Comuuitnl AUlonoma scnse ncce.'IsitOI que el Pie del Parlament els hi hagi de demannr
pCJ' Ilcol"d mlljoritnli, que, per tnnt, hi ha una ccrtn
d iferencia qllaJi llltiva, com n mínlm, de partida, en el
p~lpcr del Pal'lal1lenl en aquesla Comunitat, s i des
(j'ullh no ho he vis! molament, a l Oiari de Sessions
que vos t ~ duia,
La L1ei de Slnd icn lu l'n dc Comptes lo duran des·
prés de 1:.1 Lid de Financcs, és una bona noticia, per·
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qu~ ha sOl'lit aquí per primero vegada i a cap mani·
feslacló nnterlor se'ns havla Cet arribar, per lant, ens
en congnnulam perfcctamen t,
Jo no he d it que el deu le públic sigui exagerat,
he di! que voste el considera prudent, nosaltres el
eonsidcrarn fort, fort, és la paraula, t eM rnantením
en nquesl punt de vista, i cree que no som els Úflics
que pensam aixi, en la importancia d 'aqucsts percen·
latges en un tcmps tan curt,
Les critiques 31 sis tema financer, Sr, President,
les compa n eixen 10lS els Grups PoUtíes, aquí i a totes les Comun ltats, i les critiques, preeisament, s'agu·
diUcn quan s'acaben els lerm inis que mar~"\ la
LOFCA, que marca per fer un plantejament definitiu
1, per tanl, :1C;0 és nbsollltament logic, el nos t.re Por·
laveu Parlamenlnri anterior, aelualmcnt Ministre d 'Ad.
ministrocló Ter ri torial, prceisament va ser autor de
la Pon~ll c l a, avui Resoluc.ió del Partit Socialista en el
XXX Congrés en m a t~l'ia de poUtiea aUlonom lca,
aquí on es plnntegen darament les denci~ncics J tes
insuficil:ncies d'aquest s is tema financer . J, pev tant,
si nosaltres, diu, que ara hem dcscobert tard la nostra posició respecte d'aquest punl és perqul! el Sr.
Pres ident no ens ha donat oportunita ts per plantejar
aqucsts temes, perqul!: els debats que vnm demanar
per a lrnosrer~neies, per a fons, per a valoracions,
bagué! es tal un moment oportú per clarificar aques.
tcs s ituadons, ara, alt ra cosa , insistesc, és que en base
3 aquest plantejamen t, que 8mb aquesta scnositat ¡
sense demagógia nosaltres acceptam, i altra és el joe
de les xitres com que aquí siguem aut~nt i camcnt la
_cenicienta» d'Espanya, quan realment som, una Comunitat, realment, privilegiada, i ho som pel DOStre
es fo~, ho som no pct'q u~ nlngú ens ho hagi regalat
pelOI 'esfo~ de toles les persones d'aquí, i també per~
qu ~ la naturnlesa i una &cric de circums tb.ncies ens
han es tar favorables, ¡ aquesta j a no I'hem constnüda
nosaltres, Pero les xifres sóo, les xiEfes que vos t~ va
donal' ahir, eren intcncionadamcnt falses, perq ll ~ uo
SÓ Il comparables, perqub s6n a bsoJutnrncnt heteroge.
fiLes i, pl!l' {fUl I, inclu'ien a una absoluta confus ió ti
aquell que les manejlls. Avul s'ha adonat q ue les xi.
fres que nosaltres Ji donbvem són correctes, I ha dlt
que no eren 10les les Comu oilats, efectivament, hi ha
alu'es Comunitats que Icncn costos e reclius per habi.
tant més a.lls, pero Comunitats, Sr, Presldent, que se.
gurarnent ni vost~ , n i nlngú, ni cap Diputat d'aques.
ta Combra no vol canviar la siluació de BaJears pcr
la d'uqueslcs Comunita ts, Comunitots com Extrema.
dura, ComunÍlats pobres, Comunitats extenses, poc
poblodes i amb poca riquesa, que rcalment és logic
que produesqu in unes despeses d'administració per
habitnn l superior, Pcr lanl, les COses convé que les
poscm a un pun t d 'equilibri i de mcsura, perque si
no le~ posom a nquest puol d'equilibri j de mesura,
rcalmen t serA d ifícil poder 1015 j unts coHaborar, si és
que el Govern té ¡ntenció que coHaborem, pero nos",lll'cS no tenim absolutamenl cap Ji mitació n fer-ho, n
trobllr ent re 10lS aquest sistcma més just I més exaole i mes adcqunt de sistema fi nancer, no per a les
IJIes Ba lenrs, s inO per n la tOta litat, i que a nosaltres
el1s resulll odequu t :J. les nOS lres neccssHnts d'i nfnlCS'
truclu ra i d'adminislracló,
s r CJ ue vn dir vost,e que a les IlIes Dnlenrs els ciu·
ladans supol·ten un deis més grans cs Co~os riscals
d'Espanyn, i es[o~os fiscals d'Espanya, cntcnem que
no ~ la Llci, que la L1e.i és la mn teixa per a tot5 els
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espanyols, és el que realment paguen aquests ciuta·
dan! d'aquesta Comuni lal, i aquesls ciutadans d'aques·
la Comunital, bé, paguen, pero paguel1 manco que la
mitjana nacipnaJ, simplement, i lenen el nivel! de reno
da del més ah, 3mb ac;6 no trec cap conclusió pej~
rativa ni pos en duble que no és una mateda que coro
rcspongui al Govcm ellcal~r, pero no podero, dema·
gllgicament, dir que per una part se'os expolia j que
en funciÓ de la soJidaritat, que és un principi consti·
tucional, perfectament adm~s i, endemés, imprescindi.
ble, per construir un estal d'Autonomies que, endemés
que se'ns expolia, len im la més alta, deis més alts cs·
fon;:os fiscals d'Espanya. No és cert, convé que ho
sapiguem, que 10ls sapiguem que lenim molla rique·
sa, pero que pagam poc per aquesta riquesa, rumano
ca dins el conjun t d'Espanya.
Dc la Llei de Consells InsuJars, Sr. President, no
n'he parlat, perque és mussa impor lant, és massa iro·
porlant, tcnim en manca un mecan isme per poder.la
rcsoldrc 8mb bona harmonia, ·tcnim en marxa uns cs·
tudis, no malgastem les possibililat'S, no convertim un
tema tan important com aquest en una arma, aquí, de
confrontació, que pugui fer malbé qualscvol possibi·
litat de futuro
El tema de les aigües. Mantenc, Sr. President, que
vostes que praotiquen un possibilisme tolal en temes
com el de carreteres, que ten illt la competencia total
i absoluta en carreteres, perque els correspon peJ.' Es-talul i perque van voler que lota la xarxa completa
fos lransferida, eo aquest ús d'aquest possibilisme po]fUc que, en absolut, els critic, sioó que els alab, i, a
més, hem coHaborat en aquest tema, han aconseguit
un conveni de l'Esta t molt favorable per poder fer
[es inversions noves en els proxims aoys en aquesta
Comunitat. Jo del q ue els acús és que aquest mateix
possibilisme que han sabut utililzar en aquesl tema
no I'han volgut, en absolut, u tili tzar en el tema de
les aigües, que no han volgo t fer ús de la possibilitat
de la Comissió Hidrologica, q ue no són executives, no
són executives, pero són una passa fonarnenta l, el seu
fuuciunamcnt pel· poder decidir si el que uns altres
firmen alla, i, al final, no oblidem que menUe bi hagi
probJemes competencials, mentre h j hagi problemes
constitucionals, supos que hi estara d'acord el Presi·
dent, que el que ens convé és tenir uno. bona admi·
nislraei6 de les aigües, que el que ens eonvé és resol·
drc cJs problemcs de cada dia, que el que ens convé
és racionalitzar aquest problema, aquest. recurs tan
ronrunental. 1 aixo no s'ha volgu t fer, s'ha jugat a la
reivi ndicació, ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant. Un mlnut.

EL SR. TRIA Y LLOPIS:
Per tant, aques l tema ja el don ver tocal. El Pla
d'Habilatgc no és un problema de filosofia política,
voste el va pron1etre i, corn que al cap d'un any no
n'hem linguE cap notfcia, jo li he demanat a veure
que pensaven, i ara resulta que el que pensen no és
el que deien, sinó que aixt'i és in necessarj ¡que, per
lant, no hi ha comprom is, no hi ha data, simpl cment
la poJ(lica d'habilatgc que pensen fer no és en absolut la que cls socia listes o els que es lam preocupats
per aquest tema pcns~\Vem.
L'oferta extrahotclern, per favor, Sr. Presidenl,
no cm digoi que JOO.OOO apa rtarncnts, lIevats e1s poes
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que hao estat sancionats, no es comercialitzen, aixo
seria realment difíoil que la massa tolal de l'ofena
extra·hotelera no sigui comercia lilZnda. Crec que seria
bo fer una auto-crítica i dir que els plantejameots
que es van Cer quan van plantejar la L1ei cren massa
ambiciosos, que la realitat és una altra, i que no s'atrevcixen a tocar-la, pcrque és massa justa.
El paper del Parlnment, Sr. Prcsident, cerlarncnt
molles· Mocions no les han cQmplides, hao. desconegu l
i, endemés, no tan sois cm preocupa ja en aquests
moments, després de les seves paraules, que intentin
aquesta devaluació, aquest papel' secundari del Parla·
ment, sinó que el que em tem és que vost~ no como
prcngui el paper del Parlament, pero realment la crío
tica que ha fCI d'un Congrés dc Diputats, supbs que
es refcria al Congrés de Diputats, que perque bi ha
una majoria absoluta, realment, les votacions puguío
estar prcdetenninades, aíxo, en absolut, devalua un
Parlament, a ixo I'tinie ql1e deIUostrn ~s que hi ha una
majoria, configurada, pero aixo no ha imped~t, sinó al
revés, ha fome n!¿\t els debats de política general i els
debats sectoria ls que, com voste sap, DO són prevists
en el Reglament del Congrés de Dipulnts L per tant,
han estat voluntat d'un Govcrn ~u e JlO ha volgut po·
tcrciar. Aíxb és el que nosaltres simplemcnt U dema·
narlem, que en !loe de jugar a la defensiva amb el
Parlament, tracIas de potenciar-lo i de treure'n el roaxim bcnefici per a tota la ComUf,litat.
EL SR , PRESIDENT:
Molles grades, Sr. Diputat.
SI'. Presiden t, vol ¡intervenir?
EL SR. CA,"ELLAS FONS,

Sfmplement, Sr, President, per fer unes molt breus
puntualitzacions, perque cm pareix que si aquest de·
but con"tinu3vu per aquest earrií acabaríem confluint
massa en les postures.
Dé, el debat d'avui no era un debat de política
d'Ordenació Territorial , aixo no té cap dubte, a pesar
que sigui el qU«, com sempre, acabi cobl'int el millar
(emps de tots els debats de polípca general que es
duen aquí. Jo no crce que ens hagim d'escaodalitzar
que coincidim amb els termes i no coincidim amb les
aplicacions, és que jo crcc que els termes sÓn tan amo
plis que poden permelre distintes jntcrpretacions, i
aqu1 és on es canvia, perque jo cree que, ho. hem d it
moHes vegadcs, quan es parla de prol"egir, tots estrun
d'ucord a protegir, i canviam ¡'scord en el moment.
de quina forma s'ha de protcgir, j si pl·olegi r és poder fel' fins, pero no segon! que, i si protegír és, en
canvi, deixar totalment i absolutament un terreny al
ma l"ge d'una realitzací6, cadascú tendrll un tema, ca·
dascú lendl"~ una forma, a' cadascun s'haura djaplicar
aqudl que fac i falta . Perb voste pareix que suposa que
lots els temes e1'Ordenadó del TerrilorJ han estat ahsolutament lots conflic tius, i efeeHvament vl\rem rebre una herencia d'una serie de Normes Subsidiaries
a desenvolupar, perb que jo peus recordar, i si no voste tendd més bona memada que jo, que eren DOU
7.ones que havien de sofrir unes NOl1ues SubsidiAries
a realitzar de protecció, i solament una va ser conflictiva, i a les al tres vuit no hi va Imver cap problema,
n i encara ara s'lla produH c.."1p nova influl!:ncia damunt
cap d'aquestes noves zones_ Per tant, tampoe la. conflic tivilat no és lan grossa, les que hi ba hagudes han
estat sonades perque darrera hi havia canegues 1'011·
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tiques que donnven una transccnd~ncia major, tenint
la que tcnicn des del camp i des del pum de vista pu"fimcn l i exclusivament urbanístico
Pero 3mb el de la financació. s[ que no. Jo no II
valg donar cap dada errada, jo Ji vaig Ilegír quatre o
cinc de les Comunitats Autónomes que estaven a la
nmlcixa IIi sla de ¡'estudl fel pel Minislerl ¡ amb una
comparan~ proporcional ¡comparativa, i, per si Ii
queda cap duble, pcr si cocaru aquesta possibiJitat
d'crror bi fos. que no hl és, avui ti he Ilcgit les altres
de la maleixa llisla , que no tencn, indubtablement,
cap possibililat d'crror, perqu~ no lenen les compel~ncies que vost(! vol ass ignar, que donen una lnfl~n
cia en aquesta Rctuació.
J, Sr. Triay, cm cregui que els sislemes (inancers
es tan 1015 d'aeord, pero havia d'cnlrar l'any 86, segons
el nostre Estalut, i l'any 86 encara no sabem s i el ten·
drem, i si el tenlm i hi eSltL tOlhoro eon[orme, no sao
bem si hl haum lemps d'aplicar.lo, i cl nostre Esta·
tUI csto.blio. el 86 com a a ny base per entror el nou
sistema. J cm crcgui que o les seves dades o les meves, 5ón molt direrc.nts, pero segons les nostres Infor·
macion~, comprov<ldes ilmb la Dlrecció General d'Ri·
senda, la reeaptnció per habilant a Balears eslb en
75.271 Pis. per habitant, j la mltjana, en 14.000. per
13nl, estom per clamunt, 1, per lant, continua esscnl
igualmcnt Injusl parl3r de noves imposicions fiscals a
uns senyors que estan contribuinl per damunt de la
I~liljana. la qual cosa no vol dir, en absolut, que esIlguem d'ncord que n'hi hagi que pagoin i n'hi hagi
que no paguin, aquí paga laUlom, ha de paga!' tolhom
perque no hi ha dret, en absolut, que seria un ca~
més d'insolidarltat, que uns visquessin a compte dcls
alt res. Perb el que, sensc cap dubte, no és gens cIar,
és que vost~ cm valori les pessctes que reben, com
3 compara n~a del COSI de.ls serveis amb In solidaritat.
Les xifres que sumen els costs dels serveis transferits
s~n comparables unes amb les a1tres. ¡ si nosaltres te·
~u~ la. so~t d~ vJure a uno Comunitnt privilegiada, 1
JO J3 ]¡ vl\lg dlr que sr hi estAvem, grtLcies ti Dé u, i si
nmb l'csro~ de t01s ( ... deficilmcles de so ... ) manteoir
aquesta Comunitat privilegiada, amb més o manco
cxlt, c"das~u n .que el julgi i després e ns jutjarao a
tols, La sohdarJtal no ve pel cost deis serveis tr<'lnsferils, aixó és un nItre mccnnisme, la solidarilat ve pel
Fons de Compensació Territorial, i supOs que no cm
voldra dir que, en aixó. no siguem absolutamc.nl ben
solidaris.
Sr. Triay, cm cregui, de triomfalismc. res, li hcm
vOlgul fcr una dcmoslroció tan humit com ha estal
possiblc, que podem temr molts erroI"S, que els Icnim
i els reconeixem, la qual cosa no vol dir que haguero
de sort ir aquí, prccisament, a fer·ne l'enuroerncJó si.
nó que dins la nostra ( .. _defici~ncies de so ... ), ~mb
tata la bona voluntat de corregir-los, s inó que aquí
h.c~ v~ngut a ,"cure s i al cap de dos anys i m ig ( ... de[ICI(!nCleS de so... ) alguna cosa per Ics nostres iIles,
sense compnrar nmb el que facin els altres, que tol
q~ant eS faci, benvingul sertl., i, aJ cap de dos :mys I
m lg, el nostre balan~ era el que Ji vhrcm fer ahir.
Molles grncies,

EL SR, PRESIDENT;
Molles gracics. Sr. President,
Aqucsta Presid~ocia decreta un descans de quIn7.e minu ts.

EL SR, PRBSlDENT:

Pel Grup Parlamentan Regionnlista, té la paraula
el Diputat Sr. Jeron! Albert' I Picornell.
Oisposa, Sr. Diputat, d'un tcmps de t renta mlnuls.
EL SR. ALBERTl PJCORNELL:
Sr. Presldent, Sres, i Srs, Diputa.ts. Escoltat lana·
litUll el discurs del Presidcnt del Govera, quc va fer
ahíT, ens ha servil a l nostre Grup i al nostre Partit
pel' confirmar In nos tra encertada decisló presa fa
poe temps. La di.ferencia del conccpte _govemar_ que
tcnim uns i nitres ens impossibillta d'aoar junts, la
lectura i reOe;tió del discurs d'n.bir ens (a veure que
el Govem deixa de costat el que és més importan! per
a nosaltres, que l'Estatut d'Autonomia és 1'eina, és
I'inslrument adequat per arribar a l'autogovem del
nostre poble. Lrt impressi6 que hem Iret de ¡'expos lcló
eI'ahír del Sr, President és que ha volgut juslifJcar
que ho eslan rent mUlor de coro ho telen abans . Ias
delegaciones provinciales del Ministerio_, la qWl I cosa
em du a pensar que el eoneepte d'autonomía del GI>
vel'n no an"iba més enllll de la descentralltzaci6, i 00
entrarcm a discutir, perque pcnsam que ha han tel
millor, si és rCll li tat o no, L'importan l per o nosaltres
és que ha fati difcrcnl, amb una unitat de enteti dios
un programa que dlgui cap on vol anar, tot esgotant
les possibiHtOls de l'Estatut, no soIs cum n tmasferi·
dor de competé:ncies de I'Bstal a la Comunita!, sinó
com a Ins trument de gran con lengut politic, manejat
amb ferma voluntal d'outo-govemar.nos, canviant I
sueant les possibiliroLS do transformar el nostre poble, sota un criterl del que és el que ens convé, en
conjunt, donnnt·1j la. iHusió i la fe en el seu propl es·
devenir.
Una rutl-a ronc/usió, i possibJement serA la darrera refer~ncin que farem al discurs d'alúr, és que dins
¡'inventari, extens Invenlari, no lti ha cap dubte, deis
enccrts aconsegu ils per cada Conselleria, no hi ha una
unila t de criteri, al nostre eriterl hi faUa. ooordinaci6
no és una acdó de Govern coordinada, encaminada ~
aconseguir objectius comuos, sinó que cada. Conselle:ia 16 el seu 'pr~ama de fer les coses, pero un lant
mdependent, I fms I tot indiferent, al que fan els al·
tres,
JA. no vull fer més rerer~nties directes al que es
va dir ahír, per entrar n analitzar el que és objccte
d'aqucs t debat: I'estat actual de I'autonomía.
I vull comenenr des de les paraules que, d'ent re
moltes alt res, ens dcia el President, aleshorcs candidat, fa dos nn)'s i mig, a la Llotja, al Discurs d',rnves.
tidura. Ocia: ec Res més c nfora de In meya ¡nteneió que
reclamar un hiper.moralisme idealista que convel"teix
en impracticable la polflica ¡que amb freqi.ibtcJa mas.
caro, com c ns rccordavn Maiten, u,n farisci"smc de pe.
noses eonscqü(!ncies. Vul! condcmnar també i mnni
restar ali~ el noslre espcrit í les nostres intenelons el
maquicvaUslllc pessimista que acaba per convertir In
pollUca en una estricta Iluit'a per un poder en bene·
fici del pI"Íncep de torno Manifest el fenn propbsit.
-dela- _de, per una parl, projcclar rooralment !'ncd6
del meu Govem d'ocord amb el mandat estatutari que
promou la lIibertat, la justIcia, la igualtat, la dcfensa
deis drets humans i la solidn ritnt; I d'uno. altra, con·
crClar aquesls grons princlpis en una ndmlnistraci6
honesta, neutral, sotmesa a la lcglllitat i inspirada en
el bé comÓ_, Afegia, _amb ni:<b vull dir que In nostra
Comunitat Autónoma, fe ne honor al seny i a I'equilibri
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propis del !lastre poble, tendm com a nord esscncialmcnt la bona admioistració dcls assumptcs pl1bllcs. No
aspiraril el mcu Govem 11 aquesta cgloire de retar», que
descrivia MOlltesquicu i que lanls trists exemples ha
deparat a la humanitat, si,nó que les coses funcio llin,
que les coses manin, que els dUladan, siguin ruCs
Jliures, la vida pública més justa i la prosperil31 arribi
fins a l darrer racó insular».
Alcshorcs, scgons el nostrc crilcri el que avol anulilzarn no él> el que 1m fel el nustre Govem duron!
dos anys i mig, sinó si s'hnn complt!rl nquests principis que el nostl'e Presldent desiljavn al nostre poble,
si la vida pública és Olés jUSla. si els ciutadans SÓn
més Uiures I si la pi'OSpcritnl ha arribal fins al darre.
racó insular, Per aixl>, volem entrar a cstudiar els
grans tem cs que afectcn el ciutadtl normal, volem 5nber, al nostre cl"itel"i, si el ciut3dll mitjil estb míllor
o pitjor que 1':1 dos anys i mjg, si gaudcix dc més
scgarelat jl'_ddica, si té més faciJi tnt s en les relacions
amb "AdminislJ-ació, si el panorama socio-economic ha
millorat, si aquella Hlusió demostrada a BelIver quan
es va constituir la )ll'e-aU10llomia, i I'espcrnn~a en ¡'Bstatul s'ha vi llt confirmod!!_
Entrem , ido, .\ analiuar el primer bloc que ens du
avoi en aqU(:SI debal: la siluació cconbmica. I hem de
comen~ar fOIl;osamcnI pel que és el motor de I'economia de les 111es: eJ Turismc_ Afirmam, la. millor promoció turística é .. la. impress ió que voll.mt els 6 mllions de persones que passen nqul les VAcances pugui
indduir a vcnir a les seves amislats i a repctir, eUs moteix.os, la seva tornada_ Tata altra promoció és complcmentAria d'aquesta, i, si aquosla falla no es pod.r.\
compensar amb cap altro. Quin és dones, avuj, el
grau de satisfacció del luriStu que ens visita? Si escoltaro el que diucn els loul's-operadors i d'altres implicals en la V\!Jlda eld turismc:, és més baix que en any!!
Ulllcriors, cls mateix.os responsables del turisme ens
diueo que el niveU de preus a cobrar aquesl any passat ha baixn;, pCI"O mé!; ha baix.at encarll. el niveLl de.
serveis de la nostra hostalelin, Aix6 és que el niveU
ele qualital d 'o!'e rla al tul'isla és més balx que els anys
anteriors. I com estA el sector d'oferta holelera? Pel
que bem dit antcriormcol, tampoc no c.slll milJor que
abo.ns_ TOls sabem el que ha po.ssat cnguany, i prevcim el que passaro ¡'any que ve, Ens anW1cien un
311y ex;tremadament positiu en nombre de iurlSI'cS que
e.ns visi l3ran, peró a cos ta. de que? Que els prcus que
es cobrnmn scran 3mb un percentatge igunl o més
balx que cnsuany_ Es a dir, a cosla d'unA descapitnlit,...ació del see lor, per mllnCtl de rendabilllnt, o el que
és pitjor, pel una nova manca de qualilal amb el productc, d'incalculables conscqiiendes negntives cara al
futuro
Passem a examinar In situnció burocratica, com
esta servil ,'administrot a trovés de l'Adminis lració_ Es
vel- que tenim, s'ha dit aquI, api'Ov3da una L1ei de
legalit7..ac.ió d'Aparlamentll Turlstics, pero aquestn Llei
que con templa, a I'Adeliclonal SegaDa, una unitat d'nctunció Cólra n ¡'administrat, no s'apllca, i I'administrat
ha d'anar de fin estreln en lincstretA de cada Consellería a reeollh' un per un el certiflcat d'irJ'raestruclura
que li marco. la lIeu_ Un oltre balnn~ a fer en aques1
cmnp és, després de la promulgacló de la lIel hl hit
mes o mcnys apartamcnts lurlstics clandestins? Perqu~ ells diuen els que han legali t:tat, pero el que no
sabem és el que s'ha incorporal de nou en aqueSI mercal clandestí. 1 lentom i ¡'oferta hotelera. com estA?

ISBa

Han lIeval la segurelat ciutadana? La p~nosa imatgc
de la guerra dels laxis a I'aeroporl s'ba resolt? El contenciós COVCl> del Drac-AVlBA, que tnn negatiu eSs
la imalge turística, CSI~ arreglat? I quanl a promescs
del Govern. jo dcman, el Pis d'Ordenació Turlstica
quan vcnddl a ¿Hlucsla Cambra? L'infolme sobre els
Centres d'lnteres Turlstic per quan esta previsl? 1..'estudi del mercal ele demnnda, lan necessari per ordenar In nosJln oferta, qunn es tendr.\? 1, per q~ no
exJstelx W13 coordinaciÓ entre la Consellerla de Turisme I les .a ltres :mplicades per evitar mo l~stles i per.
dues de lemps o. ¡'administrat?
Pal'Jant d'indúsuia i agricultura, s'aprofila de v~
rital el motor de I'economia, que és el lurlsme, que
cstiri aqueS1S dos secton? PenStlm que no, Pero ha
dcix.am coro una idea, El Dostre programa ho contempla de manera destacada,
DIru la indÚSlria, repetim el que ja hem dil, no
bi ha un programa de política industrial_ Hi ha, és ver,
subvencions als empresaris, hl ha fices. hi ha molles
coses, el que no bi ha és una poUlica idustrial. Si
volem, i estnm a punl d'cntrnr al Mercat Comú, el Sr.
Presldent ho deia ahir, que ens hcm de preparar, qu~
hern fet nosaltres ¡)Cr captar Indústdes d'alla lecno10boia no contaminonl pcrqu~ venguin aqul? Qulns doblers hcm inverllt. per poder competir amb altres ComUDitals AulOnomes, que 51, ha fan , ¡ ens duran un
avantalge impossible de oeutraIi17.Pr, si no reim ara
la captnció d'aques lcs indústries? Qu~ hem fol per
potenciar la indústnn d'aqui, moderna. eHcn~ i competitiva? les accions del Govem en aquesl campo que
han aconseguit? Mi ha més atur o mcnys atur? Hi
ha més polencialital industria! o n'bi ba menya? Aquesres 5ón les preguntes que ens !lauden de conl('s tar,
per sabe.- si renJmMe hem ruilloral la nosu·a siluació.
Nosallrcs c.reim que la indúsu-ia no s'ha potcnciat COn!
s'havia d'.haver putencial dins un modol socl~(lono
mic, que hauria de canviar subtancialmcnt In mane..r:l
de viurc a les noslres iIIes, que hnurin de potencial" Ja
creació de llocs 11~ {elna, ¡ que aixb no ,'ha h:l, sen2.ilIamcnl perqu~ no lti ha hagul una puHtica economica integraoa entre els 5ectOrs productius de les nostres iIIes. Ou~ s'ha fet amb j'Arlesania? Es que l'A.tIesani3 no és Wl seelor industrial que coHoca gran
quantltat de mtI d'obra, que r'Calmenl lé un re1'lc.~
hlstbric dios le..o; lIostres illes , que a m6~ té un gron
merca l per coHocar els seus produCI~S, i q~ s'ha fel?
Vost~, en el Discurs d'Jnvestidutn, Sr. PI-esident, deia
que pe. potenciar la indústria 111 hauria una oferla de
terrenys indus trials a preus asse<luibles i 8mb unn fiscalltat incentivadc.'ra, es aix;6, avui, una realitot?
El SI-_ Presiden t, cn el seu Discurs d'[nvestldura,
referinl-sc a la pallUca agroria, deia : _él¡ criteri nostre, I en collseqil~ncia del Govem que aspir a formar,
que el c.amp baleer requereix una slstemtl.tlctt. otencló
i rccolzament, no soIs des del punt de visttl de la ree5truclurnciÓ de les e;\plot¡¡c!ons agricoles. SlnÓ igualment des de;: la perspectiva deis canals de la comerciaUu:a.ció de productes i de In seva, cadf\ vegada, majar parl icip:lciÓ a la. fonnació del produete regional
brul •. t afegia: cSerh, per tanl, Objecliu urgen! mlJl!>
rae els can"ls de comerciaJltzaei6, divulgan! ¡potenciant la creeci6 d'ln(l(Jslries I cOOperatiVCS transformadores de prodnctc.s. encorntjant la investlgació de
noves tecniques í de nOUS pl'OCessos comercial$». Jo
deman, que ~'ha fet de tOI nlxbi S'ha inlental potenciar una agricultura més tecnificada, amb ·major per-
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ccnlatsc d u prodllctivllnt, que pugui compctj¡- amb e ls
pl'OUUL'lC$ que: 'ltUICIl Oc '" pCUlll~ulal '::"Ita ptnsut,
uus i 101, SI /rena convenitnt subvenCionar la wrertn·
eia en prcu tlcls.. pl'oauctes de la pc.nlnsula i cls nos'

(Tel!, pcrqut:.
blc, potenl J
ladans que
pOOJes ¡ser

hí hagi una ngrlcuhurn que sigui rendí·
que rcalmen! complcsqui. perqué cls CIU'
CStaD rus poblC¡¡ vuJguln continuar als
ngricultors I no hngm de venir a CiUIQI
en el camp deiS suveis? Amb la creacio d'indúslIies i
cooperaúvcs IrlUlsConnndorc..s. quins resullats s'han
nconsegult'
VOlcm rer, UlInbé, una pellUl n!fcri:nda al fundolIarlal. B1 Gúvcm diu que te el Projcclc de Llci de 1u
Fundó Públfen per remclre a o.quea tn Cambru. mcn·
treslnol s'lla lncotnplc.tt el mandal cstablll"rt a )'arUcl\!
.11 de lo. Llei 30/84. de Mesures per ti la Rdorma de la
Funcl6 l'ublica, l'nrticlo 25 d'oq ucslo Llei cslabJcix cinc
gru ps, a fi q ue es cumpleixi e l pdncipi que a igualtat
de tI'tbru l, malcixtl rctribucló, indcpcndentment de In
sevn admlnlstrnci6 de proccdbncia, 1, enc&ra que. sigui
rC1U1lr cap 1I en nosim, (n dos anys I mi& Sr, Presi·
denl, que ja eslava fundal el que veste:: (!iu, e l Centre
d'BsluW:J d 'AdmiuiSlrUció Local, sotü el 110m, aixb .si,
de DeJe¡;acl6 a Balear. de l'lnslilut d'.Esludis d'Admi·
nIstncló Local, Inactiva, per ccn, nos fu poe, Ha f'c.t
la primera ucliviult fa )lOc Icmps, organitzant unes
confcri!ncies,
AnalitUrn eom estil el ciulüda d.: les Balt!ars,
quaot a quoHtal dI! vido., EntrelO n contemplar ¡'ardenuci6 del Territori, Ren lOlonl, rcolment, I'Ordcnaeió
del Terri tori, que nosaltres pensrun que ha de ser, cns
ha de dur a UII model que aeondueixi "' UD dcsenvo·
luprunen! harmOnic, dlfcrenclAt del creiJCement zero I
lIuny del ereixement irrocional. Per a nasal tres és im·
portanl, des del punt de vista de qunJilat de vida, i
SCIISI: deswnei:...er. (iIlS I 10 l, el punl d'alntctiu lunslic
que ha de (cr que els nos tres scctors pro duetius vagin
cada vegada millar, el muntcnhnem de !es zoncs que
ens queden n tes nestres iIIes, amb possibi litnlS d'allg.
mental' la. qunl,itBI del p rod lle l,e lurlsl ie, com són les
wnl,!~ declul'udt:$ d 'especial Interes, Dunes bé, el clia 22
d'ngost de l'al1j 82, el GOVI!I11 va suspcndrc- scctel'inl·
mcnt, entre d'allres, els Plims Municipals d'Andralx,
d 'At1&, Muro, Alcúdin, Lluernajor ¡ Campos, BI termini
h8bil per n nqucstcs suspensions, en dcfc.nsa d'imporlanUssims espais nAiumls en pcri ll d'urb¡mitzadó aen·
bnvn el 24 de l'c:."memlal mes dos Ilnys despreso jn
qlll ~ rou el Consell Genera! Intcnn!>ular qui va inl·
ciar aquests e~pedlell ls. SegollS I'krlide 51 de la LId
del SOl, en rclació n ¡'arliele 27, si als dos anys de
suspcnsiÓ del Pla to.·lunidpal aquest no ha estal r evl·
sal, es retema a l matcix Pla i dur:ml cinc a nys no é~
posslble tOlimr a slIspendrc pels mateixos motius. Tam·
bé vegem qu~ ha passa l. Hall Lmnscon:cgut elo; dos
anys i nornés el Plo Generol de Uuen13jor ha estol
definilivament nprovar. amb la quaJ cosa. lIeval d'Es
Trenc, no oblldcm que va ser obJt!Cle d'un debat ¡que
esh\ In'Otegit per una L/e i d'EsP31:s Natu rals, de 53 Dr'a'
gonera, del Cap de farJ"UI", de l'Albufera de Mul"O, de
La Vielbrin i l'A1bufera de Pallenc;a poden ser UI'ba'
nituls, lrc! que e ls rcfercnts espois siguin dcclsl'nls
per lIe! Can! 11 Arces Nntllrnls d'I ntel"cs Especial. Que
ha rel el Guvcrn pOI' ::Iccclcr nr l'{lpl'ovació deis Plan s
Municll)ulS d'An dratx. I\rrll, Muro i Alc(ldia? Que hn
rcl e l Co"el'n per aecelcrnr l 'npl"Ovació dcl ~ altres Plnns
Municipols pendenls? En cOll lmpartida, hn dut e l Ce-VCJ1l aqu(, ni Parlament la L1c l de l'rotecció d'Esp<'lis
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d'EspcciA I l ntc.res de totcs aques tes ZORes que solveR'
larien d'una vc,gada pcr tates la inecrtesa deis lnver·
sou i la. trnnquúlll'U deis que \'olen gaudir deis nos·
tres espnis natu..rtlls?
Per aUra parl, el Sr. Collscller d'Obres Públlqucs
i Ort!enació del Tcrrilol'i, scgons hem pogul lk'gir, ha
declarat recenuncnl, respecte de I'aprovació d(!1 Pla
Parcial de Ca Ses Covcs de Mercadal, ubieat pcr un
espai n protegir, segons l'in\'Cntan de l'l NESE', enearrcga t pel Gcvern, que nqut!.!.1 no és vinculant, i que,
pez- tant, ~ mal fel sembla hnver·hi o la sevo opro-vació, D'aquesto manera, per qu~ serveix el referíl es,
tudi? Si es poden aprovnr tOls els Plans que es volen
aprovar sem:e debalro, o.lmcnys, previnmenl la sevn
opor tunil ol o no? 1 lambé hc:m d'encror noso lt rcs e n
ols tem es de ¡'a lguno Quinu prcocu pació ha clemos tru l
el nostl'C Govern per ti III defensa deis t-CCurl'iOS hid l'O-logics de les Dalear!!? Aqu( esta passanl COIII aquell
que perqut! eren .80.18°5 o podeneos_, li varen guan)'ar
la cursa, és que les transfcrt.ncies que bau de venir de
Maddd, si no vénco, ens donol1ln mé3 aigua de In que
hi hai' Es que. els nivells do recursos hidrologks de le.!.
UlC.!o IlU és qÜ(!sUÓ qut= nusaltres ens proocupcm pel
mitj& qua tenguem a l'obasl de comcn~ a raciono lit
zar·los7 En el BuUlctí Oficial etc rally 83, es publi·
cava la erenei6 de la Combsió per a la plnnificació
hidrol6gica lle Blllears, unie brgnn, si bé de came lc.'
consultl u, que pOI reun ir a unn matclxa laula. de deb:u
¡ n propostn d'nctuncian, concretes lou els seclor:.
arcctals pel problema de I'nigua: Govcm Balear, Con·
seUs Insulars Administrnció Central, Muuicipis j usun·
lis, Quantes vegades s'ha reuni l aquesta Comissió, Ile.
val de quan es vo constilulr n mUjans del 84? Sc'ns
podrb dir (!ue e l Pr.!sidcnl és el Director General
d'Obres Hidr:'tullques cel MOPU, i no ha \'cngut , si hi
hngu~s illtercs verllldcr de reunir·ho, de lractaJ' aqucs ts
pl"Oblemes: amb lel; a rmes que tcnim, el Vicc-pJ"Csídc.nt
o el Consclkr li'Obres Publiques no hauria pogUl rea lm ent fel" m!!r cid q ue hn fe t? No htlLU"ia acollseguil ¡m·
plII Mlr la seva aeti"lInt? es que la defensa deis nos,
tn:s rccul'Sus: hidrolOglcs no és n :;¡l ment una lasca de
Govem, tengucm o no te ngue!",. COIUJlclcncies, úonal
que condiciona, de mnnern decis iva, el fulul' de la nos·
tra Com uni fal? El nestre Grup si acccpla, i hu "01 fer
constar, que hl hu uno gron millora quanl a noves car,
relet1lS i conservnc:ió dI! k'S que hi ha, lampoc no poI
oblidar el noslr'C Crup que aixb s'apu nta com un deis
encerl..!' de In coHaboració, de la collaboració. i ho re.
pcl~\ entre el GuVel1L AUlunom I el Gm'Cro Centrol,
aqucsl'.t scrin una. bona via, mitjan¡;:anl un con\'clli, que
hi ha hagul aportadons d'uns I deis allr"es, pero d'o·
qllesl I'csuhat , el que IOCnl~m n05.1Itre:; sern que hi ha
un Pla de Can'clares :t I ~s nosll~s iIIes, en qualrc an)'s,
que en reaJltal canvlnran subslancialment lo situadü
de 1.:1 xanta vib,ria de la n05tm iIIa. Aquesl és el eami
de fer Govem, aconscguir, (ler In via del que sigui 11"1
mUlora substancial de les nastres condlcions. 1, en ma·
ttrIa de snnejamcnl. Inmbt: s'~I~ actuanl, bé 6 ver
que amh dil~Ctlltnl s e n la relac.ió amb els Ajunlaments,
IleloU hem de recollcixe:r com a poSitiva la lasca que es
du endavant. Jo, per :lrrodonlr aquesta aClunció, demnnm;n que. pr-engucssln notCl. pcrq u ~ procllrin pagar,
01ll1eny6 , els controelis les ni tcr mini que pagaya abnn,
l'Adm1nls lrad6 Centro!. en tre cls 3 i " mesos, i ovui.
segons l es nostres noticies no cobren ab¡,¡ns deis 7 (}
8, ancm Inm bé n vc:u rl! si :\tTcglum ai"o, pe\'qu~ un
sector Importane que esto. lunb dlficultals f1nan ee res.
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4 mesos de tcn.ir els diners ni seu abasl ti són molt
Importants,
J per ncubar nmb nQucst lemn, al noslre criteri, el
Govcm de la Comuniull AutOnomo ha !engul I'oporlumtat hlslOI ica de ter uno. experi~ncla pilOl, quant a
pllres 113luraJS, pel' quina raó vosles han decidir I,:om·
p"'.lf' l'Alburera, i cm p:wcix molt bé, i no han dccidit
Invertir en Es Trenc, per convertir el primer cspni,
ubjecle d'unl! Ud de Prolccció amb un \crtadcl' pare
naturnl, que sens duble, sens dubte beneficiarla Cam·
pos, en primer Icrme, i beneficinr! tot el conjunL ¡ In
Imnl¡;e tulÍslieD.? I)e.l' qu~ no ho han l'el? NosalLres
sospilom, í ens sup arcu dir.ho, que no ho han tel,
¡Jel'que vost~, en "queSI ca~, ¡;DVCl'nen en contra, CC)m
que el varen nprovar scnse els seu.s vul" r-:lvomblcs,
han condcmuat Campos ¡ Mallorcn n no tcnir un pare
llutul"Ul. Ni lun sois hnn co m c.n ~nl encaro el Pla Espe·
chal que tenen obJignció de fer, seguns mnrcn la L1cl, a
parti l' deis tres mesos de I'aprovació d'oquesta , Peno
sam que oqul s'ha pcrdut lIna oporlunltat que encartl
bi ha temps de rcctifiatr i que cree que IOt5 hi esla·
ricm d'ncol'd,
Passant a Sanltal. no fa rem més que repetir cl
que el Presidenl va dlr en el Discun; d'Investidura,
I acabare amb una pl'Cgun!a, El Prcsideol dcia. raJeriot-se Q l'espec.!J'Í<:a sanitb.ria assistencial: cecee q~
qualsevol palftic3 snnitll.rin que no s'jnlceri dins la politica s:tnitllria generol promoguda per l'Estal és unn
polflicn snnilluia im'itll i gcncrador'G de duplicila ts an,
lieconomlqul'Sa, Ho ho fel ni:d? Amb I'INSALUD hau·
da d'c.xistir una relacló absoluto, conUnua i penna·
nen!, per conmxcr n qualscvol momenl la inci~ncia
de les malalties susceplible... d'una medccina preventiva, en 1I0c tI 'un matrimuni, hi ha un clivorei ent!'e els
dos i aix6 consiltueix uno dificu ltat i un fet greu, que
en-c;: que dismioueix, en !loe d'augrncntnr, el oi\'l:lI de
qualitnt de vidn l'efcrit 11 Sanitat.
En Culturo, ens dda el President nhir, da dos
anys i mlg, 1" nOl1ll::l[iI~'lcló lingiifstiCll e!' Il'Obava pen·
dcnt d'nprovnr'se ti lota la elobulital, I Ol'tt ja tcni m lo
normativa sobre aquesta mat~ria I':l.n importanl .. , Només dues observacions, no Icnim In nonnalivo, lo L1ei
no eSIb. encona aprovada, pero després d'aqucstn, l::t
scgona, quina és la intcncló rcal del Govern desenvolupnnl aquestn Llc.i? Té vocacló, realm ent, nonnaIl17..'\"
dora? Ho (!l'i;ttam e.n pregunta, I els Fi!1s cns dil'tul si
és ver o no és ver, I ens dluc:n vasles que ra dos anys
I mig, .. inronnnva 1... poUtlca culturru d'aquestcs IIIes,
en el se.nLit més ampli, la dispersió, i tlm, a I'arqueolo.
eia, ::t reslaurnció monumenlol, In muselc¡,lica, els con·
certs, les exposiclons, cls cicles de conferencies, formen un tOl coordin::tt i integrot dins un ambieiós programa cullurah, Jo cm deman, no els ho demnn a
vos tes, I la culturo popular? 1 111 participaci6 del poble
a b culturo') 1 In cultura que ha de re!" el pable, on
I'han colloc:ttla? Es que el I'Oble sert¡ mt... eulte si rc:stnuram monumenls, que ('Is hem de restaurar, més
culle sero perqu~ uns ¡:tOes pug\lin anal" nls conccrts,
que c1s hem de rer, o se~ una cultura popular, on la
gcnt raci cl'lIurn i no 11 ¡mpasin CUlIUI"a, quan ~al 
ment podrem dir que ha cnnvlal e! panonlma culturo!
d'aqueslcs i1I .... ~? 1 la poUtica esportivn del Gove1'f1, Jo
cree que no rn rallA ni que In eomenlem, les crItiques
conlinunc1es <':11 els mltjan s de eomunkneió de In poliIkn csportlw del Govero 5ón quasi qunsi una mostro
quo rea hnenl no hi ha una poUtica esporliva, hi ha
un inlenl de, no vuJI dlr mnnlpulnr, pero sí d'inlerve-
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nir en moltes de !,.'05e'$ de J'csport que coanen la ini·
ciativ.... deIs trullClXOS ~-portisles . S'haurtf.. de rOmental' la creaciOÓ' d'Associacions &portives, i no frenar-les:
han apllcnt, abO sr que és ver, aquí si que htUl cltat
oonseqUolLS amb el seu pl'ogrrunn, la paritnl a les federacioDs, 50, 25 i 25, endemé$ ban iaterve.ngut i han
".real problcrnes Intems a nivells d'eJecclons, el ccns
d'insta.Hacions esportivcs esltl fel? per qu~ DO el fan?
J els Consells lnsu lars, d'ncord amb aquesles, pe:r qu~
no es f'a unn coordinnció amb uns i al tres i procurom,
com dela proplarncnt el Presldc1ll 3.1 Dil>CUrs d' lllvcslidura, cool'dinar les actuaclons de ConselLs InsuJars i
Govern pcrque no hl hagi dualhat d'3ctuaclons, J>cr
que no hu tcim? Si rcssim alxi> jo. haurlcm gu."myal
molUsism quaol ti pollticn csportiva,
De J OVCllt Ul , j'únie que hem viSl és que s'ha creat
un Conscll RcglQnal de la Jovcntur, pero funciona? S'Jm
l'Cunlt? HI ha ¡'Calment una poUIlc:n de joven lul en el
Gove.,,? Pel'qu~ bé, dll", nu, és que hi ha hugut lruba·
des Juvenjls de polifonía, on varen participar nou C~
rols juvenlls, .si ruxó és polHica de jovenlul, nu entencm que és el que eotén el nOSlre GO\'ern per partid·
pncló de la jOYCnlUI a la seva política, I per fer
activítals qUE donJn o la joventut la posslbililot de
p:rrticil)!\r, pcrqub el, evlli temptacions, qu6 1015 sabem
qulnes 6611, f<:n l uroa activItal continua i donanf oportonitat " la ¡o,"enlut u participar o les 3ctivitals esponi·
ves o culturals, quu In tenguin entreumgudo, sobrctot
quon tcnim el greu proglemn de la joventut, que no
pot aconsegulr lo primera coYocació.
1 Terccrn Edat, CuriosamCOI, curiosamtnl en el
Discurs d'ln."estldurn, el Sr, President no Ceja cap
monció o In TCI"CCTo Edol, perO Jo cm demon, el 00.
vem té polflleil de Tercera EtlM? 1 si la té, quina és
In polítiCa dt' Tercera Ednl que té el Gove;m? Pe!' que.
no s'espera i s'incentiva el mapa deis servels socials,
que ens dirll. quinos ¡ón les necessilals d'habifolge de
les persones de lo Tercera Ednt, per decidir on es fa
un~ Resid~nl'ia, Quina dimcnsió ha de leuir, o si és
més conveni:-nt un scrvei d'nss isléncin domicl1ill rJa, que
és el que nvuj és el més correnl dins les Comunitats
Europecs I Modemes? S'eSI~ actuanl a banda dc part,
scnse Icnlr tl.n compte si In Infraestructura que s'estll.
crean! podrtt mantenir·se linnm;adamenl, eodemés, de
si és el cRmp més adient per a la soJudó d'aquesl
problemll, S, s·cstll. actuant, molt eneerlildamenl, amb
lo pollticn d'esploi, de la Tercera Edat, no hl ha duble
que s'ho passen bastant mJllor que ra dos anya i mig,
I per abO, nosnltr" des d'squf els volem felicitar.
Jo em vulJ referir a un nitre punl que aquí no s'ha
lacnl, 1 és el de la Universitat. Una ¡nslllució jove,
necessi'l rla, 1!Sl imndo, cntl'C d'nltres coses, perqu~ de."
de In mnteixa Assemblea de Parlamentan s ja es va
aconseguir, vnren nconsegúir que- S'lnstituJs. A In Uni·
venÍlnt. jo em vull pennclrC. si el Presldf'nt m'ho pcrmel n mi, dedicar un tcmps al que voste dcla en el
.seu Dlscurs d'lnvestldura sobre In Universitat , Entre
d'nltres coses vost~ dela: ePeÑ no és ntcnyll cert que
les insdluclans soclnJa ens hem d'aproxímnr a la nos·
tm Universilal, dotonl.la, ptimer dels recursos econl>
mies 5uficlen ts, perque aixl pugui desenrotIlnr les s~
ves func ions: aportanl, en segon lenne, una nlenada
d'i mnglnacló que l"ompi amb mUnes Inveterodes I amb
dcslmjms, fruil s de 10 insensibilltnt social des del mÓn
unlvcrsital'l. 1 hem de plnntejnr·noh -aCeglll- camb
Im3ginncló I audacia una vcrsló de. la U\1lversHal que
no te per qu~ coincidir amb In malallo \'ersl6 de la
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Universitat Espanyola en general, no hi ha cap roo
¡mbrincan! infraes truc tura lurhLicu, fmatgc
mundial de les lIuSlres iIIes, instituc.iolls socials j admini-Slració aut6nomo, no pugucm cerca r uns models unjversltaris que, coru a Bol6nia o a E"slr.msburg, inspirin
una pl'Ojecció w'liversitb.rl:1 lnte.macionaJ on els cursos
monogrM'ics, els scmillaris de drel comparat i I'apeofunditl..ació d'aques ta rcalitat europea d.iru> la qual estam, e n aquest temps, encaminals, siguin part importan t
de I'activita! universitaria ba le::lu, Ocia vostl!, .cree,
senyones, que mai no serem prou ombiciosos i utbpics
a Pborn de f~l' projet:tcs per a la nostra universilat ...
1 afegin , i ncabavíl, . pero, s i <1mb les ins lÍ tucions tI'nu logovern que ?tu cslrenam, no aconseguim fcr de la Universit'at Balear, una unive rs ilat europea, la universitut espanyola europea per exceHbncia, no serll.
perqull 110 puguem. sinó realme nt perqu~ no n'haurem sobut _. J DO n'hem sabul. Per que? Quina
6: la rcaUlat d'avui de 13 Universlta t i' No hi hu
ins lalbcions capaces, no Ja de projeccions eUI'Opees,
s inó perquc e1s cslucüanl s d'[tquf estiguin mlnimament
cbmodes per poder estud iUl', lIi ha carencia absoluta
de campus universitari , i qul: ha fel el GOVCI'U pel' f':tcilitar que aql!CSl a Un ivcrsitat nostra lengui la in[rocs,
tnlctura adequada perque després d'aquests qualre,
dnc o sis :mys pugui acomc trc ser u nu Universitat
europea? Vo~ t e h3 di t, nhir dPresidcnl deja que han
fe! un conveni amb la Unjverslta t, pero. el cOllvenl, el
d'Univcrs itat no reflecteix el seu model d'Universital
que quan vos t~ VD. aconsegu it· el s eu vot d'rnveslidura
veie m, Ilosalrros crelm que o la Unive.l's ilul se li ha de
rer una nova ajuda, si Ji ha de fe!' j us lfcia, la noSlro
Un ivcrsitat ha de ~r la millor univcn;ítat, perO hem
de comenc;:ar pel' dotar-la d'infraestructura, bem de
com e n~al' per don;lJ'-1i els recursos s uficients perqu~ a
la vista de lenir palrimolli propi pugul demnnar jn·
vers ions que racin que cada dia, al menys els nos tres
esludianls. puguln ser uns estudiants que complen mnb
inslaHaeiolls de primera fila, Aques t és el primer pas
que hom de fcr, pero serin u t6pic somniar fee el que
vostb diu ¡cercar models unl versitaris com a Bolonya
o Estmnsburg en l'aelU3l situnció wliversilaria de la
noslra Univcrsilnl de Balears.
Pcr ncabar, nosaJ tres volem resumir, dienl que no
estam sa tisf:::t s d:: com estA llvui la s ilunció o ¡'Autonomia, no hi estam pcr l.res raons roname ntals. Primera mO: no estan fem bon ús de I'eina que e ns dóna
I'autogovem que és ¡'Bs tatul d 'Autonomia, quan die
bon US, no die que no I'usen bé, sinó que no ,'usen
s uficienltTler.l. Segona rnó : la buroerncla eslA, cada
dia, impedilll més i fent Olés difícil les s Hullcions de
I'admln is trol cap a I'adminls trador. 1, tercera raó: no
veim vOlunl.:1 1 a utonom!ca, no vcim que es v'ulgul assumil' el fel que amb nquesl Es la lu l pOdem fer un pob le dlrert.nci .. t, un pob le que se senti rcalment important, un poble que pCl'Qu~ té gent com Romon lIull,
snp que no ~s un pohle qualsevol, un poble que té
nquest EstalUl , podria apror\Uldir dins In nostra histbri a, penelror din~ lo noslrn cultura, i, pcr lot aixó, nos·
nitres hem de dir que no estam realmenl ~l i sfc I S , perqu~ pensam quc el ciu tad;\, que el dutadA que va a
pcu no ha millo r:u amb aqueslS dos anyllo ¡ mig d'autonomia, que el noslre poble no ha sen !it In resposln a
la iHusió que: senlia quan va saber que Icnfe m ~ ~ I'alu l.
Com vosl~s hnuran vist, no hcm en trar dlns ¡'entramot legislnliu, a¡"o és cosn del Porlament , hem vo1gul nnnlitzar, des del punl de vista elel poble. qu in és
perCJu ~.

el scnliment, quina éli la siluació, si reah(Jcnt lient qUe
des que hi ha l'E~ tatul el'Autonomia se senl milIar. 1.

en definitiva, no creim que s igui ver que ks coses mar,
"in, que els ciuladans són m ~s l1lures, que lo vida pu.
blica és mé:.. jusla i que la prosperittlt no ha arri bat
fins a.1 dancr racó Insu lar.
Mol lcl! grades, Sr. Presiden!.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grikcies, Sr. Diputat.
Per pan del Govern, lé la paraula el Presiden! de
la Comun itat, el 51'. Gnbl'icl Cul'lell<ls 1 FOns,
Disposa, Sr, Presiden!, d 'uo temps ¡¡'UmJt:lI,
EL SR. CAR'ELLAS FONS:
Sr. President, jo crec quc :lqtU's t debat comen¡;;n a
Icnir un cos suficienl , Ahi.-, el Govern. pel' boca meva,
va cxprcssar allo que eren les seves sa lis fnccions per
alguna cosa tca!ilz.,da, Avuj, s'ha sentit, en aquesta 'frlbuna, una crítica ponde rada, <1bsolulament pondt:rada,
s'ha de recon~e r, d'una actu¡¡cló des d'un altre calre,
des d'un altre punl de viSla, des del pum de vis ta poIític, eomple, i diamclrnlment Opo$8t al nOSlre, L a ra.
acabam de veure la te rcercl ('acela que eros falta va. el
tcn:e r capIto! , el d'o..lló que e ncara no hem nconseguit.
Pel'qu~, éfectivamcnt, no es lan satisfOlS, pcl'Ó nos·
o..l lrCs lampClc no estam salisfels, perqu~, ercctl vamen t.
a l'hora de la investidura es varen donar unes línics
d'acluacjó (1 un momenl cn qu~ encara no es tcnien
molles de les competcncies, perO que s'esperaven acon,
seguil' i, electivameol, moUes enca ro no hnn estat aeon·
seguides, ",!tres ho h311 estat fa poc lemps. e n nitres
qüestions en!'> dirl!ltnclCn fonnes de pensar, divel-sj(icad~ . Pel'Ó s i entre el que hem fel, entre si ho hem
fel o no ho hcm fe t b(! i entre el capltol d'aportadons.
que se'ns IIcüba ele rer. del que encnra ens queda per
realit :w.r, comcm;am a lcnir un pllDoramn bastant més
exacte.
Jo no voldria entrar dins una nnáJis! de les situa,
clons exposades pcl Crup Regionalista, pcrqu~ en molles li haul'é de donar llbsolu tomenl la raó, 00 estan
fctes moltes de les coses que vllrcm dir que faríem , i
no eslan retes, perquc) només han passat, en nquesl
cas, dos nnys i mig, q ueda encara un altn: a ny i mig,
uno altra "o~s ibilj(nt encaro de dur a tcrmc moltes de
les r'Calitl.llcions que cstan per rea litzar. En algunes,
lal vegnda s I, podríem entenr a discrepar, pcrqu~ no
coincidim que cls prcus lu rfslics siguin tnés baixos,
perqu~ h:m nugmcnl3t cngua ny un qunlre i mig, pero
dc.sprés de tres nnys c!'nugmen/a r un 17 ~ i, a més,
lel1lot-10s en comple d iliS les f1uctuacions de Ics monedes respectlvcs es lrangeres, s'hauna de fer una anAlisl més pur.tunJ. Pero cree que no és aquest el problema, el pl'Oblema és que cstam tots convenC;:lIlS que
hem d'nnar n cercar cada dia una ml llor qunllta t, cada
d la un millor servei i sempre dins un preu suficientment remunerador, i en aixó hi estam tots d 'acord, i
3mb a¡x6 cstam lluita nl, ¡ !Ji estam Uuitnnt des del
principi, com igual es/am Iluilan/ amb 13n lS de temes
com vo... t~ ha a n unciat, com el deis la'(!s. a mb més o
manco cncert s, unes vcgades amb més ~Jt it I les altl'CS
8mb manco o, per cxemple, a mb I'infonne deis Centres d' Jnle~s Turístie, que va ent rar en 3quCS l Parlamenl fa exncta ment sls mesas, o les tcunions per aela·
n r orob lem~s puntua ls. personals, que afeclen una col,
lectivitat. bé s 'ha de dir, eom el de les Cavcs del Draeh
j les a~ncles de vintges, que espcram que quedi sol-
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venlat, corn lanh. d'altn:s d'Ordeooció del Tcrritori,
com eslam millQranl les relacioos amb l'INSALUO,
aqul on ja s'han produit- dinints acords dios les zones
de Salut de Pahna, dins ¡'ucció a trnv~s de I'INSALUD
per donnr I'a ss ist~ncio primAria a Palma, com per ferIn qUestió dc la sub,ool'maUtal, la pn:vcnció de In s ubnormalllat no es fa, no [a cap Govero tata la seva feina en tres dies_
TolS els pUOIS, nosaltrcs els recollim, senyors del
Crup Regionnllsla, i nmb molt de c:nrinyo recu ll el
lema de la Univcrsilal. Vos t~ sap, pe r ai.~ó només ahir
ti vaig fer una !.implc passada, vosl~ sop que des
d'aqucsta tribuna, lols els Grups que Icnicm un inl erl:s que aquUI eonccptc uni\'crsitorl anbs pe..- aquesls
camins, vllrem soHicilor les compclcneies en Unl\IC.rsilat, no es varen podel' aconscgui r, I!ns d iucn que hem
c!'espcrllr t.l"CS u!lys pel- Incol-porar-Ies a aquesta cina
impol-tan llssi ma del nostre E's lalut, pel'Ó aixl i lot hi
fcirn feina , bid i lot, en coHahoració amb tOle, les
ins lihlcions, loles les inslitucions d'Olqucsln JJJOl 1 de
les alll"Cs varcm Imcl(!.\' de I'cr el possible perqll~ hi
hagués campus unlvcn.ltari suCicient, hl és, 3 vost~ Ji
consta que Jl i ha la \'oluntal deis Grups, [t lmaneo pltrlieularment manirestada de dur a aquesta Q:lmbl'a
I'ujuda econbmica nccc:ssArin perqué. aquest camp estlgui ja ti. disposició de la Univcrsilal a finals d'enguany, si .ron prou adieJllIO Ie.<¡ aeluacions adminislraliye~
i si aqucsta volunlat ~s conjunla, L'important és quc
la vida conllnun, que la vida continua millorant, sobre101 si hi rcim felna 10ts, que no es realitzn cap labor
Imporlanl nomt:s en els dos primcrs anys i, més, si
hi ha tota una labor d'ndquisició de compett:ncies que
es du cnd:want_
Pero jo cl'ce que hl hu alguna cosa importanl. Jo
CJ'CC que hl ha la volu ntnt d 'un Crup Parlamenlad, hi
ha la voJunlat d'un Govcm que rep aquest suport d'un
Crup Parlameotan per continuor endavan l amb unes
Hn ies d'actuneló d'un Cove!'n, d'un prognlma de COYem
que no dlfcrcix esscnclnlmenl, en temes Importnnl,.,
deis d 'nqucsl Gmp Porlamenlari i el de I'a lt re, que Ii
ha vcngol donanl suport I'ios ara. J que, per abcó, ens
ntrcvim, en nquesl a goslldill, n mantcnir IIn govcm minoritari, perqu ~ sobem que de In proximitat deis programes han de sortir les Uníes suficients pcr noar fenl
cada dia Olés, una realitat nquesls bons desiljos que
VOS I~, scoyor representnnl del Grup Regionruisla, ens
ha donal. Perq u~ c.... tnm con"en~u ls que en tre vos tes i
nosaltrcs, nosalLres a trnvés d'una aecíó de Govem ¡
desen\'olupnnt un programa d'aetuaclons. i VOSI~ seguinl, COOl varen dir el dia de In Investidura, fen!. de
contra~, fenl el oontrap~ net:essarl a les nostrcs oeluncions, rcn t el conlrn~s necessa rl , no sernpTe amb
un caírc negaliu, sinÓ nmb tln c:aire pos lliu, eom RVOl.
donan l insl nuadons. fenl nl'jrmadons, ducnl projectcs
de !leí. propu.sant acords, donant !fnil':' de govem, serll
realilal nquell segon molÍu pel qunl Yoslh varen Instituir aquesl Govem que avui ha dul a tenne tola
aquesta labor, El componenl sociolbgie majorilali del
1l0lllre, del YOSII'e, del :seu Ch.." CtO IOl' pens que no es
gens qütlltir.msble que In majoria deis clcctOTS d'Ullió
Mallorquín" eslan peñeelnmcnl difcrcncints de les pos·
lUres d'AP, perO no rins ni punt de prefel'ir un govel'TI
soci..l1ista. Pcr n no.'Ia ltrclI el dilema c... t:\ enlre el programa d'AP I el nostre contmp~s. Efect¡\,ament, nosnlll'es dc... itjnrn BqUest contN\lx.", PCI-qUl! creim que lo
confronlBcló de les due5 possibllitals, deIs dos PI"Og"r.lIlles de les dues voll1ntat!' de dur endn\'ant nque~ln
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ComuDltat. sempre amb la erfliCR constructiva, com
avu!, d'ahres Crups, podrem, al final, alabar I'actuació
que hll.gtn len¡ut 1015 els Gnlps P9lítics.
Molles grocies.
EL SR, PRESl.DENT:
Mollt!s grbcies, Sr_ Presidc.nt.
Sr. Porlavtu del Grup RegiOnalista, té vost~ la pn..
raula,
DIspostl, SI-' Diputal, d'un lelllps de deo minuts.
EL SR. ALBERT' P1CORNELL:
SI, Sr_ Presidenl, Sres. I SI'll, Dipulats. Jo rt.'CU1I I
3gJ'aesc les pal'aulcs dc:1 President de la Comunitat Au·
101l(.IInO, Jo Ji vull dlr, des d'aquf, i q ue no ho lH-engul
com u Wl conscll, pcrqu~ no m'agradn donar-ne, q ue
no cstigulo obsess lQno.ls amb les colllpct~ncies, vosles
u:ncn una elna, que é.s ¡'Es tat ul, que perrnet ter mul.
les més coses que cxereitar compel~ncics transferides,
Bm penncti q ue cxageri, roreln l'Eslat ul, que per aixb
hi éso Com ultra "COl que ho fu , forcin l'Eshllu l, que,
en uquest camt, scrupr.: ens 1mbarb. a nosaJtres Em.
prin l'EsLatut com a arma política, i no només cOro un
canal de tTDnsro!~cies dc t'Estal a la Comunitat. Apeo(ilin una allro cosa, senyors del Covero, aprontin j'a\'tmtalge que tenim que som una Comunitat ~tila elJ extens ió i pctlta en població. Emprio el diAteg, asseguin
a la taula 10!!¡ els ImpUc.'\ls amb els problemes que bl
hagl. MlInlin el Conse.t l de Turlsme, o el que Ji vulguin
dir, on a una tnula s'nss.eguin tours-operadors, hOlelers,
reprcsentants sindical., represenlnnlS empJ'e$arials, tol.
hom que tengui a veUTe 8mb l'Esra tut_ Amb tleu persones lenlm lolhorn assegul a una laula_ Jo Ii puc dir
que aquesla cxperillncla és la milloro, que no és qüest.ió dc dcixar que Cllda qual fael el que vulgul, en 101
allb que es pugul dialOgar, dialoguin. Nosahres som,
i vostes ha !.aben dcfensors t0181, I nbso!uts de la (Iibertat tI'enlp resa, I podio. entendre's que quan jo die
que el seClol lur(stie es to. ma l8melll. perq u~ té bnixu
qllll li ta t I bn lxos prcU!I, jo dcmlin que S'iOlcl·rel"csqui
en aquestA relacló. No. Jo el q ue cree és que hi ha intCTCSSOS que són to talmcnt coincidents. p'crqu~ ctldu
qual guonya de 1:\ seva pnr! ¡que, omb ulia reunió, on
aquesLS Inlcrcssos es podn damunt la laula, In coineid~ncja (a que 101, hl surtin gunnyant, Falla dialeS, jo
repctClSc e l que els he dit, amb el lema de ¡'(ligua, no
s'cxeusln, i perdoni In paraula, que no els voleO' donar
la compet~ncia d'sigua, derensin ¡'algua d'aqul:sles i1lcs,
com sigui, amb el barram, pero derensin-Ia, aixb ~ el
que hem de fer, Oefcnsin el turisme d'nquesles iIIes,
com sigu i. tnnl si hl hll compc t ~ncies coro si no n1li
ha, forccrn ¡'Eslatut, cmprcm l'Esta tut, l' EsllIlut estb
per :l abó, perq\l(! s iguln valcnts, agosarats poUticamenl, que els scnyol"S que són valenls i ilgosarats tenen I gaudeixen d 'un nlveU d'aulonomia molt superior
als confonnisles, nls que discuteixeo, als que s'enfronten i nls que es limiten a dcscenlrnli17.ar via exerclt:u'
compclb.nclcs que els vdoeo lransforides Facem de
l'Eslalul I'ús que In Comunital Autbnomn de Bolean,
jo dirio, l forein aqucst Parlamcnt a ter aquest lis, jo
tj :tssegur que tendrnn l'cstal(1llamcnl del nostre Grup
quan les room. que s!/lUln esposades ~iguin justes, ¡
derensln el nosll"C poble I ens dugu!n , realment, a estar
a una 'novil loillli'u,:i(l, (111(:. en8 podenl nuto-govem al', que
som un poble q ue h"e m d'ana r per enda,,'m!. sempre
em: Icndran a nom ltres.

.
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Pero djaloguin amb la gcnl, partiD, no foreio i no
s'cnfrontin. PcrdOllj Sr, Presiden! i senyol"s del Govem.
que bagi tcngut, per ventura, una intcrvcnció que el
Sr. President del Parlament em podria dir que he Sal''"
tit de la qUcstió, si he son il, Jo deman pcrdó, pero no
me'n pencd del que he dil.
Mol les grncies.
EL SR , PRESlDENT:
Molles grncics. Sr. Diputat .
Dins aquesta part de debat, no hi intcrvé. la inler·
venció. Passam :¡ In iolcrvcnció del Gn.!l] Esquerm Nacionalista, J don la pamula ni Portavcu d'aquesl Grop.
e l Sr. Scbaslia Serra i Busquels.
Sr. Serra, disposa vaste de 1(<:n:<I :nl nul$ .
EL SR. SERRA BUSOUETS:
Grades. Sr, PI"Csidcnt.

EL SR. PRESlDENT:
Pcr favor , volen encendre més lIums? Por ravor.
dcixin els Uums grossos encesos. Gracies.
EL SR. SERRA BUSQUETS :

Sr-es. ¡Srs. Oiputats_ Avui tenim I'oporlunital de
dcbatre. arob profundilat. la sit\lacl6 i la reaUlnl de la
nOSlra Autonomia. i pe r a l Grup Parlamcntari Esquer.
ra NacionalJsta-PSM. ho hem de fer des d'un punt de
vista prnctic, concret, pero també scnse renunciar, <1
cap momen t, a una dc les coses que nhir i avui s'ha
l--enunciat, amb nll., lta de freqü~ncia, qut: s6n els probleOlcs idcolbSics_ PCI'qu~ evidentmcnt , si n aquestes
IIles Balears i I'itiüscs hi ha problemes, a ixu hu hem
de dil' des dc les I!Ipl.iques de la dcmocrñcia, I'aulogoveru i les Ideologies, pcrqu~ després d'uhir, de sentir
el dlscurs del Molt Honoruble Presidenl de la Comunital Autónoma, és evidcnt que pareix que no hi ha
problcmes, 1 també és evident que hcm d'inlenlnr debalre aqucst tema des de lo nostra óptica, lenlnl presen!, no només el disClU"S d'ahir, sin6 també len1nl
presenl la realitat complexa de la Comunitat Autl!lnoma, l ha feim des de la perspect iva d'haver aeonscgul! l';\utonomln n través d'un s is lema dl.:mocrhtic i a
parlir deis drets hislórics deis nosll-es pobles. En dennitíva, amb "actual Eslmul d'Autonomin se'ns ha retomal un Iros d'nulogovem que ens permel lreballa.1"
per olio que assenyala el preAmbul del Dostre Eslatut,
i convé l"ecordar·ho, tlutogoverl1, s istema democr!.u ic,
Uibertat, justicia. iguaJtot. defensa deIs drets hwnans,
solidari lal i una vida coBeCliva en harmonía ¡ progrés.
PerO quina era ¡'occl6 més gran, no haver escoltat
en el seu Discurs cap referencia, nmb profundilat , respectt! al procés his lbric que ens ha dut a l'Autonomía,
cap refel~ncia a la nostra identilal nacional, de fe l,
l'llnica refe l~ncia culonomis ta ha t:oolal e l nroblcma deis
duros, deIs milions. i avui una miqueta eí problema de
les aigües, Fins I tOI, sembla que han dejx:ot de banda
aquella conccpció que anunciaren el dia de la Invelt:·
duro a In Llotja, nquell objectlu d'un federnlisme 3
I'americana. I quina era l'accl6, ten inl t-a mbé els nA'
cionaJlsles d'esquerra, els aUlonomjstes, els demOcra tcs,
quall hem observat el concepte de democ_Iicin parlament¡\ria que vostes han tengol duranl aqucsls dos
anys i mig? Ben bé es podda dir que hon lengut por
que en el Pnrlament es gencrlls un impuls poHlie i un
verlader control de l'Execuliu, i vostes hen frena l iniciativos, lotes Ics que han pogul de les que s'han pro·

senlat en e l ParJa.ment, h::tn veta t Proposieions de Llel,
nO ban CQmeS1.o.1 informacion:;: que es demnnavcn, 1,
fins i tot, aquest debat d'avui, que ]'hnurien de fer
cada any, perquc él: nlOll sn podel' dehalrc ¡ reflexionar coDjunlament els probh:mcs que pugui tenir la
nostra Autonomia, ha tengut diJ'lcultats immeDsC$. No
han presenta! vost~s en aquest ParlamCnt comun lcacíons C!.'l:posan! quins problcmes hi ha a l'AutonolOin i
quins problcmes hi ha que neces,;ilen un ampli debat
o un cstalonamcm ampli de tal aqucsl PO-l'lamenl, com
pugui ser la finnnt;ació a l'Aulonomja, les invcrsions n
reaJiI Ull" o el fl a de DesenvolupaOlcnt Et.:onbmic. Pero)
és que vostes ens han presental una visió lriornfalisla.
maniquea, faJsnment opti mis ta de la nos tro. renlllat, ens
han di! que han fel moltos coses i ben fetes, pero no
han introdu'j( cap ciernen! d'nuto-critica, ens dluen que
són uns geston e.fic~os, aquesta postura ens du neces·
slriamenl a demanar·nos amb quin programa actuen
vost~, quin projecle autonbmjc tenen, quina visi6 deis
problemes lenen. Pe.rqu~ de continuar d'aqucsta manem IriomfaliSI:t ¡maniquea. observnm que qucdam
desa rmals respecte del futur, perqu~ aqt:!esta autonomkt pnssaril per ser la dan-c ra. eJ cul de sac de l'Esta! Espanyol, pn:cisament pcr no ser pl"Ub lemb.ticn, i
la scva postura lriornfulista ¡maniquea ens du a demanar·los, quin procés de dignincació a ¡'Aulonom ia
s'ha dut? Pcrqu~ pensam que una de les im.o.tges que
cxisteixen de la nos tra Comunitat Autónoma va Jligada
a les irregultlri talS, Gis cscbndols, ni favoritisme, i també pcnsam que la transparencia de la seva gesli6 i efi ·
clicia dei.xa mol! que desilJnr. Encara avui és palent la
lentitud burocrluica, el gran part de l'Administració
que exisleix , I pensam. scnyors del Oovern, que després del trosset d'autogovem recobral. un deis obje~
lills bltsics d'aqucst Govern Au!l!InoDl ent i és prestigiar J'Aulonomia, ler que eJs nOSlres pobles, MaJloJ'ca.
Menorca, Eivissa i Formentera, del'ensin I'autogovern
davant deis cen~ l ismes de Pa lma, de Madrid_ i de
l'Impen Nord·Amedctl, i ajudar a avan<;nr al recobramenl de la consciencia nacionaL Pero, ho han fel vosI ~? 1, han promogut In parlicipaci6 popular? Evidcntmen!, hcm de fer un repas a partir deis- eixos fon.::tmentals de la seva aclivitat política, per inlenlnr arribar a unes concl usioos ciares. J -Esquerra Nacionalb,·
ta-PSM ho furll. a tres nivells: ins titucional. sociooCul·
lural i economic.
1 comenccm per l'ins Litucional, pel que: més debal
ha dUI duranl dos anys i mjg. Un tema bb.sle que no
es Vl\ traclar ahir va ser el deis Consells lnsulars, NosnItres si el volem lraclar, vostb han fel, respecte
d'aquesl tema, molta de demagbgln, I no han aconscguit 8van~ar cap a l'arliculaci6 global de les JIIes Bnlcars i Piliüses. 1 han aelual d'una m:mern irresponsable a llhora de presenta .- un esbon 'any impresent n·
ble de U ci de Consells [nsulars, i al.xb que aetualment
es va pcr bon canú del debal deIs Co.tisclls i deis csludís, pero hi ha un csbol'rany impresentable de Llei
de Consclls Insulars. r, sobretol, i mol! més ¡reu que
el deis ConseJls Insulars. i hem de ser molt honesls i
moll clan, vostes han uetual amb greu irresponltnbilital a l'hora de conlrnCUII:i6 de pc:-::o;,;:1 i de I'adquisi·
ci6 d'cdificís a Palma, deixant desassislidcs les ilIes de
Menorca, Eivissa i Formenrera. Han creat una aut~tka maerocefMia de funcion ans i d'edifieis a. Palma, i ,
en const'q U~ncia, han ndoptat \losl~ una actitud contr~dn a I'espcrit de l'Eslalul d'AutoDomia i Bis Con·
.$ells Insulars, amb la scva prOpia acluaci6. J un jnte.'"
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roganl evidenl C5 com pcn.scn sOI"Ii",nc vúsles d'nquc$la sILuació,
Una st:gona questió pensum que lambé (os mol! imponanl, I amr \'11 ser Iractllda nUlb malta lIeugcresa:
és I'organiuacló de I'Admmislradó Autonómica. eS un
gran ent.:CI1 que s'hagi diulogal amb els tuncionIu'is J
aUlb el pCllional laboral, 1 que s'hagí IIrribal a RCOL'ds
d'equiparació salarial en cl primer cas i que es ncgocu
aClualmcnt pel que fa al p<!TSODIII laboraJ, I>cro, i qu~
cns diucn de I'augmcnl de burocrocla i de maL.'\ o~a
nitzacló? Ou~ pllssa a les lIIes Mcnors ? Per una banda
es dupliquen runcioAS enlre Govc.11l Autünom ¡Consclls Insulors, i per altro bt:lndn muncn personal perque es pugui excrcir I'IIulogovem pcls Consc.lIs lnsu'
lars 1, endcm6s, 1C1J; compet~nc... ies delegades que hl pugui Ilaver, PeL"ó, lambé hcm de parlllr ¡JI! les conlroelacion s <luC hun :!rectuo l vos t ~s, senyOl"S del Govern, I
dei:canl al mOlll'e ctWl'CCS de l'CSponsabilitat polHico,
observam que s'hun donat molts de casos de fovorHis-me i podriem parlar de les do.rreres qilcstions cone·
~udes, ConUl1ctes cv..:ntUllls rcoli lzals per sis mesos,
acnbcn c.ls sls mesos, es Ca el bcneit a les dlvc.rses
Consellerics - 1 pcrdonin I'cxpressió, pero c:s la Olés
clom que m'ha sorlit- i ~t::W 1 un roes o das més que....
clamn ti:tos segons les nOl'U13tives vigenls, Hauden de
veUl'e qui son per cntcudrc una micn aqucsts conlnlCtes evcnlua1s, Grotiric•.-\cluns de 60 o. 80,000 pesseles
mensuols a cerles Consellerh:lo que es cobren i no en,
tenern com és possible que sigui nixl, Pero el que és
m.ss greu ~s la mnncu de poUticn global de personal,
de lIuitll Ilcl' una ndmlnislr.'lciÓ aulon6mica cfiene;, Sen·
SI! cap tipus de duble, el Projecll! de Uei de la Funció PÍlbllcn i lo preseotació, 51 la presenten qualquc
dia, de les planlllles orghnic¡ues poi s ignificar una espcr.IIl~U, Perb, 'luan "cnsen pl'Csentar nquestcs coses?
1, 11 m~s 1\ més, unll pregunta moll clara, és possibll'
que s 'lIngi hngul d'onar 1.1 Madrid pc.I'que els redacli un
proressionol de In jurisprudblcla de Madrid, el senyor
profcssor Garrigo Zaya.s, el Projectc de L1ei de Pundó
PL'lbJlc:l? t!s posslble que uo cxisteixi n professlonnls ca·
pacilnl s a les lIIes Dalco!"! pe!" acluar, pc.r fer un Projcctc de: lIci, pcrt¡ ue d Guvem després !'es tudii' i el
pl'csenli " "queSI:l Cambra? J eSllguin st'gurs, aquest
Porlavcu d'Esquel'ra Nacionnlisl8·PSM , no hauria volgUI padar de cap nou escondol, ovul, res més aUunynl
de la nostra lnlenció com 11 persones i com a Grup
ParlamentAn i Partit, pero una nova irregularltat
aquesta dies ha sorglt: és la presenlnd6 n la Magis lrntum de Treooll. despÍls·ohir, dia 9, d'lIno demonda 60brc proletci6 de drets ronamcntals en mal~ria de llibertal sindica l contro la Comunitat AutÓnoma, per parl
deis sindkals majoritaris, Comisslons Obreres i UGT,
i aiJob dcspres de !'aprovacl6 en nquest Pa!'lamenl d'una
Moci6 de Politica de Personal, aprovada pel s Grups
Regionalista Socialislo 1 Esquerro Naek'nalista, que
pOdin hnver njudol 1, de fet, tenia un esperh construc11u per evitar qunlsevol tipus d'escandol. r, cndemés,
hom de ser clara, vosl~s han actual :'1mb una intromissi6 emprc~nri al en nqu(:st en! Comunitat Autónoma en
el procé.... elecloml deis representanta deIs trebnJlndors
d'aquesta Comunital Autónomo, 1 aquestes Irregularit315, oqucsts po!slbles escllndols, ho creguJn, ens fnn
mal nI cor i s6n coses que crelm que vost~s hon d'eviInr d'una vegada per tates,
1 no podcm ncaba r de pnrlar de la problemMica
institucional, scnse fe.r referencia a ¡'cscassn incid~n·
cia a l'Adminls trnclÓ Locnl, malgrnt el gnlp d'llssesso-

I

10, 11 I 12 de descmbl'e del 1985

1569

ramenl i els cursos I corueri!ncies que I'l1n. Aix! ram·
pue no podem deixar de banda el let dt: la numca de
t'rojeere de Ucl de Jurl.lt de Oreugcs, WlU especie de
del(.-uso( del roble Que, si es fes realital, podrio aju·
dar a co-responsablhtz.ar-nos a tots ejs clutadllllS Rmb
la nostra Autonomia, 1 un darrer lema institucional,
qUL! quedtl ciar dins la ldeoloSla de lu ¡ent que. més
hcm Ircbollal i lIuitat per la democracia i que In V~
km manlcllIr, és quina p,uticlpaci6 pOpular han impulsat vostbi, quin acostnmcnt deis ciulUdl1ns a les ins·
tltucions I¡'bu efectual. Pensam, per lanl, que el balane;
de la política instltuclunal no és preclsoment un balane; posillu, smó un balane; allamenl pl'CUcuprulL.
J hCUl de p"ssal', evi~ntmt:nt, a la problcmttticn
sociul i cultural, 1 aquf s i que els ho hem de cUr, amb
més rOlundilnl, quina manca de scnsibllital social, 6euyurs del GovCJ-n! Quina manca d'acluac:ól Ou'ina tris·
lor ens VD causar ahh' quan vnrem veurc el Lroctruucnl
que voSt~s fcie n deis problc.mes socinlsl Obviamcol no
esperil.vt:m que vosth ens parlassin des d'w1a óplica
del soclalisme auto-gcsLiooarl. que és la nos~ra, o del
Ilaclonalismc d'csqucl'l'cs, pero sI que esperhvcm que
ells pa1'lassin del problema de I'alur. 22,887 persones el
setcmbre del SS, ~ignH'lca un S'6 ~f¡ de la poblaci6 00tiva, deixant de banda, en aquest momenl el lrebnl!
submergit. pero no ens preocupo. aquest {ndex, que és
ndeQuaL dins el context europeu, nosaltres no voldrlcm
gens d'atur, pero InmcntobJement ,'aLur és un proble·
ma, 1 ens ho poden dlr. de socielat occidental, en ¡van
parl, Pero si que e ls parlarem d'UD altre atur, aquest
sr que és mol! m4!s preocupanl, és I'atur juvenil. L'ln·
crement del 7'1 11:, en c.ls darrcrs 12 mesas. agafant les
dades de finals de setembre del SS, és ahament preocu·
panl, la genl que no ha (engut un primer lrebal1 no
el troba, ¡malta genl que té un primer treball el dcj.
110. de lenlr l'Opldamcnt , 1 no vb.rem obscrvar cap projecte de ,'otur per fren"" el procés de l'atur juvenil,
i quedi dar tamb6 que la dl'Ogndicció i la delinqUencia, sobrclot In juvenil, seSn dos faetors rcladollnts,
dil'cClamenl , Qmb I'ntur , sÓn en conjuIII els problerucs
socin ls de m~jol- magnit ud, i és el moml nl de ~ rca ..
solucions n nquestr problemsc i inlento)' que In joven·
tUI s'lnteerl a In vida clvica I cconómicn, i ahir no \lb,.
rem sentir cap rcfel'\lnclo, cap projecte ni en coHnbor.:tc.ló amb l'Admlnis lracló C('ntm l ni pel seu. compte
ni nmb pelleJons o ¡'Adminlstrncló Centn:1. 1 ens ere~uin, que a ixb cns ha fet moll de mal, ens ha rent
mOIl, pe:rqu~ cr1:'Ím que drogadiceió, atur, deUnqü61cla,
són prnbleme.s cnbdals d'oqucsta societat i que pe! ni·
vel! de "queso que gcncram en aquestes iIIes SÓn problemes que es poden paHiar, que es poden intenlar
rrenar a un moment en qu~, repetim, s'sugmentn un
7', % en els darren; 12 mesos de I'atur juvenil és una
realitat inqUestionablc en aquestes ilIes.
Tampoc no s'ho parl!l1 gairc deis marglnals soclols ,
sembla com s i no cxlsli~ln projecles posslb!es, com si
l'tlnic que pagué.¡ fer l'Adminlstració Aulonbmica ros
donar subvcncions que vénen de l'Estat per vio trnns·
fcnmcin , d'Alllb sr que en Va parlar ahir el Sr, CaBelIas, i a vcgAdC! vénen redui'des, I ens va dir el Gove.m
fA un e.sfo~ per donar el que ja venia aban!, perq~
el Govcm de Madrid ha reduelx, peró r.qucSl debot,
nqul, Inmpoc no es VR Illlrodulr, en el senlil de tenir
unu visló juSllI, de justicia sociol, una vis iÓ d'(lutonomio. T cap aceló concreta pe.r lal de pa!Jinr In manen
de penslons o les ¡nrimes penslons i problemes cconbmlcs de molls de aeetors de jubilnts, t vOICQ1 dir cia·
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rament que, dona! el nOSlre nivel! de riqucsa, és pos"
sible QCOl:"lr, ccrctu· ulguncs s olucloos, Imentnr patliar
aques!s probleme.:; deis scelars socit\ls més \.lesuf,,vonlS.
Vosl~ cns varcm pa rla r d'acord a m b lu ilJcolo¡:;ia libc.ral-conservaclorn de l'Europa Occidcntal, per6
scose sel· eohe,ren t amb ¡'ideari, ni twnpoc efiea<¡os
respecte del funcionam cnl de l'Europa conservadora j
nco-libcl-al. l és pl"ccisamcnt Cil e l Ic n 'Cny de la pmbJemM ien socio l on es veuc n c1ol'amcnt aquestcs d iferencies, pcrqu~, es dar. ens h em de ter una pregunta,
d 'entrada : qu ines ajudes han donat vos tes a si ndicats,
n coopcralivc.s, a seetol'S socil\ls {1mb probleme$ per
aj uda l'-Ios a tcnir una e in::a pel' superar la seva s it un·
ció? 1 els he de contestal·, cap , pCl'q u ~ e ls va f1lr el
GIUp Pnrlamentari E·squcrru Nacionalista-PSM la pre·
guilla, fa mCSOs, quines njudes a sindicnls, a pa u'On:lls,
etc., havicn donal, i lotes les subve nciOtts directes eren
" pal ronals, c..'lp nI una ;:1 s indicars, cap ni una a assoc1aciolls socials de base,
1 hi ha un tema q ue I'hcm de trnctur nceessAnn·
lllen t, que és el lema d~ consum, e l lem E! de la ,sanila l també es poi tracta l· globalmcnI, eampanycs, elc.,
j a se n'ha parlat , i pe .. aiXel 111'<1 bolam un poc el de
sanitat, pc:r no ser re ilernlius amb el Grup Regionalista
i 11mb el Grup Sucia lis ta, pe ró sr vO/(!ffi padar del le ma
de l consumo Ouali lal lIe vida, consum, vostl!s tcmm
com petl:ncies, vostes tenen una Direceió General, vosll!s lenCn inspeclors, pero, u parl d'insreccionar. o n
.. 6n les sandons, o n es veu la millora del consum glob;l l en aquestes ilIes i uns eonlrols a dcquats,
1 és evident que intcnta rem no ser r<>i!cratiu5 e n
el le rreny de la defensa del le rritori , n I'hom de 1'01'dcnnci6 Terd t(lria :, nu s 'hu genera l cap inicia tiva pro·
leccionista, ni cont rari, han rrcnat totes les iok ial ives
verladcI1Ime nt prolcccion is les, han encol·rc¡:;al un estudi i, evidentment, vostcs jO! han di l q ue no el se fan
seu, p ensnm que In dcstrossa eJe l ICl'r iLad ha continua !.
i vos tes ens \'o. ren dir, scnyors del Govem, que no conlinuari:l el proces de b'llcar it1.!lci6, i aixO ho \'lITen dir
n In Invest idura, i nOstlll res Cl'eim que contin ua exactamenl ib"l.J[l1 que el (IUe. sUI,.'Ceia el!; anys 60 i 70 en aq ues·
tes iIIcs. V(lstt!s lIón lwrcus, no ,"uH (lit' d'ideolo¡:;ics,
perque serin unn cosa desagrndable i no prOpia, pCrO
són horcus deis il1 tcl·cssos de la genl q ue va destros·
sal" aquestes iJle.. BIs nnys 60 i 70, í ct'eim que en
aqucsts mOll1cnls convendría jn havcr reclinca!.
J ens demannll1 , eu ll1at~rin de normalització lingilfslicn ,11 vcure quin resullnl ha donal la eampanya
que hi ha hugul ja fa lc mps. [ pensam q ue no hi l1a
hagut uns objectil!s c1ars i un deis exem ples és que la
Llci de NOI,ntl liI7.nell~ Lingüfstica, que ja eS I!l, proeli.
c..'\mcn t, pcrdó, que ja esta acabada de tramitar en
aqucst Parla ment , esta a lurad3 , i si no ros perque una
scrie de DipUluts (le ]'Oposició he m soUicit al q ue s'ncl ivi a comcOl;nmcn ls del 86, s i fos per voS I ~, segur
que no es rod ría pOSft!" en prbclica, p crq u~ havíem
d'haver soH icilat una trnmitaci6 urgenl, pcrq u ~ es romo
pUs el que vostes havien dit, de posl\r.11I. e n m:mcn
I'nny 86.
De I'csporl de base, no compeliliu i I'educació fr.
s ica, vos l ~s no .se n'han preocupa! gnire, J ho pcnsnm
01011 sinccramc.nt , hi hn hagul dcbnts parlamenlaris,
hem ins isliI, to t el const rllct lvament qll ~ hem pOlrut ,
pero no ha eslal posslble red~ r 11\ polltica csportiva
elilis ln, d 'esport comoeliriu i monopoli ~ ta respecto de
la vel3 i del Club Calrmo va, i aixO sr que és una cosa
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que, licnyors del Govcrn, de cap manera no havien
d 'huv<:1" perm~s.
1 pa rlem de política cconbmica, La visió de la si.
tunció cconOmic:n vo SCI' un s imple it.lealism-: dema.
gbt;ic. Se'os va parlar d'un Pla Econbmíc Regional que
no coneixem. I qUI! no hc m dcbo.lul. A iniciativa d'Es.
qucn<l Naciunalis ul-PSM va ncceptnr aqucst Parlament ,
per unnnimi lot, que el Uovcrn d uria e l Plo Econbm ic

Regional pcrqu~ el poguéssim conMxcr, i nÍJI:b es (Ju.
granl que j a s'haur in d'llaver rel, que d'ncord 3mb
,'Estatut d'Autonornia j d'acord 3m b el que ts un Par.
lament és prccis:'lIncnt e l lloe que mé... hagués 1>OgUI
impulsa r aqucs l Pln, nques l dcb:ll i les mesures (l'un
Pln Econbmic Regional. Sc'Il.!l va dir que ¡'entrada en
el Merent Comú anida malf bé pcr a 10 lS cls SCCtors ,
gaircbé ens vbrem lomar Irobar ::amb In m::atcin \lIsió
Iriomfnlis t::. deis sectors dominnn ls o'::aqucstcs lIIes deis
anys 60. En primer Hoe, volcm constatar cJarnlllen l q ue
hi ha uno cvoluc'ió f:womblc de la conjuntul'a ccono.
mica inlernacional. r nb:ó ha nfnvorit J'cconomia, sobretol de Mallorca, d'.Eiviss3 i dc Formentera, 8mb
menor mesurn la de M,eno rca. Aquesta conju ntllrn in·
lernacional é-s la que \ '3 fer poss ible que VOSI~S, senyors del Govern, a hi!" ens diguessin que 10( a navu W.
emu lan l un;.! fam osa ¡bono. peHfeula francesa. Pero
voldría scr cIar, per que no han eslal Olés ngomsos,
jn que vos tes tc ne n cquips econQmks , bon conscllel·s
de les Arees econ6miques, tebd camcnl . bons consellers.
boos lt!cnics. pe!" hove l' estal clars i per hnver parlal
que no és la sevn política econOm ica , sinó que és I:l
conjunlura !a qulo! hn fet possible una Si lUo.cló de terminada qUfml a l"'tmda i quan l a aelivital econOmicn,
Pel·que, cvidc ntmcnt , no ens diguJn vostt!s que són els
lluC h:'ln inom livlll, COlO dejen nhil·, seClors pdvals dinamitzndors. perquc:= cns han parla! de bijuleria, pero,
pel'donin, SEB IME. fa mol! dc tem ps q ue I\ mcio nava
ábans que vostes arrlbassin. 1, per nItra banda, tenguem prcsent que vos tes I'únic que han fet ha estat
subvencionar cerlS secloT'S. Pero, cvide nuuc;-nl manquen
a nivel! econOmie progrnmcs globals que puguin aju·
dar· a cn librnr els diversos ~cctOI"S econbmics, no s 'na
actua l amb un pl'Ojcc le bitsie, cap la induslrinlitl'.ació
derivada d 'agdeultu ra, ramaclcria i pesca. Aixf com
ta mpoc no s'es ta treballa nt per a lreurc e l IUlismc de
qualilat. 1 no serem reileratius en e l temo. turlstic, pero
que cns ha dut moltes bares e n aques! Pa rlament , 1
a lguns SC<:lOrs industrials, com e l dd (31)8t, tcuen difieultats, i no obscl'vam cap tipus d'neluaci6 pe l' intentar eorrc~ i [ Ja problem ñticn existent. 1 quan pa l-'
lavem <"1mb ironia d'Es lats Units, preeisamellt pnl'l!\vem, i no nornés pel' POTAN ¡coses d'aquesles, que no
incumbeixen avui a aquesta Cambm, sind que parl:'-vern , prccisamc nt , p crqu ~ és en el seclO!" dc.! calt;.'H on
Bstats Unil s sr que fam la dau de cada vegada més
amb les llle:: Balears.
T la visi¿ que ah ir se'ns \'.0. presento.r del sec tor
aSlÍeola, rnrr.ndcJ" i de pe$CB és d 'un optimls me totalmcnl conlrn ..!Jc:lori 8m b In realilat. A mi cm va sem bln
que estllvem lIegint una noveHn pastoril, pcrq ut!, en
reaJltat, tolS sabem que a mb J'ent rada en e l MCI"Cat
Comú hl ha sedors de la nostra 1I~.'ricultura J rnmadcrin 11mb molls de problemes. Un és el sector lIe tc r, que
té molta importAncia en !Iqueste!l illes, 1 que tendn'l
grcus dificull a ts. t tots sab em dins I'ogricull ura , romaderb I pesCA el tipus de subveneion:;¡ j o.judes que
hi ha hagut , i la manca dc plnnifleadó i de visld de
rutUI'. 1 afcgl rlem , volcm salvar I'ogricull urn, ramlldc-
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rjo i pCsca d'aquesles Bies, perque si volem 00 hí ha
més que Dctuar I!D un len-euy: consuro ¡medor, fomcn·
tar el consum interior, quoJilat, ajuda a tes coopcrati,
"es, al sindlcalisme j, sobretol, jo voldda ser moll
ciar, no hem d'i nlenta... enganar la pngcsla, com es feia
a ntigamenl , a la pagesia se li ba de xerrar ciar I en
coses concrclcs, perqu~ no es pot dir qu<! tOI va bé a
la pagcsia. quau lIavors es peusa que la pagesia és un
sector a extingir, i aau és uCla rcalitul que sap molt
bé el Conse!!cr d'Agricullura, que sabem moJI bé lots
els prcscn ls en aquesta sala.
La polftica econbmica que vos tes duen endavanl és
la muteixa deis anys 60. Les IIIes Balcurs, en aqucst
moment, eS!.¡n nfavorides per wm conjunluro intem'l·
clonal. i no per l'aCLllació del Govern .
I, pel' nc'lb.u·, he m de parlar, pe ... acabar el bloc
econbmie, hem de par]¡w de la fhmm;adó il l'Au tono·
mia, que l:lnlS d'esfol'~os vostes hi dcdicalt!O ah ír, A la
ComissiÓ Mjx ta de TrnnsrcrCllCit:s, Esqucrra Naciono.·
Iisla· PSM ja va mnnlenh- fa mesos que si vOSlts havicn
fet un cb lcul COn1~ClC del que l'Eslnl lobricomcnt no
concedida a les l Ut:s Balcars, no acccptassin la quolo
pel' a enguor.y, i DO ho dubtin, si vostes fan un csludi
nixi com loca, si ,"oSles saben negociar al.xf eom toco.,
i si VOS(Cs nquest lem;) el duen ::l uqueu Pal'l¡¡ment.
acollseguimn un eSlalonamenl, coro jo .:1 varen Icnlr
n Madrid, del Grup E.squerra Nacionalista i del GI'Up
Regionnlis ta en do rl'era i nsl~ncia. Pero no ho dublin,
scnyor!! del Govern, el q uc passa és que vostes, a
I'hora de la veri tal, s'estimen més un conveni en ma les
condieioos o WI S doble ...s suplementnris que Madrid cls
concedolx que negociar amb mol! de rigor i que cm·
peoyer quan toca empl!nycr·$C i actuar 11mb ideologia
a ulonomista . I no delm nacionaJis la pe...q u~ ens que·
d::un amb la pamuJa a u tonomista,
l, Ja acabant definilivamen t i procunlllt sel" breus,
,'olem fer un parell de rel]exions. Vos tes creucn, se.
oyors del Govem, que els ciutaduns d'nquestes iJles
estan satisfcls d'aquesla Au tonomio? Nosal trcs pcns3m
que no, que ha ex.istil descredit, ilTCs ponsa bilitat, mnn·
C3 d'cfíctlcin. Pero Inmbé penS3J11 que el pl'OCés no és
irreparable, es pOi corrcgh', de lotes manercs dublam
que ho pugui corregir I'actual Admi nislrn.ciÓ Autonb·
mica, continunrcm lIuitul1t, fenl proposles construcli·
ves, demllnnrcm, com semprc, lrans parencia i jusl(cin ,
¡ ta mbé pcnsnm en un tema, un lemu cabdal: I'nny 87
lIerb. pussibl<.· amplia r les compclcncics ou toni)mlques .
Bsquerra Nl.'cionalist3·PSM, no ho dublin, ja ho h a
volal dues o lres vegades, volem més compel~cies,
pero també volem un bon exerclci d'aquestes campetl:neies. r ens dema nam, ,'Ost~ creucn que els con·
junls deis nostl-e pobles tendran cornlgc i convlcció,
dcsprts de !'experiencia d'nqueslll pl'lmem Aulonom ia,
que. IIqllcslc.s iIlcs han de lenir m~s eompet?!ncics?
Creuen vosl~'i s iocctnl11cnl quc a nlvell d'Eslal Espao
nyol es VClII-a que a més de la nostra identitat nacional. JingHfstJca, cu lt u ra l, territorial, algUes, etc., h i
bülllll hafjUl 111m gcs lió nulonbmiei'l p l't:scnlablc a 10ls
els nivells per accedi ... a un gr'01l competencia l de .'le·
gon.'.. divisió. perque am t!stam a tercera, i potser el 87
poguesshn p&ssar o segona? Nosaltres ha dublnm moHo
c:reim que el cami segu it no és encorntjador en absolut, crcim que el cam! a rccórrer poi corregi r defectes,
per a bcb, el:. ho poclem assegu rn .... noso ll-res continuarem ll uit3nl per I·ecupcrn ... l'au togDV<'l'"O, per rer·10 cii.
ca~, fnvomble;\ les classes populars, i ho conllnUltrem
Fent amb iHusió, i cousU que lenim raons per est:;l'"
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protundamen t prcocupats i dccebuts d'aques la c~pc.
ril:ocia au tonómIca, malgral alguos encerts que els hem
recoDegut ,i nlgWls altres enccrts que els reconel.xem,
pero pensÉn voslb que e n o.quests momenls ca.! no
Icoir poi' al Parlament. 00 lenil' pon a I'autogovern,
actuar amb dccisi6 i pCnsar que e n aquestes iIIes, que
afol·tunadamclll la renda és elevada, podem elllre tots
forjar un fut ur a p:ll·tir d'una actuaeió de presenl
honcs la, clara i cricat;.
Gracies.
EL S R, PRESlD ENT:
Moh es grllcies, SI'. DipuUIl.
Sr. Prt.'s:dcnt !.le la Comunitat Autónoma, té "ostl!
la parnula,
Disposa de temps ülimital.
EL SR, CAÑELLAS FONS;
Sr, President, Sres. i Srs. Dlputals. Ju no teme cap
duble que I'any 87 ni haurll: coralge per continuar deman::lnt m~s compctencies i per confiar aquestes como
pctl:ncies a I'excreici i a la di l'Cccló d'un Go\'em cCJm
el que dUl'aot uqucsls qua tre a nys ha anal rento dia
a dia, In sevr.. reinu. <1mb tota la seva cnpaclta l posada
a l servei d'aquesta Comumlat.
E l que r.o se é.s s i d'aqui J'a.ny 87 jo hauré npN.!.
a conlCSlar el Gmp del PSM, Bsquerrn Nttcionalisla.
Peos, avui quc ja no, perquC cnda vegada prepor una
imcrvenció, pensanl en les seves l'Ccomannneions de
casos un lerion;:, 1 cada "egada em can vicn les aradores.
-Als anlcriors dos debats, em vaig basar, Fonnmental·
ment, en aCluacions ideolbgiqucs, en llnies de govern,
no enlrem si encertadcs o no e ncertades, pero on Hoies
d'actuaci6 puntual que s'havjcn de convertir en l'Calit·
zaCiODS concretes, 1 el PSM. Esque ...ra Naciona lista, em
va con lestal' a la darrcra , que nosaltres el que volem
són projecles, volcm realiuaclons concretes, i el
COl' i e l ca p l'u lilhzarem sempre, pero en fu nció
de projectes i realitzacions. Aix1 comcnt;nva el
Sr. Serra la $eva in terveneió, i ¡'acabava dient
que EsquelTa Nacionalista·PSM no pO! només pe!'
aquella S que 11 vaig dir que duin ni cap. diu
no, sin6 quc ho diu, perque ercim que esta.m, després
d'uo Dny i mjs. encaro. amb Idces, cncarn (1mb sim·
pies projeetes, pero 3mb mol! naques rea lit7.acions, t
molt poques realilzncions amb nulcntica dimc.nsi6 popular. t ahl .. vaig "cni,' nqul 11mb un conjunt de realit·
l!.1cions, pensanl que, almanco, hi hauría un Grop ni
~unl jo ñuu ... ia pogut deixor salisfel, si no per la bona
l-ealitz.ació, si a lmnnco perqu~ duia el que 011 m'llavin
demtlllat, Pero veig q ue també I'he lomada errar, I'he
tornada equivocar, i aqul hnvla d'haver du ! unu ilp tica
de. les idcologies, un descnvolupamen l deis esdevc njrs
histbrics, un procés bis toric de lota aquesta con.!cc'u·
ció de I'autogovem . I jo, realmenl no he vengol n dur
un procés histilric, i no he vengut a dw- un proc~ his·
I,oric, perqt.:~ l'Alllonomia que tcnim avui res Ié n
veurc. i cm perrlonin les d¡fel~ncles. amb Pelip V ni
Dmb el Dccrcl de: Nova Planta. eS una re:~liI z;1ció como
pletnment nova, un nrrencar des de la Constllucló del
788mb alguna cosa complc1amenl dife ...e nl , Que hi poclem aregir un pin:r.cllada histbrica? ~. Pero no con·
fonguem que no estnm {rcient un estal nctual en I'eslat
del Dccret de Nova Planta.
Pe ... la reSl;'!, vosl~ s'ha ¡¡mil,,! a fcr·me. també,
una crítica de tota una 56rie de punt s, concrels i puno
tuals, que frenam la iniciativa. que vClam les Propo-
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s icions de UeJ, ¡que fins i lot aquesl debal tr'avui en.s
I'han hagut (le ficar amb cal~ador. No, scnyor, Aqucst
d,;:bat d'ovui s'ha fel, cxnClament, qUtlo el Govern ho

ha crégUl OpOI'tÚ, aceeplalll una Proposició fela pds
seus Crups, pero "olaCa per unanimitat , No hem ven·
gut aquí gens J'o(\:ats, hi hcm vengut e.xact;':'lTJell l i complctumen t VOIWlta!iS, i 110 ~lu m aesalma~, en absolut,
cap al (UIUI', no cSlam rent ni estam dei~an cap opo¡-.
tunital que passa per davant les nostn:s mans, dL"
poder·la ogalar, precisnmcnt, pc.. poder ,'crmar el fu ·
tut', sigui <\l1lb més cOlOpel~ lI cit!s, sigui ,3mb aetuacions
direc lcs, sigui amt vaJomcions permanen ls, sigui amb
tata la nos trn aetuaci6, Tant de bé, que de l'unic que
no m'ho. fel responsable és d'hawr tl'Oba l ¡'OTAN per
damnn! d'aquesta u'ibuna. Amb el leJTJp:' hi arribarcm,
Scnyot' del Grup Esqucn-a Naciol'lalicta, vost~ cm
fa trcs divisions, unes inSlituciona ls i uncs ceonbmiques
i unes de simples qücstions I ~cniques i puntuals, I)eru
no m'ha donal cap soJucl6. nornés m'ha dit que no ho
hcm ret bé, O que no ha hem fel, pel'b no presenta
cap alternativa, 1 jo 11 die que, amb tOla la polflica
que. voste <lit:, - la del Conscll s Jnsu l.:lI's 1" deix n part.
cslfl prau CXI)licnda, CS l ~ en ma ns de to!s vost~s-, el
noslro papel' pot ser que s igui molt dolcnt, e l que hem
presentat, pero enc.'lro no hi ha cap Crup d'aquesta
Cambra que hagi pl'esenlat un pnper nltemaliu, i Jo.
vcritat és qUc.l l'espcrllVcm de vostt:s, que varen ser un
dcls ¡locs qllc.l varén ¡'cr un Eslatut ollernat iu, pero no
l'h3n presen ta l,
Que feitn les ronll1lctncions malamcnl, que les ceno
tra ls sindic:lls c.ns ciuen a la Magistratura, no ens hi
ducn pcr volulllal !lastra de no valer impedil- tes elee·
cions sindica l:;, en¡; hi duen pel'quc hi ha simplemenl
una discl'C])tll1cin en quins ha n de ser els ('cntrcs d'elcc·
ció de les clcceions sindicals, Si ha de ser un per Con,
scllcria, un per Centre, hi ha una discrcp¡\ncln, s'ha
dialogal, no s'htl nn 'ibat a un acard ¡ s'ha anibal que
la Magistrat ura sigui la que dlgoi exactament qunnls
de centres hi ha. Que nosalt"cs hem fel una propasta
que no agrada de 400 cenli-cs basic:¡, pcrquc tenen Inés
de 50 trebal.ladors, i un a llre ccntl"(~ pel' a tots e ls que
cslan escampats? La Magish-atura decidir!l qui té rn6 ¡
qu l no lé raó, pero nixb no és, no és, per cerl, cap
tema, com si haguéssim estal, com ha eslat presental
aquf. com una nova s ituaci6 cscOlndalosa de l'Admin;s·
t l'aci6, que estava segclla nl e ls drets deI s Ircballadol's,
Conlrncles eventuals, que n'hl ha que es fan pel'
sis mesas i es rcnaven? SI. Que! n'hi ha '!oc cslan cabrint situacions (le fllnc ionnris i de pInces vaca nls i
que iteabnls els sis mesos, amb el Visl·¡,Plau del Con·
seller con-csponent, mcntre no vengoi e l funcion ari
COI'l'c sponcnl, s'allarga aquesla sÍluució? Sr. Tal aixb
només se 50lvenl urn un día: e l dia que tcnguem la
Llei de la Funci6 Pública, el dia que t.c.nguem una
nonna, el dia que els lengucm a lots rcgulats i puguCm
saber lotS, c"xlletament , de quina f'orma ho hem de fer_
Em el'egul que fins ara, I'unle que rei m és tractar de
cabrlr banamc.nl, amb volunlat I nmb les l)el'sones més
prcparndes, podcm d irerlr, e ls lIocs que lenguin
cada un,
El que no h.i ha, cn ahsol ut s6n duplicitats adminlstralives nmb els Consells Insulors, O almaneo no
sentim el m;;tcix cantet de pnrl clC'ls Consell Tnsullll's_
Els Cansells Insulars, el que cns demanen, a lguns, nI,
manco, c1s PilitiSC.S, s6n més atribuclons, més facul tats, que mrnlre a nibem n la sal ls fae tblia s01uci6 de
la Llei de Consclls Insulars, aplique m In via de les dls-
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funclons , 1 ~i oixb no s'ha pogut reaützar fins ara,
DO lti ha acoreis majoritaris, pc.rqu~ no estA
ben vist pel l\ltrcs GI"UpS de la Cambra que creuen que
hen¡ d'espcrar a tenir un carol conecte lega.1 i ciar,
qu.incs disfuncions es producixen, quines duplicilals es
produe l:..en, jo, em crcgui que 110 n'be visla cap.
VOSl~ m'acusa de 110 bavcr pnrL'l de I'atur, jo crec
que sI que n'hi vaig parlar, U vais dir tu cosa m és
grossn que ('$ pOI dir com n linia d'actuació, Que el
que és la nostra polflica per cl'eal' feina, en aquest
momenl ha estat assumida, a hm,nco verbalmcnI, cn.-c
que és la meya expressí6 exacla, nos j tOl pel Govem
Central, després c!'haver experimental lota una reric
d'actuacions ¡>tr crear lIocs de reina, que en Uoc de
crear-los els han n.:dWI, que en 1l0e de ~ar·ne 100.000,
n'ha dcslru'i! 800,000 més, segons veim, arn retornen a
les velles aradores, ara vénen al que nosaltrcs helll vengut propugmilll duranl 101 aquesl le rops que,
pOlene iaro la iniciativa privada o, fomentam la crenci6 de
lIocs des d'aqucstes pelites i miljancs empreses, o no
e n crenrcm ni UII, més que ficticio Perque totes aquestes tool'ies d'agnfar 7, 8, 14 joves i donar-los una [unció
especial momcntania i tempora l, paBia pcr 3, per 4,
per 8, per lO, pel' 14 o per 80, segons les escnsses pos·
sibililals qllC lenjm, un probleln3, O voil o entone,
pero eSlam crcnnt ralses cxpeclnti,,~, i I'única manera
que hi hn Jo cre<l,··ne és que es potencIT I'nclivilat
mercan til i que s'uclivi, es potcnci'i l'ne Livitat jndus trial
i que hl hagi, rcOl lme nl, volunlal i confianc;a per clocar
MUS llocs de reina en 1100 d'aqucsla allrn, molt cstesa
1'C."Ilitat, norm;l, CJue s'esta e.mpran t, que un lreballador
és una hipolf'Ca, el dia que puguem mentnliltnr, el día
que puguem clonar les fa cili tats pcrque aixb no sigu i
aixl, e l dia que pugucru tenir fo.eultals per poder agilitzar encara més la contractnci6, UaVors podrem est:lr
creanl, actuant con lra aquest atur, que vost~ cna diu ,
Drogn.clicci6, quc lampoc no hem fet res, No ho
digui nixb. 1\ vos t~ li consta que s 'ha creal tata una
Comissió, s'han cren l tola una ~ric de con tractes amb
I'Jnsa llld, s 'han creat tolo. unll ~de d'actuac!ons, de
dos ps iqulatres, un ajudanl ¡ un assis lent sociaL Ireien l
els doblers (\'squl 011 nn hi 56n, per cresr aql1cs l cen·
lre pOlenci;:¡1 i propnrar-llo, 'Que ¡;,'han compral Ses
Sitjoles i quc, es oquesl moment, s'ha rirmal el con·
veni nmb e l hisbal per posar.ln en marxa, que ja cstan
finnn~ac.lcs les prime res beques ¡ que se n'aconsegui·
ran Olés, que mentreslanl s'ha desen\'olupat la granja i
s'ha ajudat i coHaoorat amb la grnnjn d' Eivissa, que
jn lé una cxperi~r.cia en aquest tema, i se ti ha dul
genL des d'equr, dins 1:'1 mesura de les escasses pos·
s ibiJItats que tencn, per poder o.profi tar feloa, genl i
doblers i que amb l' Insa lud, que e.n" diucn que no hl
lcnim tracles, fins i tal. amb I'l nso.lud i amb l'Ajunlament de Palma, eslan a runt de Nnnar·se convenís
per a nquests lemes, i s'cstan fent i ragant les beques
opol'tune¡;. I el nmlelx Ji dhin de tata 1'¡¡cci6 social,
que es un camp de mal no acabor", ahir ja li ndvertia,
que 101 el que es pugu i fer és poe que hnurrcm. de
fer més, sí, que s'h:mrla de lIevllr, s uprimir aquest concepte a ntiqual, del que és bcneflci~ncia pCr" ter acci6
social, sí. Pero s'han de Icnlr ('Is mltJBIls ncccssans per
rer-ho, i a vost~ li consta que en els Pressuposts de
l'Estat, la nostra participaci6 en cls Pressuposls de
,'Esrnl, nquc!>ts Fons cada vogadn sofrcj,: en un a man·
cada, aixl, I'any 82 pel' a tOt8 e ls conecDtcs hi hav¡n
190.361.000, rn el 83, 187,000, en el 84, 181.000, i en el
85, 151.000, con tro unes neccssital S creix("nts. 1, en el
pel"qu~
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no h!:l ViSl babar,

en absolu t, aquestes xiEres, sinó q ue les ha vist, fins
i 101, augmenltu', amb gran sacrlfiei I saben t que tot
I'esfor~ que fncern, sera poco

No em digui que no s'ha t~ ! sancions a consum, el
convicl a verJr e1s malins, a les VUil i mitja, al llIeu
dCSp:IIX, a firmar Ic.~ saneions, s'cnlretcndrtt una boDa
estana cada mati. L'uni.:. és que aquestes !'ancions, amb
la mcilat deis casos i amb la Lcgislnció vicen ! Ilctunl.
es!an donant Iloc n un munt de I'CCUI'S OS, pc.rb tambe
mirin vost~s les quant itats que. es cobren pel' ta.'\C5 i
per multes :l lotes les Conselleries, i en concret, a la
de consum o 1 snbra si cl'cctivamcnt hi ha una aedó o
nO. Una acció a l'al1ir del momen t, com ara, en que
hmilTl¡ inspeclol'S per fer·bo, que estuven per cobrlr.
vostb saben perfccwmcu l que Ic.s iIIes mcnors no en
tenien c..1p, ¡ s'hall coberl. i que Palma no en ten ia i\
b~s!ament ,i s'hun cobel·t, i que cada dla s'esta cl'Cant
una conscichcin majar. El que passa és que n'hi ha
quc valdricn que. 101 estas re!.
1 lampoc no cns digui que no bem fcl aj udcs als
sindicnts, ni cursos amb les coopcratives. no n'hem fet
moll s, pero J)'hem fets. 1 que no s'han subvencional ?
E lIs han tda! la rónnuln de ('ajuela per rcaliu.aciÓ de
CUI'S OS, que cm pareix moll bé.
Política d'Ordenació deJ TCI'¡'i tori, aL'\o és impossi.
ble qUI! hi entrcm. Si VOSl~ ens diu que conlinuam. I'cnt
la bnk'sri tzació de I'any 60 i de 1'nny 70. jo bi pos pun!
final . i ha c]iscutirem un nitre clia, amb mol! més lemps
i amb molta l1lé~ capacital d'tlrribnr a possibles solucions.
I ;Imb la polltica \:!conbmieu. em crcgui qu¡: 110
f¡: im cap idc3[ismc itlcologie. que. hi ha unes Irnies
d'actuaeió, que vos!e le') sap, que cluen i dcsemboqllen.
i ha veum el dia que Ii presentem aquE el Pla de Des·
envolupnmer.t Regiona l que, pel' cel'l, s'csta discutint
amb les forces sindienls i nmb les pall'Onols, una passu
previa, Ibgic."l i que s'llII dut a terme a tols els Uocs
aqul on s'ha rcalitzat, prc~.via a dur·Ja aquf, per poder
aportO!· simplement, quan vengui aqul el Pln, la voluntal, no només nOSl1'll sinó tumbé I'aelunció. la in len·
ció, la volunlat tic lot!l cls scctors.
Pero ha rel una rel'erlmcia que a mi, part ícula.',
mento no m'ha ngrndat. No intentum cngmmr la pagesin, eSlam inl entant fel' el possible per n In pagcsla. i
endcm6s, concrclamt'!nt, és mol! mnla d'cnganar la pa·
gesia. Són moll més vius que 10ts nosal~res, no deba·
des tola I'"cció rca litUlda en aquestes iIles lé una rel
a la pagesia .a 1" scvo capaci tat de CI·cariÓ. n la SCV3
capacitnt de promoció, a In seva capacitat de fer eJl:ac·
tamenl aUb que Ji convé acacia. moment i sabent lriar
moll bé el g:rn de [a palla. 1 ja poden invenlar poHti·
ques cconbmiques els responsables poHUcs, que In po·
gesia d'aqueMes iIIes, dc lotes. és ben capa~ dc sabel'
cl que Ji convé i en el moment oporlú en qu~ Ii con·
vé. r. si no. vos t ~ comcnci :l comprovnl' 'l uan Ii ha
t:onvc.ngul. coro 51 hi comern;a a haver desenvolupamenls
cara al Mercal Comú, com sí hi cornem¡a n haver polcncincioos n (es cooperatives agraries, com s i hi com cn~a a haver projccles per a comcrcialilznci6 en comú
deIs seus pl'Oducles. Qunn han lengut segur, ja ben
segur que els deslins d':\questes illes ve,n per un eaml
j que no se'ls cscapnrn mai més e.1 seu mercat, que el
tcncn g:mmlil, pc\'qu~ s i no tenim cura de garantir.los
aqucsIs 5 milions de baques que vénen tots els anys,
no hi haura per menjar ni cUs ni nosallres,
Cora tge, no C.1 prcoclIpi que en lenim moll. Icnim
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101 el cOl'atge que ha fe l falta per acceptar un per~
ccnlalee a la parlicipació del Prcssupost de l'Estat, deIs
imposts cedirs, com a provisionals, I a VOSI'~ li consta
que va ser un acord de tots cls grups, i que es va fcr
davanl el dilema de dir o acceplum l'expel'l~ncia, que
dé lOIS s'ha d'aJll'endrc j de veure sopcgal el que cns
va clavanl, t'tmbé. de no neecptar r l pcrcentnlge i Ma.m
ul c....pÍlol -pentó si m'cquivoc- 32 de 1'·Bstat i ens
donen cls doblel'!~ 'luan vu lgu in, aom vulguin, en la fol"
ma que vulguin i anar·los a plorar de Ministeri en Mi·
nisteri, o, com vArem fer, aeceplant. la Comissió Mix·
In nques! pcrccLltatge i dei¡cant ben ciar que era en
concepte, ullicament i exclusivanu:ot de p l'Ovisiona l, i
espernm qu<' el 86 en::> pracliquin j a aqucsl magnific
nou slstemn de Cinanf?ció que ens han proposa!, que
ens h:m de proposar, que dluen que jo lenen enlles lit,
des del Mi nislcl'i d'Ad miuis lració Tenítoria l.
Moltes grAcies, i Ji gnran tesc que la proxima ve·
gada 10l1laré canviar les idees, pcr veure sí qualque
veu.,ada l'cncerl.

EL SR. PRESlDENT:
Molles gracie~, Sr. President.
Sr. Se ....~ Busquets. lé \'oste la paraula.
Dis posa d'un Icmps de deu minms.
EL SR. SBRRA BUSQUETS,
Gn'lclcs. Mal l Honorable Sr. President de fa Ca-

munitot Autónoma, I!O vengui mai arob idees flixcs ni
Ptlrlament. ni tampoc amb discursos maSSR escrits que.
de fct, cl'cim que el Parlament ~s per debatre i, per
Innl, estnm satisfets ql:e hl hagi hngut, d'alguna ma·
neJ';l, ea nvis. can vis dins, scmprc, d'una icleologia que
és profundamenl nacionalista i prorundament esqueJ"
mna, com és la nostra.
Am bé, Ji vol<!rla ser molt elal', H voldrla fer unn
rcflexió moll c1am. L.1 I'limer;1 és; que cns hem de dejo
Xtll' d'hlstbries, i pcrdon i l'exprcss ió. Quan aquest Di·
putat ha clit In histbria, no ens hcm reteri! a lOI el
que \'osl~ ha dil, uixó és una cosa que ja fa a nys que
diseurim i que jn bl ha llibres escrlts ¡ hi feim feina
profe.ssiol1a l alguns en el terreny de lo. cultura, í J3
és un tcm", aquest de Nova Planta, etc .. que I'hem del·
:tal de band:J. fa estana. Nosnltres quan parlam del procés hislbric. volem dir el Consell Genera l Interinsular,
els Consells Insulnrs, l'Estalul del qua! dlsposam. el
procés de transferencies i els problemes de f'jnam;aeió
o com preveuen vostbs dur les IInies globals, els projectes global¡; i. I)er excmple, un temn que ha sorllt
avol i que no s'ha coneretnt gens, és el rema deIs con·
venis entre Adminlstrnció Autonómica i Administracló
Centm\. Pc!' tant, cns éc!xa re m d'hlstbries, si li parei:t
bé, i nnirem dircctamenl al eoncret, que és nixb,
Quan voste cns diu que no s'han presentnt nltema·
(ives en :lquest Pnrhunenl. jo aquí sí que II he de fer
una cl'flica dud~slma, Voslb es veu que no lIegelx
massa el Diítri de Sessions d'aques! Parlament, jo cree
(lile dUl"Ant dos anys i mig, en nqucst Diarl de Ses·
s lons, hi 1m hagol molles propOSles de l'Opaslcl6, mol·
tes d'elles eI 'Esquerra Nacionalista·PSM. i són Pt'Opos·
tes conslntetive.s l. de fel , I d'aixb estem satisfelS, en
algunes coses, algunes de les reaJ it7..o.cions que vasto!!,
nhh·. en!' va enumerar cerlamen!. certamen!. aJgunes.
peliteles, paquetes, perb nlltUnes eren proposles no.'f·
tres. Perb ei quc s( és evident és que aquí hi ha haJ!Ut altemnlives. I és demaqbglc i fals dir que cn aqucst
Parlament ¡'Opos ició; almanco pel q'ue fa a aquest
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Grup Parlamentari, j crcim que els altres Inmbé. a ve·
gndes, hi han cooperot, cadnscú aport ant el que podJa
i el que sabia, hem prcsental a lteruo.!ives,
l!1 que no m'M contesta t, Sr. President, es la qües'
tió del dcscredit d'aquesto. Autonomia, es la qücslió dc
la digniJ'Jea c~ó d'aquesta Autonomia, Ens pn.:oeupa mo lt
que cls dutedans ddensin eJ sistema aulonbmic per
damulH de 101, igual que han de defensar el sistema
dcmocrAtic, i nosalt.n:s crcim que no s'esl~ Dconscguinl,
1 el dcsc~crH, nO és n(¡lnés damunt el Govem, ~ da·
mUlll tot el sistema autonbmlc, i oixo s( que ens pn:ocupa proClmdamf'nt. J quo.n parlnm d'eslllr desarmut s
<.:ap al rutUl', él; prccisament perqul: nmb visions opU·
m.i5Ics, maniquccs, de vego.dcs un poe fll lsejadcs pcr
allb de quedar bé, ens esUlm I"l"Obant, en defini tiva, que
no sabem quin proJccrc de t'ulul' es té.
J Ji voldria advertir, Sr. President , i voste ha sap,
que nosallrcs hcm uul n aqllesl P:U'lnmcnt moltes ini·
ciativcs, propasan! la via consensual, i sobrcto l ho hem
rel n niveH mSlitucionnl, no per fa lta d'hores de fcilm,
q ue cn fe im molla, si 06 preclsumen t perqul: crcim que
és una IOnnt:ra de ti r"r endavo nl un Govern que és
minol'ilari j, al mateix ternps, petO tinll' c ndavalll una
vin consensual que pugui fer que :'Iqueslll nulonomla
fundoni el millOl' possible. Voste ha inlí':nlal davlll1ar
el conlingul de gmn pan de la ¡ntcl'venció d'Esqucm\
Naeiol1olista·PSM i, c\'idcnlmenl. crec que ha fel bJ,
pel'qu~ Ii convenio.. Pero no cns dnvalli el tema de la
poUtica de per$ono.l. Oavant Magistra iur., hi ha un do..
cumcnl , del qua! d ls posam aqul, i si vos t ~ el vol veu·
re Ji pOdcm deill:er, ¡les cxprcssions ulilitzadcs pcr
aq uest Diputat Són del docume.nt que s'ha presentat a
IYL1gi5lralur:l. de Treball, 1 per a aques l Grup Parla·
mentari és 1U01t greu, molt greu que ¡¡ixi!> hagi sllcccil.
I la culpa no l'hem de donar ti les ccnll"..tls sinclica ls,
sinó que cl'Clm que t'hent de dOnar que en aquest sen·
tit, vost~s han volgui fer ducs coses profundamcnt ao·
ti·populars, unti·populal'S, ens rcferim a oivell d'cm·
plea ls. personal laborol i funcionarial. Primer, no ad·
met l'e un unie comit~ represcnlaliu elel personal a tota
la Comuoital Autbnoma, i segoll , volcr beneficinr n
una centml sindical, I nixb s6n ducs coses que \'ost~s
no podien fer. SI, SI'. Presidcnl , han volzut benel'icinr
USO omb !'nclilud mantent,,'·uda.
Per allra banda, ens hem de tl'Obar 11mb la qües.
lió que 00 hz contestnl vos t ~, a la macrocerbJia de fun'
ciolUlI'is i éclineis B Ciu lat. Certament, les itles mcnof5
volen més, pc.rb és que valen més per estricta justrcia
i el que velem dil' és que no es poclrtl cnviar IIn fun·
cionar! con lraelnt nquJ o que ha fel oposieio ns aquí
3 una iIIa meno!' amb facilital, i nbcb ho sabem tots.
J \'Ostes han con tracta l mol! aqul i molt poe a les al,
I res lIIes, o gens.
Al tema de J'atur hi vull 101'Oar, pcrqu~ atur , droga,
acci6 social 56n temes cnbda ls de la nostra ideologia i
deis p roblemcs de lo. nostra societat. Nosalt res creim
que sr, que han fel rosetes. certament, fl ¡'atur no, n
la drogndicció i n j'acciS social. Per6, per favor, la dro·
gadiccló és un lema que lots el sabcm, hi havin unes
iniciat ives comencades entom n un equip que fcia fei·
na a I'Hospital G:!neral , i \'ost~ s'han encaparrolat, i
oerdonlo I'e:<pressió, l\ dei:car de banda nquesl equip
I no a seguir una ]fnla de lOl el que ja es feino., sinó
a erenr cO!~es difcl'enls, Iloves, que polsel' que fuocio·
nlo, jo desitjal'ia Que fllncionass in. pel'b cree amb sin·
ceritnt, que es podria havcr aclual omb malta més efi·
cllda, Bmb molla més rnpidesn i. evidentment, amb un
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c;aroetcr de roordlnació més efica(:. El tttma de 1'~l1UI'
no el m'hu conle:sta t gens ni mica, i a mi si que t:m
pl\.'OCupa que, sl!llziJlamclll, tirin la bolla cap a ls 800.000
lIacs de trebull prolllcsos pel GoveOl Centrol I que nu
¡ntentem, aquí, generar alguun polílica concreta per
vcure sobrt:tot si nqués! atur juvenil seda possiblc tllU·
nu"lo,
}~unclOnllmenl adminisl ratiu, tnmpoc no m'ho ha
volgul contc:,lar, 1 jo sf que JI vul1 dir, \'ostes Cuncio..
nCn, aquesta. ndmlnistració, bi hu hagut canvlS, ha mi·
1I0ral un poc, darreramcnt, pcr6 en scgoos quíos as·
pectes \'ostl:s funcionen pitjor que el sec tor prival. 1
el Sr. Albel'l! els ho ha. ret l'ct, pugnmcnt... que es rcieo
en tres mesas, ara es fao en set mesos, ¡ nixó ha sn·
bcm tots. 1 hi hn gent que eslo un any o un any I
mig, que Jeia una cal·lo., i no lé cap aclarimenl tes·
]'lCcle als pognrnellts, cobrn meDl s, etc,
Jo vull ucabal' amb un lema que si que lombé H
vull réln:ure molt. El tema de la pagesia. Sr, President,
hem de se,' sinO:I's, vos m'ha parlDt de la pagesin,
que vostes no cls volen cnganar, que cls pagesos s6n
molt vius, alxo j a ho sa bcm 1015. El h-avés d'iniciativcs
particulars deIs pagesos s'esta mode.mjlZl.lot algun sec,
tal' de l'agricultura cara al Mercal Comú. pero .són inl·
cialives p:.rlicu lars. 1 Jo li vold tin fer lres preguntes.
Primcl'a, pel' que va dimiti r el Di rector Gene¡';)1 u'Agri·
cultura? No va seto. preclsament, per una poHtica de
subvencions determjnada, que lIolnés es bc.neficiavcn
segon.! quinoS pagesos? Segona. Segona qiiestió que ji
vul! fer, La pagesia esta tolarment Informada, així com
toca? Hi ha els canal s d'jnrormacló per crribar a 101
el sector pagé.s? Nos.... ltres creim que no.
1, per ncabar. el lema de la balearit7.4eló que VOSI'::
m'ha trcl . Certnmt!nt, certament no estam en cls anys
60-70, pc l-qU ~ s i no, no qu~daria cap espal natural en
aquestes ilIes, lImb cls dos anys ¡ mig, jn ~'bnuria eOo
bcrt 101, per'b el quc sí es c\'idenl és que jo demanarin,
primcr, que I'estud i de I'JNESE sigui vinculnnt per al
Govem ja que el Govcm I'ha e ncarregat i I'ha fct fer,
i, segon, que l'ep:'lSgem les ncles dc la ComlssiÓ P rovin,
cial d 'Urbnnismc, on els representanls d'aqucst Govem
¡ dc Co3lició Popular conlinuame'Ol, com s'ha dit mol·
les vegades, o la Comissió 'Provincial d'Urbnnismc donen Ilum verdn a destrosscs molt considerables.
Per acnbUl', él' evit!ent. I'economin, els doblen¡ que
puguin venir de Madrid SÓIl molt importanl:>, pero lam·
bé és moll. import3nl sabel' 3mb qul:: els g:'lstnm. 1 ens
crcguin, hi ha lemps de rectificacions , nosaHres creim
(Iue mai no és ta!'d si hi ha voluntat i si hi ha deci·
si6, Nosallres continuarcm trcbnUont, ara , per favor,
siguem més receptius al ParJament ¡ tengu in més con·
vlccl6 d'nulogovern .

le

EL SR, PRESIOENT:
Moltes a r~cics, Sr. Dlputat.

Sr, Presldent.
El SR. CARELLAS FONS:
Sr, Serrn, al Final he acabal duent el boUgrnf. EstA
ben cIar que a 10les les inlcialives que vosl~s han ore'
rit, que erectivamenl n'hi ha haguc1es, al lIarg d'aquesls
dos anys i mig, hem estat semprc disposats a assumirles, Record! el discurs del dia, o la iolervcnci6 del dj~
de la Qüeslló de Confil\n~a, on jo simplement 1i vaig
fer, jo matel". J'enumeració d'una !W.rie d'llc(uacion9
que vostes el Oia de In rnves liduro van nolar n falt-nl'
d ios la relació de les nostres ofertes de programes
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(I'IlClUació. que fn un nl1y Ja havien estn l parcinlnlcnt,
tomlmenl o nbltólutl\menl o, alm:mco, ¡nidals, Per tnnl,
quan jo m'he vallU I rcl'erir que voslb no duien unes
allerontlves ni unes inlc.iatlves, cm rereria, no a1 Uarg
deis dos nnys I mig. 51n6 al lIarg de la Neva inlen·en·
ció, aqur on havla fe t simplemenl i exclusivamenl una
crítica exagernda, .ense nporlar tina altemativa, que és
I'important.
Jo no dubl que els Consells lnsulnrs valen més coses, no dubt que lenco, hi tenen drCl i, endemés, no s6n
110més els Consells I usulnrs que ho valen, és que fonna
pnrt integrnnl de la nostra poll1 ica i I'haurlem posada
jn en mana si hl hngués més volunlnl receptiva per
part deis Const.lIs Insulars d'Rnar 8ssuminl una ~rie
d'ucl uncions. pcr¡) no oblidin que hi h:'! lumbé la volunlal d'aquesl3 Cambrn que el procés es dugui ell J:..
tnesunt eJel pos.\ible, a tr:wés de I'ocluació lego l, pero
que no hi 11111;1 (l esvlncicms a lra v.!s d'aqucsta aet uucló
que necess im pr~vinmenl I'aprovació de la L1ei deis
Cunsells Insulors.
Jo no lir ¡a boll o. als 800.000 lloes de Ceíno, no ¡'he
tirnda, cndru.c(1 que tengui la seva responsabilitat. ju
simplcmenl m'he Iimitot a dir que Ji be posal, com u
mus lm de 1:) noslro ncció conl ra I'n lur, el que am sem·
bln ser el du,rrer descubrimen l tic la política nacional .
Ouu é.<¡ que toles leti altl"es Qctuadons 56n inutils i que
I'única mancru de cre¡¡r lloes d~ reino és mcclllivar
,'UClivila l eeol1omica ¡les inslituciolU particulars i les
aclivitats econOmiques particu lars, pcrqu~ siguin elles
lelO que cedn ocupncló, o si no, no els crea ningú.
I és ver, i nquf sI que Ji don la ra6, que hi ha ae·
¡,;,hms admjnisll11tivcs que. s'cstnn dificultanl, i que In
deis p.'\¡;amenIS és efeclivllment uno, perb lambé han
de ser conscients ,le lo direrent actuació Que hi ha des
¡J'abans deis dos onys i mig -em pcrdoni- i d'arn.
MolIs deis p"gnmenls que reja !'AdminiSlració Perir1;·
I'iCI\ d..: l'Es:nl no tcolen absolu tament cap control. I
no cslie dient nmb oi:<b que hl hogués res mal fel, s inO
sim))lemen l que la mec!nlcn del mateix Eslal Centra l
jn hllv!a pass:1I per domullI moltlJ.S nctuacions bu roc.m·
tiqucs I s<l ltnvr¡ nqucSh!S netundons i tcnien una aetull '
ció direc to 1 un pagnmcnl eli rccle des de les Delega·
dons Provinclals, 11mb la legislació tI\'ui a la m:t de: les
Comun itats Aut~nomt."S és neccssArla lo intervcnci6 absoluta, el pas per la inlel'vcnci6 de la Cumunitat Auco.
noma. 1 no hi ha hUcn'cnlors a baslament, afortuna·
cIomenl ara s'han pogul aconsegulr rcru,,"os, i amb el
mn lcix pel'SOnnl q ue reja abans deis dos anys i mia,
2.000 pagamenls anuals, en aquesls moments se n'cs·
tan Ccm 12 .000. I uixb represen ta un ce!'1 retard. sobre·
tOl" si les coses es valen intervenir n.mb consciencia J
d s expedjents es volen revisar tol el necessarL De totes rOl'mes, conscients com érem el'aquesla necessltnt
d'agilitznr. perqu~ s'cstll pc l'judicant la socielal matej·
xa. la creació pa¡'ciul i escalonada ele les UGES a les
Consellerics que més moviment lenen, precisBment de
pagamen ls. ('om pugul ser Culturo, Ohres Pllblique5, la
de Pl'C'sid~nciA, que jn lambé es lb. creada, la de Sani·
tal . que s'estA comen~ant " munIDI', i la d'{ndústria,
eslan agiliuanl aquestes actuaclons, pcrqu~ no fnlll el
lrnmlt de la !nlervencló. pero es produesqui amb tOI
el Icmps que rtlcl rolla i sigui necesshri. I amb unes
persones responsables del ¡>agament que Can,
I j o sé que In sev:'! preocupacl6 per les acclons so·
cials él! mol! gron i i!s mol! Importan! , perb shpiga
que no hem dl'ixol de ba nda les coUaboracions, amb
nqllcs1s al tres q ue tambd t reballcn dins la drogadieció.
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i, efeClivaJDent, vost!! sap que ro ha contactes amb el
ConseH Insulor I amb I'equlp del Sr. Amador Calarat
per realitzar tala una ~ n e u'accions conjunles, no soJamcn l amb el Consell insular, $Ioó lambe amb I'Ajun.
lilUlcnl de Palma.
Prene 110t8 de loles aquestes nportacioos, que en
la seva actul\ció sempre ran, pcrquc I'important é.s qu~
cnda dia millorem I'actuació, vengui de 'lui vengul la
inicial1va, pnrlcsqui de. qui partesqui el caml, la p ri.
mera pcdra, I'importan t és ol'libar al final .
Moltes gl'b.cles.
EL SR, PRESlDENT:
Molles grltcies, Sr. Presidenl.
Pe l GnJp Popular, lé In paraula el SI'. Colime Vi·
dal i Juan.
Dispusa. ~r. Diputat, d'un lemps de lrenla mlnuts.
Bl SR. VIOAL JUAN :
Sr. Presidenl, Sres. i SI'S, DipUlals. Coro eS IÜijic,
el Grup Popular ha de donar SlIpol'I, i I'ha de douut
amb cl11 usiusme, o la descrlpció que sobre 1'.Eslal de
¡'Autonomia va rer allit, 1 a les puntualitzacions d'avui
del PI'es idenl del Govem Balear.
Pero la roó tI 'flquesl s upOrl no s'hu d'anar CI cero
cal', com deuc.n Inl vegada haver fet alguns ma liciosos,
a les nfinila ls bbvies que IIign el Grup ParlamunlClrl
Popular amb el Govcm, s inó n alu'CS mons, també bb·
vies, que cos pnr-elxen dilll'nnes després d'una sc~a i
desapasslonada conlemplació de lo nostra rcaUtal au·
tonbmiaa.
D'elll rndl\, el Grup Populnr d6na suport u l'exposlci6 del PI'C!sidenl del Covera, perque ¡'Estat de l'Au·
tonomio, de In nOslra ComunUal Aut6nomn , que es va
descriurc, té una "irtul, per dcsgrllc.ia infrcquenl a la
vida poLítica espanyola: 10 coherencia. Quan tantell cOses ronnmenlaJs es rectifiquen, quan laDles promescs
no es com plclxen, quan la llls de programes absurds o·
lan al llimb de les bOlles intendons, alegm o ha d'n!t:·
gra r que n la nosu'a ComwlÍlat AUlbnoma hi h.agi nlgú
que ha CSlot fld el n al J/) que proclllmtt n la InvcstieJ u·
1'3 i a a!lb que prometia en el seu progl'amo. Aquel.·ul
coherencia que hn dcmostr.l1 el Govern a l/hora d'acon·
dulr 101 el procés aulonbmle és, e.n primer 1100, una
mostm de "cspecle eap als ciuladans j cap n aquesla
CUmbra, i si a la Investidura, unes persones i un progrnma varen mel"Hxer la confian~a d'aque5la c.:am brn,
confian¡¡:n rnllricado n lo corrcsponenl Qüestió. plante.
j ada ara fa un any, rués moti" hl ha ara per ~Iorg:lr·
la a unn polflica i a una trnjectbria que vénen avala·
des pels fel!; I per les realiHHs co ncret~.
PerO el nostre suport no ~s només ftuit d'aquer.til
voluntat de ... la coherencia polUica i l'honestitat deis
que 5ón fideJs a aIJb que prometen. s in6 que h1 ha
quolque coso més que ens obliga a donar suport res.
ponsablemel11 a allb que ha exposat aquí el Presldent
del Govem . Ca p mallorqul, cap menorqul, cap eivissene
o cap ronnenlercr, de bona re, es pot sotstrcurc. a la
satisraelbrin ccali lnl d'unes Balears, que nom~ 3mb el
temps que dulm d'Au(onomla, temps que s'hauna de
redimens!onar, en runció del procés seqüencial de les
compelcncie¡\., ha canvia t esscnclalmenl i pcofundamenl .
I nixb no vol dlr que no s'hagués fet res abans, en cs·
pecia l ¡¡ la l,re-aul onomla, com mol! hé ha assenyalnt
el President. més hé i plonament vol dir que s'hu pros·
pernl, que s'ha C8l1vla l. 1 no cm rcreresc a nquests can·
vis lamen tables que ara s'usen, I que consls lc.lxen a
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passar d'una economia prospera a una economia dl.']lri,
mida, slllO al canvi nUlcntic, que consisteix, pel' una
bando a adcquar, p:lrlint quasl de 1.cro, un sistema d'DU'
logovc rn a la rcal íta t social, i. pel' una nitra, a harmo,
nÍlz.'\1" tOI aquest cumplex Irúnsit a I'es tat de les Au tonomies, amb una c.Picaci..'l que es troducix en fels, no
en PI'Ojcctcs, en reru.ituls, no en pl'omeses,
L'actuDI Comunitat Autoooma de 8 alears. Sres. i
Srs, Dlputal.\o, 110 és, com ens va de most rar ahir el Pre,
sidenl del Govcm, la ma lcixa regió d'nbans, no és ni
qU:llUicalivament ni qllantitativamcnt amb dicacin I
Imld~ncia, e l Govcm Autunomic ha pilol al la d ificil
Ll1Iv~ssia que va d'una I'egió pCl'ifC!licn i politictlmcnt
s uc:ursa lis ta a una Comunit at Aullmomn que exerceix
plennmeol ks facu llats d'autogovcro que té. Es facil
rcreriNc n Ilq lleSI procés, quon es veu ja pnssat, Jler~
s í I'ccordnm d'oo parlicm, tcnilll e ll comp le la desCOOI"
dinnció de les admin is trodolls pC I-ir~riques de l'EslHI ,
Ja ma nca de rcconc ixcmclll de j'iI!a, com a c nlitnt po'
lítico ndministrati ... a, i I'e."cnssa o.tenci6 que mcreixíem,
qunnt:l inversions rclalives a inrracslructm'f'S i serveis,
101 el que. hCIl1 aconscgu it sc'us presenta 3mb tola I':,lu,
I~ntica dimcnsió I amb tot el valor, L tOI ai.... o s'hn fel
scnsc renou, silcnciosalOent, lal vcgada, massa silenciosoment, perqu~ lIavor!, qual1 s'ba d'expusor d'unn ve·
goda, tot el que s'hn reali t7,nt, hi ha el perm qu e el
diguin quc e ts un Iriomfnlis t'lI , El ciu ta da no s'ha ado·
\l a ! dc la dil'iculta. de lol el 1)I"Qcé$ tmnsfel'idor i el'e..,
do!' u'un" 1I0l/a Adm inis tració, i a qucs t és el millu ..
elogi clue es pOI ,'el' a 1':Jedó del nostre Govern , Perb
darn:rn aquesta facili ta l. aparenl hi hn hngut dures nI!-gooaeiolls, esl.Íl'Cs ¡ amolles diflells, nssignac;ons dis·
cu lidl!s. compel~ne i cs l'clall ndcs, pcr part d'alguns sec,
tors, I. tn nmateix, tal1t el proc~s de transfcrencies com
la crenció d'una nova administrnció es reien l.'OU1patj·
bies, o s 'han (-I!t runb pl'Ogrames dc Gove m , amh Ileis
desenvolupadol'Cs de l'Estatut, amb normnth'es ordena·
dores de scctors blls ics de la nostrll. vida econbmico,
1;ocia t, amb realitzacions conCI'etes, que s6n aquí com
n Icslimonis indiscu tibles de totn unn poUtica, Si mimm cap cnrenl , sense la im de I'encmis tat polít ica i
amb I'honestit:l l deis ulls neis de prcjudicis, tots ens
Imurlcm de felicitAr pel camf que hcm rel i per les
Cales que hem aconseguit,
Pero, e ne.'l"'.! hi ha més raons que jmalriquen i expliquen el nostre s Upol't a ,'cstal Illll onbmjc descrit pel
noslre Pl'esidcnt. T és, senyores i senyors, que ens troham dn\'ant I'únic programa solvellt. de Govcm que ca..
ncixem en aq ues ta Cnmbra, i qllnn cm refe)'Csc a I'{¡nie
progI'"dma de Govern conegu t, vu l! di!" e;taclamenl ¡ Ji,
tcrn hnent aixb. t~ fb.cil dissenynr utopies que 110 es
podcn tlconseguir, és facil exigir scmprt! aq uesl plus·
ullra que converlc.ix s is l,emMlenmenl nllo que és bo i
possible en cncmic d'allb que és millo!' i inabaSlable,
lls ~cil rcr polllica al comple, a mb les úniques armes
de lo reljc~ncia, del duble metbdic eleva l a la ta legoda de prwd polihca, és fbcil e:..ercir la crít icn sense
oferir allen1:1tives solvenls ciares, perqul!: aqul. s'ha dil
aballs, per~ no hi ha hnguI més que esporltdiques s ug'
gereneics. avui. aforlunndamenl , hem a .. sist-it, pul' pan
del Gnlp RegionalislA, tan l de bo, a apu ntar alguno
coso e n nquest sentit eonstruetiu,
Scnse explic(\\' I'ordrc de prioritnls c1istinl- del que
es critica, l'iensc dir qul: s 'hnuria rel mnb els recursos
limilots que es tenen, sense advertir qu~ s'hatlría su·
prImit , o qul!: s'hauna d'haver suprimll i qu~ s'hnuria
d'lmver nfegil, 101 ai;to és mol! fltci l, pero també mol!
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perillÓ5 i molt irresponsable, La c.rcució de fulses expccta tives, la fuació d'objl:cLius inabaslables, la criticu
globaJil7.ada lal) més mnl n In nosl¡'a incipicnl 8UlOOomia que 00 la pitjor gcslió dc qualsevol Govcrn pOs,
s iblc, Pel'quc convé tCnj¡' prcsenl a I'horo de jll,ljat;' In
intcrvcndó que Vil Icní¡' ohir el n.osll-c Presldent qUe
aq u~s t deba: s 'ha conVQCal per con~ ixcr ¡'estal ac tual
de la nosu'U Comunilnt Autónoma, i I'e~pos i dó, jll en
poden dir, dc cose15, els que s'cnlcstcn a donar,Ji un
nllre cnCocamcn l, que va ter el, Moll Honorable Prcsi.
dc.nl a hír i, ~obrelo t, la ~ ituació actual de la noslrn Co,
munita l c,'idencicll una gesLió satisfactoria mn,b rcnl!l·
zncions i nmb ae! uneions lSuficicnts coro per rncrH~er
¡'uprov.\!, s i més no, d~ d 'una óptica objeetiva i despnssionada.
Comprenem, i d cirll que són molt legHims, cls es,
Corws que s'ban fet pe l' parl tlels Grups de l'Oposlci6
dins d'uncs in terve ncious COI1Sll'Ucl ives, que, aixo ba
vull I"ec.'l lc:a r, avu i, aquí, i per ai:..o cls he de felic itar, ¡)el' desvirtuar, na lurnlmellt, l'inc¡licslionnble b¡¡,
lane p{lsiliu que ,'a ofel; I' el O1 a '(iOl responsable: del
Govem, No s'csglni ningu, pe:l'qu~ nornés Il titol d 'llJl~
doto he de dir, he de passnr pcr alguncs coscs q ue
nqur s'han dit , perqu~ fins i 10l ::a Turisme, uno ges lió
apltlUd ida, gairebé per lotholll, qua!cl'¡ se n'ha ana l, no
prccisnment pels pies u'tlbetla, sinó per les costes de
Bali, fi ns i tOl ,
'fumpoc no hl) f{IIIM qul hu di t que el ciulndit . (te
n pie. no ha millornl, i am b ai....o, com nmb tant e... nitres coses, cstam comple ttlment d'acord <1mb qui ha ha
dll, pcro, empero, convendrli lrunbé eH nmb nosa lt rcs
q ue cada. dia hi hu menys I,eutons.
Scnse c."p dubte, com a última cosa anecdotiCtl,
cree que s'ha dll ja que lIulnés s'havia fel en plD, di,
guem, de broma, u,on n~l usió a I'impe ri nord·:uncriclk,
esper, que, natura lment , 1':IJlusió que s 'ha fet, c ndemés
de a les Balen rs, a les Pi t iüses, no lu:tgi estat en broma,
pe ru si em pareix una cosn de broma que s'haSi vol,
g UI a tribuir, quasi en excl us iva, la prohlcm~ticR de
J'n tur juvenil a In nos l,l"3 Comunilnl.
Dit aixo. tenim SOl'l quc el nillilisme sigui una {l.
losorio Que no té b it ti la poUtica i, sorlsdameot, tnm·
poc no S'I13 practical avui 3quf, aLt6 s'ha de dir. pero
que s'lum reconegut nlguncs realjtals i realilrocions. I
dcsprés d'oi.tó dim poco. cosa m~s, Srcs, j SI'S, DiplJ'
t:1lS, el Grup Popular CI'CU si ncernmenl ql\e les Balean;
han dona l una 11ic;6 ele eom s'instaura un regim aUIOnomic partir.t quasi de no-rcs, a mb el supon C1;c!.lS
AtOrgnt pel Govem Centrnl. per qualificar de qU!'l lqut'
ma nera el II"acle discri mlnaton que he.m re hul fln s :l.rn
del Gove rn de Madrid, 1, pcr favor, ja cm dirnn s i no
conslitueix un greuge comparaliu f lagront el fel den un'
ciat elomment nhir pel Presidenl: les quatre vcgndcs
més de pessetes que per ciulndO rep a nunlmcnt a lguna Com unila.t e ofron! de les que es concedeb:en, du,
mn! el maleix període, per c.'ldo. ciulndi\ a la nostra
Comunllnt Baleal', encara que aqur lenguem menys
compel~ncies dOladcs que no les que ha rebut I'ollm,
com 1m exolicat mol! bé el nostre President.
1, m algrnt lot, nmb el lC:mrS que duim d'Aulono·
mia. Iladero contemplar scnse lriomf'ntismes, pero nmb
snlü:(acció, el caml que s 'ha I'eeorreglll, J , a In vlSla
(I'n llb que s'ha fel i s'ha aconseguil, hem de repetir el
matelx sí i donllr el matei¡( supo,rl a un pl"QlI.mm~ ¡ a
un Govem que han eslat els princlDals a n,ffe,'I(s d'nllb
que ora i aqur ~ la nostra Aulonomia ,
Moltes ¡¡facies, Sr. Presldent, Sres, i Srs. Dipul als.
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EL SR, PRESIDENT:
MoltC§~gcacies, Sr, Piputul.
,
Se SUSpt!n aquesla Sessió, Record nls Grups Parlamcntaris que fins derna a les 13 hores podrall formular propostes, que scran 9bjcetc ele debal dema horabaixa n les 18 hor'C.:;. _
Dones tlirdes,
EL SR, PR ES IDENT:
Comen~R la Scssió,
Pos en coneixemc!lI deIs Srs. Diputats que hi ha
les normcs per les quals es desenvolup.:II'b. el dcbal
eI'aquesta tarda, i que consistid. en una intel\lenci6 del
GlUp Propo~a nt de cadaseunn de les Prqposlcs de Resoludó, nmb una durad" de vint mimlls, cls Gmps Par·
lamentaris r odtan fixar les scves rcspcclives posicioos
duranl cine mínuls, i él Grup Proposant conclou l'a el
debal duran: deu lIlinuts. Ca l cnlelldl'c que scmpl'c que
quu lsevol mt::mbl'c del Govern demani la pamula a
<lqucsla Prc..~ id~ n cia, Ji SCltI conccdidu, quedant aberta
q¡¡cslió incidental amb el darrer que hagi purlat, 30mb
aquel! que h.ogi encela!. el tcmn, A continuació que
s'hagin defellsat les PI'Opostes de Rcsohtdó d'un Grup
Palftic, se'n procedíra :1 la votaciÓ, donanl comple deis
.-esulutts d'aouesta votació.
De mnnera que, I'econlal a In Cambra com es desenvolupm-h aquesl dcbal, I'iniciam tenint In intervenció, pe l' orelr(' de !>relnció, s r, senyol' POl'taveu del Gr'llp
Socialista
EL SR. TRlA Y LLOPIS:
Sí. una qiicslió d'ordre, SI". Presiden!. He cregu l
entendrc que ha dil que acubat el debat de les PI'OllOsicions d'un Grup, se SO lm elrnn ti vOlaci6, volddo. re·
cordal' que I'nconl de la lun!'a de Port'nvcus hnvia estat q\I C, acabals tols cls debats de lots els Grups, se
sotmelrien a votaci6 les Pl"Opostes de Rcsolució,
EL SR. PRESlOENT;
sr, les votacions globa ls, al final de IOles les Propostes.
Per ol-d.-e tic pl'elaci6 de les aClunciolls, cOmen!;'l
si, sí, és nixl, és aixl.
(Pausa ).
Pel- ordrc de data i hora de pl'csentació, les prime.
rcs són les del Grup Padamcnhu'i Esquerra Nacionalista-PSM i, per lanl. té la pal'aula el Diputat Sr.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Sr. President, es podrien lIcgir les
tes?

nos t n~s

propos-

EL SR. PRESIDENT :
SI.
Sra, Sccl·ctáriu. vol proccdí¡' a In leclum de les Propostes del Gl1Jf! Parlamentari Esquel'l':I Nacionalista-PSM?
U\ SRA. ENSERAT ENSE~AT:

tl! E1 ParJament de les llIes Balears acorda:
I.-Que cs constiluehd una Ponencia amb partici·
pació de 10lS els Grups Parlamentmis, que elabornro,
en el lermini de t res mesas, una Propos ició conjunta
de lo Llei del Jurnl de Gl'cugcs de Ics IlJes BaJears.
2.-Que el Govem clabari i presenti al Parlament,
en el tennini de sis mesos, el Pla d'I nfraestrudura que.
tan t a n¡ vell de patdmoni coro de personal, s'ha de
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dur endavant a les iUes de Menorca, Eivissa i Formenteca, per tal d'aplicar-hi adicn tmen t el que preveu l'E'stalut en materin de Consf;!.Us lnsulars, lendenl a coreegil' la macrocefalia administrativa de Palma i n la pou~nciaci6 del fel aUlonOmic a les j lles mCl!Ors, a través
deIs respcctius Consells lnsulars.
3.-Manifestar el seu d ~sacord amb les hTegu laritals comprovades en matCria de la política de conu'flCtaciÓ de personal que ha <lut a ler me el Govern i par·
licularment umb el fel de no haver permt:s la ren!ització d'elcccions siod icals, a través del sistema de Comili: Onie i reprcscntatiu de tots els trebtolladors de ];:,
Comunitat Aut6noma.
4.-0ue el Gavel11 elabori í prcsenH a l Parlamcnt,
en el termini de sis mesos, un Pla de Creació d'IndúStries de lransformaci6 de productcs dcrivalS de l'Ag¡<jcultura, Ramaderia i Pesca a les JIIes Baleal's,
5,-Que el Govcrn clabol'i i ]lresenH al ParJamenl ,
en el tel'mini de sis mesos, un progl"állla dc divuJgaeió
deis pl'Oducles de qualitat de les lJIes Balears, dest inal
tnnl a ínccnt ival'..ne el cans um entre cls dUladans o
residenls n les lIles, com a fo menlar alhol'a la produc"
ció i la millora qualítativa deis pl'Oductes insll lars ».
6.-Aquesta és una proposla Iransacdonnda, que
diu:
_A) Entre la Pl'oposta de Resolució 6, del Gnlp
Esquerra NaCÍonalisln-PSM, i la 7, del Grup Parlamentarj Sociulista, es propasa el texl scgüenl:
E l Parlnment de les IIIes Balears ins ta el Govcrn
de la Comunitat Aut6noma que, d'!lco['d umb les Cen·
Irals Sindicals i Organitzacions Pntl'OnaJs en coordinació amb l'Adminisl.mció Central i en cooperació de Is
Consells InsulaJ's i Ajunt."Iments, cIaban un pla de fomem ¡ ocupació jllvenil que sera l-emh 31 Pnl'lamenl.
en el tCl'mini de tres mesos.
7.-0ue el Govem cstablehi, com n programñ de
protccció m1nim, pe!' als espais naturllls de les lites
Bale31'S, el catMeg elabora! pel- J' l NESE, i que servci:d
de guia pel" a les futur1!S nctuacions de l'E.xccu lju
quant a prolccció e1'i\rea d' Int e l~s Especial.
8.- Que el Govern ciaba!'! i pl'esenti al PUl'lam ~ nt ,
en el termjni dc sis mesos, un Pis d'Ol."denaciÓ Vitlria
de les Ules Balcal'S, on es detallin les prcvisians de
fulur per ni u'aospOrt terrestre a les lIIes,
9,-Ouc el Govcm presentí al Parlament, en el termini de sis mesos, un esludi detallat sobre el sistema.
de fimm c;amc:nl de la Comunitat Autónoma de les lijes
BaJe,aT'S i possibles altenmti,ves, aixo amb In f inalitat
d'ardbar a llll:l visi6 objeclivn sobl-e si l'Aulonomia tic
les IlIes BakaI'S és objccte de !ractaments d¡scrimiimt.oris a nivel! de fim:!O~mcllt, i per tal que es pugllin
cmprendrc, si calgués, leS pe,rtinents actuacions.
IO.-Repl'Ova l' eJ Consellcr d'Educnció i Cultura
pel seu nul impuJs quant a normalilzació lingürstiC:::l
dins l'Adm inis!l1lci6 de la Comun ital Autónoma, on la
presencia df! la \l engua catalana apareh: com un fet
mm'gillo l, en contra dc les disposicions de l'Esta(ut,
l l.-Rcproval' el CaoseIlcr c1'Obres púb1.iques í Ur·
banisme pe¡- have)' impulsat unn polHica permissiva,
que ha dut c.om n conscqi.icncia la destnlcció o degrodació d'espais naturals, comemplat,> als estud is de
l'INESE i do l'ICONA.
EL SR. PRESIOENT:
Pel Grup Parlament.ari Esquerra Nacionalisla·PSM,
té la parauJa el Diputat Sr. Seb:lsLia SCITII i Busquets.
Disposa Sr. Dipula!, tI'un temps ele vin t minuts,
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EL SR. SERRA DUSQUETS:
Grilcic$, Sr. Presiden!. Sres. i SI'S. Diputals , Ahir,
el Grup Parlamentad Esquerra -NacJollolista-PSM va in·
tentar rer uno prorundn an/\lisl de la rcalilat econbmicn, .rodal, cultural ¡Institucional d'aquestes iIles, i
avul és I'hora de C4nvinr aquesta anAlIsi que, en parl
cm unn. a nll.lisi idcologica, i en p-,rl cm una anllllsi
rnlil d'une. felna constanl a a.quesl ParJamenl i a tOles
les ¡nstilucions en qu~ eSIl\ representat el PSM, agn¡·
pamenl d'esquerres, Esquerra Nacionalista. en definltlV(I, I avuj ja henJ d'cnlrar dlrcctnment, a partir del
nosl ,'O profund .selltll autonomista; d'esqucrrc.c;, a unes
propos lC.'l mol! concre tes. que han d'lucltlir sobre c1s
¡,emes capila ls del Ilustre p.'lrs • .segons eh: problcrnc!\
que nosallrt!'6. nhlr, vAl'cm dcttctar, t valcm insistir qUt'
la nO~lra proposla és, fonamcnlalment, intcnl3r que
J'AutOllomin I''t!cob l'i l!l. iHusió en e ls pobles de Meno rca,
Elvissn, FOl'mentern I Mnl/ore:1, que l'Autonumia ¡'Han
un pré!1i1!i i que aquest tlny i mig que falta de legis.latura tI'aquesta prlmern Autonomia es \'cgi redrctal
en una s~rle d'ospeclt!S, ucluacions de l'll:tccutiu i que,
cam ni 87 i ni fulur, en gcncl'n l, puguem consol idnr
dcl'ioilivament un autogovern de cada vcgada més sO·
lid i nrés pl'cstlgiat i més a favor de les c10sses populan d':aqucstcs Ules,
Per nixO, unn vegndn Olés, Esquen-n Nacion:alisfa,rSM, ha d'inlcnlnr recordar que basieitrnent les nostres propostes: són de temes que incideh;en a In rt:all·
t:1t quotidlana pet un 'prcsenl millar i per un rutul'
que tlesltjam lnunillorable. per a aqucstn tcnn,
Pcr aixb illslsUrcm en le.s qU8lrc prcocupac!ons
cabdrus per n la ¡ent d'E'squcrrn N3eionalisla en aques·
tes ilJes. Primer, la pmhlcmMlca social I econOmlca,
segan, la problcmlttica del rccobramcnt de la nostrn
culturn I del ma.nteniment de la nostm lIengua, essencia l ~ pcr a la nostra nacionalltnl, I lambé la defensa,
palO ti paro, del nostre tcrritorL t, per acabar, hem de
parlor dc la ncccuhrla con:oiolidacic'l de les Instituclons
i el n:specte dugut, de IOLO ItI probJació a aqueste... ins·
titucions.
Per tan!. en pri me l' !loc. hem d'rmulitzar les ilUStre... p ropos le~ , concrete.,;, respecte de la roUlica social
¡económica. 1 les hem de fmeta r amb tol ¡ipus de de.
1811. En primer 11ac. pl'Opusam <Iue, 8mb tota clarcdat.
lenguem un Pla de creució tI'indústries de tl'ansfonnn·
ció del3 pnxluctes derivals de l'Agricul tunl, Ramadcrin
i Pesca a les JIJea Da lcan. Aques~ lres són un:oi seo
!ors de la noslra aclivltal Ct:onbmiOl i social , per a nos.
altres, b~slcs, seCfOrs complcmenlarts de l'actlvltal tu'
rística i aceloroS que, per ells mrateixos, poden generar
una importan t nclivitat I que poden fer que un lema
b1llslc, com I!s I'ol ur, que un lellla b~slc com és l'Agri,
cultum j R.amadcria, 3mb mol tes dificultats davanl
I'enlrotla en el Mt'J"Cat Comú, es vegln rcdr~ats,
per
aixb hem de dir que, ni costal dc cnnvi!l necessnris per
posar c.n manen una. mocleml!:1..'1ció a les estructures
agrllrieR, lambé s'ha de posol' en marxa una indúslna
agro-alimenlbrla 1, en aquest tema, el papcr de l'Estnl
és jnsubstitlllble. Numt!s de:. de l'Administració públi·
ca, AulonOm!ca o CCntral 111 pul havcr In possibililat i
capacltul de dclel'lllÍllllr qulnes produccions 5ón possi,
bIes, quin,!; mercnt.,'t hi ha I com s1mn de comerdnlil·
7.nr, No
Ime!n que I'Es trtl o l'Adnúnistraci6 Autont.mie.. Iro f'nri fo l, nI conttrlri. el!> Plans pilots que demanmn que es I)os in el! mnl'Xll des ele I'Administració
Autonbmlcn o dc l'Estal, hun de servir de pauta a no.
ves eltperil!ncies, que, a parllr d'aquf. 8mb e l camf que
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s'hngí tra~al, produirnn unn serie d'avantatgcs ¡animatlln que CI sector privat, c.J'alguna maneru, pu~ui tamo
be utnomllznr,sc en uquesls mutcixos sectors econ.>.
mies. Ver lant, per 1\ Esquerra NacionaJista,PSM s'ha
d'l!mpnmdre un cami ;1 partir del scctoz' publico per·
qub ucsptés, el sector priva! pugui ser e.1 promotor i,
a la vegado. complementndor (I.'aquesta iniciativa Msl·
ca, perqué l'Agriculturo., Ramadc ria i Pesca, en aquesles iIles , sobrcvisquin i, al matei=< temps, pcrqu~ ra tu!'
sigui paHiul, pcr lalll , eslam tlavant d'una primera mesum de poU:ica social i econbmica molt coocreta,
Uef~nsam tumbé que en aquesles iIles, el mercal
interior, mCfcnt impurluntlssim, m era'lt nmb unn aHa
capacitol odquisiLiv,,", sigui potencitu a partir d~ls pl'Odueles d'úqucstes ilIes, Són els prodUClCS tI'aqut!Stcs
illcs, de I'Agricul tUl'<1, Ramaderia, Pesca i lndústria,
que s'hnn d'in tcnt ..... consumir, en aquestes iLles, 1 jo
5uueUl {Jue la Conslitueió EspantoJa, en aquc$t sent it,
posa en lreb;.nes, pero 10mb!! sabem que és possible fomentar mesures a favor de la qualital, mesures a fu vor dc l'educ{lc.lÓ ni consumidor, mesures de publicilot
per evit,lr, d'nlgu nn mutrern, qut el nostrc mel'cal con·
tlnuJ com ora, en nUlIlS d'un ilOperialisme, u'una colonit~ció de mcn:'1l1 i que, en definiliva. no :1juda e l
dcsenvolupnmenf deis nos tres sectors cconbmlcs, 'e s la
scgona gmn m~ura de polHiea ccoflbmica ¡ !lociol, que
ercim que. ~ po5;iblc. el'eim que és viable i creí m que
poi ajudar que la nostro societat pugui aconseguir pal,
liar el problema de l'alur i, al molei.,. temps, conli nuar
genernnt riqueso.
Tarubé hem de parlar de la polltica d'atur juvenil,
a la qual uhir v/!¡rem dedicar bnstanl dc temps, i que
avul, erelm que no en parlarem jo. gairc, perqu~ a Un!1
de les nos tres propostes, molL concretes. ens trobam
que s'ha arribat a un acord, enb-e lOIS els Grups Pa l'·
lamcllt<lris, que, tl'alguna manera, pcnsam que hi hau'
ra un pla concret, consensuat, viable e nt l'C' totes Jes At!mlnistracions a pal'tir d'una proposta del GoYCm Au·
lbnom per, am b tota urgl!ncia d ins I'uny que ve, lenir
un pla d'ocupnció pcr a la gent jove que, eom ahir
dcnuncJfircm, ero un deIs probtemcs basics deis Hosrres
plublemcs socials, aquesta faltn de creació d'wUl pd.
mel'a ocupadó i de consolida l' les possibilitats d'inte·
g radó a la vida cívica i econbmica de la gent jove.
El Pln d'Ordcnnció Vib.ria é:¡ lambé un deis temes
cCOl1ómks i socinls que Esquerra Nllcionalista-PSM, en
aquesl Inomenl, ha de plan tejar a lols vosth¡, Sabem
que hi ha un bon acord entre In Comunilal AUlbnoma
i el GOYem Ceull"ill, rc.spcc t~ d'un pla dc carreleres,
ahir tots elli Crups Parlamcntaris parlaren d'una manera elogiosa d':lquest Pln. sabem que s'esta rcm reina,
lant pc.r paJi del Covem Autbnom, com pcr pan del!!
Consclls Insulan, pero peno;am que fll ralta un pla global 1, sobretol, pensnm que fa faltn que un tema quedi
ocladl, i per nixb dcrnamun que a nque.!.f Parlarncnl
vcngui nquesl Pln d'Ordennció Viluia, i rer aid demnnam poder-lo dcbatre 8mb profundluH i amb 10la trans~ar~ndn . I ~s el lema (l'nutopislt!s st o autopistes no,
1 volcm dlr que la nostro intcncionalitat ~s un debal
ciar, un debat en pf'ofunditnl clavant Ics nccessitats de
In Rastra xnn.n vibria, que snbcm que s'es tan Iltenenl
bé, ho hem de recordar. pero creim que é,.. bo i neces·
sud aquast pto d'Ordc.nnció Viaria,
1 volem acabar la qUcst ió econOmico-soclal amb e l
lemo, lemo lombé per a nosalt res imponont, que és el
de la f'inn~Aci6 d'nqucs ln AUlonomin, Moltes tic vcga·
dt's, Esquerra NncionnlJsta·PSM ha rel, ha estnlonat, i
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ho filre.m cantinuamem, que lenguem una Autanomia
finan~adu occqundamenl, i nasaHl'Cs, en aqucsls 010.
menlS, hem de sallieitar que al rarlameOl vengui, d'una
vcgada per tates, un estudi detallat sobre el sistema de
finall~ament d'aques ta Comun ita! AutOnoma, les seves
all<!mat ives pe r tcui. uM visió objeclivtl, real i pel' poder negociar adcquadarncot per la vi01 iosIitucionaJ del
Cavern. per la vis institucional de la Comissió Mixta
dI! Tmnsfcr~nclcs, Olmb la mateixa fo~ d'aqucsl mOl·
lcix P:u' lam~nt, pe.- poder dur, do.vant el Govenl Ceno
u '¡}l, unes propos tes coherenls, rcalistcs i dcl1nilives, J,
per 3ixo, inSlam aques! GOVCiI\ que presenli en aqucsl
P:n'lnrnenl un pla cOllcn:l, un estudi, el més delaJlol
possible, d:lmunt ds cl1l l'cbancs, proble.rncs ¡ pl'OpOsleS
concretes d'aqucua finam;ació,
I hcm comes un enor, E'squclTa .Nacionulisla·PSM,
quan hem fet la p l'opos ta nÍlmcl'Q 9 del nostre escl;I,
i que demamlm a tots els Crups Parlamenlaris que ens
admelln (le la seva bene volencia i del seu comporta·
menl dcmocl'tl tic i tlUlonomlsta , que ens pCl'mcLin subs.
liluir nqucst el'ror, que és qu;¡n dei m .. en el lcrmini de
sis mc....os el Co"c m presen ti en aquesl Parlament.,
Cl'cim que, c"ldenlment. hcm comes un error, errot· polfIic, aquesta vegada, pero que en la disl.:ussió i amb
l'aulo-crilica pertinenl intCl1 lam rec tifica¡', i és substituir :lquest .. tc:rmini ,le Sillo meso.... pe r dcrmini de dos
mesos .. , r volem dir c1nmmenl per qu~ dos mesas, Pero
qu~, en aquests momentl'i, c n el mes de descmbrc de
I'any 85, és clau que mol! avlat aqueSl Parlament,
aques! Covem AutbllOIll pugu! pl'endre mesures, mesu·
res de ncgociació, mcsUl~s de pressió, mesures d'ente·
nimenl amb el Govcrn Cenlrnl, pcrque e n aqueos! tema
hi ha d'haver, l ogi~mcnl, un en !cnlmcnl amb el Covcm Centrol, si volcm que aixo funci oni bé i, en definiti va, pcnsam que aqucsls s is mesos ja eslarla resolI
aqucsl l/!JllU per I~ via que fos i, (,el' tant , creirn que
hu de ser ur.a polllica nornés de dos mesas, u n estuui
i que (Hluest Parlamen t prengui les dccisions perli,
nents,
I ;¡cab:;lIn ' tqucsl bloc cconolllic i social, per passal' al bloc de In dcl'cllso del nostre lerl'itori, ele la de,
fens;¡ de In nostra lIens un I de In noslrn cultura,
r, en nquest scn tit, Sres, i Srs, Diputats, Esquer'
ra Nacion:lllsla, cohe renl amb el que ahír va defensar
a la scvu irllcl'vc.nció, ha de rer c\ues reprovacions a
dues poHtjques, i no les feim a dues per.soncs, no le ..
feím a dos equips de Covern, les feim a dues polfti·
qucs molt puntuals i molt concretes, Defensa del Icrrilori, nosallrcs hcm dcfcnsn l semprc que derensarcm
pam a pam el Icrritorl eI'aqucstes iIles, i sobem quc
amb aqucsts dos anys i mlg hi ha hagu! deSlrucciÓ del
noslre patrimonl natural, I sabem quc hi havia un ca!ltleg, el ealMeg d'ICONA, d'Espais Naturals a proteo
gil', i sabem que hi ha un cal!l.leg, el catMeg de !'INESE,
d'Espals Natumls 1\ !,l'Olegi r, encarregnt pt'r 3quest Ga.
vem Autbnom, pcro, en cnnvi, hi ha hagul actuacions
conll'adictbnes amb aquesls estud is 1. día a dia, ro ha
pelil-s c...pal~ naH!rals 1) grossos espnls natUl"als que
s 'est:m deslro~sant o estao amena~ats, Per tllxb hem de
rcprovnr la polillca d'Ordenació del Territori , jn que
hi ha hagul espah que di" n día pedllen, i no nornés
espais que en nquesl Pnrlament hem defensa! EsquerI'a Na.cionaUstn que es protegi~s¡n, com pUfruin ser
Cilla Agut10l o com pugul sel' l'Albufereta de Pollcnca,
s in6 tnmbé espai .. que s'han flnn! autol"i'.1.anl urbñnit.
7.acions vb Comissió Provincial d'Urbnnisn1c, com nhir
defc.nsAvcm; o vla Norrnes $ubslcUhrJes o vies molt di·
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verse.> deis ol-ganisrnC9 de planificació, Per 1I11l!, es u.tela que aqucslS cSludis, aquests catAlegs d'Espais Naruruls JCONA·INESE es l'acin cfecLius, es facin dclinl·
Iius, 1, per aixu, hcm de demana. una repl'Ovació a un;¡
poUtiea concrela, í que quedi ben ciar que no és una
l'Cprovació a pel'$OI1CS ni és una I'eprovnció a equj))s
dctcrminats, sinO ... la poUtica que comlnuen destruinlse cspais naturals per víes moh diverses,
j un c:aphol, també bllsic que va Iligat, per a Esquel'ra Nacic.'nalista, al del lelTitori és el de la lJengtw
i el de In cultura, Sabem deis csforc;os del ConseJlcl'
de Cultura, sabem deis csfo~os de dctermínndcs pero
sones deis equips de la Conselleria i sabem que ha cs·
tal un ovan~ ,'espeCie del que a la campanya electoral
dela Coalició Popu lar al que s 'ha fe l a la Conselledll,
1 amo ha admetcm i ha nlabam, pcrb hi ha un llana
que és contl'adictod, i del qual lambé hcm de soHicilar
la ,'cpl'ovació en nqucst Parlament, que és que la di,
nflmica de la Comunitat Autónoma, la dinOmica de normalitz.'lció lingüística dins aquestn Comunital Autónoma no ha nvarn;at salre en dos anys i mlg, B3sta veu,
I'e cls oncis en quina Ilengua s urte n, basta veure e ls
papcrs ofido.ls en quina lIengua es fan i basta veurc
que a aquesl Dlputat, que fa malts nnys es va e"lIIVial'
el nom de ..Sebasliáll . per .. Sebnstilt .. en el Jutjat, ellCaI-:l, se li continua tr-dduint el nom de IlSebasti:'b a
.Sebastlñn., Es (\ dir que, oficia lmenl, en~ trobam que
hi ha un problema de lIormnlhzaci6 lingUistica, no de
L1ci, que 1" L1el esti\ aprovada, practica.ment~ no de
subvenciOIlS que s'han donnt, no de campnnya públlc.... ,
que se n'ha feta, si bé hi discrepam, pero si que h i h ..
un problemn de polfllca in lema. a la mateixn Adminislmcló Autonolllka, a l'hom de parlar, il ¡'hora d 'opH·
cal" el que nosallres cnlencm la nonnaJilzació de la
noslm lIengun, de la noslra cultura i que' va ncampanyant la defensa del tCITltori pnm a pam , com a ducs
coses lnsusbstilu)bles 1 b~slque~, a més de la justicia
social i la dcmocn."lcia, a I'hora de poder refel', de podel' p05:'II' en mal'xa un aulogovem, de poder pl'OSpCral' en aques la Autonomia i nllar cap a un futur millor,
1 hcm d'neaba¡' amb la poUlica ioslitucíonal. Ahir
vtlrcm pal'lar deis greus problemes que significnva el
I'la d'lnrt'ac~t ruclul':\ que ~'havln creat, vi\rem acusar
l'Adminislració AulonOmica que no havin contractat el
personal r¡ue reia rnltn n les iIIes menors, no havia ad·
qUi l'il cdific!s pcr n l'AutonomJa a les Illes menors, no
es tenia prevlst, en funcló de la futura L1e! de Con·
sells [nsulars, cum aquesta Administl'ució Autonbmica
s 'havia de )Canal', I vb.rcrn denunciar, i ho contimmm
fcnl, írreguluritats n la política. de personal.
l'er tant, soBicilam e n aqucst tema de política instituclonnl que es r:lci un pl:::z d'infraestructurn que lengui en comple pntrimonl I pet'$om'll, que prevcgi la Uci
de Consells Insulal'S i que aquc.... ta macrnc:efAlia admi,
nistmliva que s'ha crea l a Palma es vagl reSOlent, per·
quA si no, ens lrobarem que volem que les ilIes me·
nors cstlguln potenciades nrnb co mpet~neies, pero farcm inviable aquesta potcnelnció a través d'una Adrni,
nlslmciú que hnurl\ erescul només a Palma í no nmb
una visló d'arlkulnr, d'una vegada per 10les, aquesl con·
tenciós hislbl'lc a oqucstes iJles tan eslimndcs, que són
les quatre lIIes Que formen les 11Ies Balears,
Per alx6, hem de len ir molt elor que aquesl pla
d 'infroestl'uClura ha de contemplar patrimoni i personol, i hn de conte mplar les neccssilats reals i erecli ...es
de cada unn de les .llIes, hem par la ! de Menorca, d'Ei,
vissa I de Forrnentera i. bbvinmenl, hem d'afegil' Mn·
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1100'ca, pCJ'que ta mbt s'han de tr.\l1sferir una sede de
mat1!ries, un:. s~rj c de personal, una s~rie de patrhnoni
ni Consell Insular ele Mallorcu, Per IElnt, aquCst plo
el'infraestructura e.'elm que és bi'l.s ic i creim que ja
han passut dos anys i mig i, pe r lant, creim que es de
les coses b!ts iques, pcr al bon fundonamenl de l'Ad·
mini stració en conjunt,
Ta m bé vbJ'clI1 denul1ciar :J.hil', j aqui ve In terce·
ra l'Cprov¡¡ció d'Esquerra Naciooalis ta·PSM, desp rés
d 'aqucs I deba t, dens d~b al 011 c.n~ im que hi ha hagut
molLS de malisos, i el nos tre csperil scmpre ha estot
cons lt'Uc tiu, s i be In nos lra contundencia de paraulcs I
la [lostra convicc.ió Idoolbgica tns du a continuar es!ien t
consll'Uclius , ¡,¡jncc l'S i c1urs, r és la polltic:J. de contmc·
IOció de personal , I és la polhica del tema d'cleccions
s indicnls deis rcpI'cscn l:ults deIs !reballadors d'aquesta
Com un itat Autonoma. Ha h em denuncial moltes de ve,
gades e n aquesl Parlament, el Conseller ho sop pel··
reclamen!, que hem alabal el seu lalanl negociador de
vegades, cc.rtes postures que ha tcngu! ens ha pare·
got bé, peró tmnbé és ve r que coda Consclleria ha
anal pe! seu comple, moltes de vegades (m politic."I de
personal, també es ver que <lqucst prob[emR C'(ue ahi r
denuncibrcm de les clcc::cions sindicals és suricientmcnl
grcu, i també és ver qu<! hi ha hagul prob[cmes sobra·
da men l coneguts :\ la política de con l.rnclaciÓ, que pen0
snm que nu h:J.1l estat con·cctes. Pc r In"" aqul va 111
te rcero reprov:J.cló, juntame nt 8mb aquestes dues ano
tcriorment anunciadcs, de la pollt ica d'cspais nu!urnls
i de la poUI:ca de. normn litz.."ldó IingO fs lica dios l'Admin i!'i tmci6 Autonóm ica,
1, per acabar aquesl bloc de poJftica ins ti tucional.
E~quc.n':l. N~ciona l ¡ s l a· PSM, creu que ser ia bo, que se·
ria pusiUu que entre totS cls Grups conscnsull :::sim una
Ponencia per crear el Jurat de Creugcs de les Illes Ba·
lea rs, El Jur.lt de Greuges esta. potencial n t ravés de
la figura del DefcnSc)r del Poble n I'Es ta! Espanyol, i
el l U1':¡ 1 de Greug~~s f'igurn en el nu:::tr!.! EMatUI el'Au·
tonomía com una possibllila! , i ja hi ha altres Comu·
ni tals AUIOnomes que dis poscn d'.,ques ta InSlitució,
NOSll"I'C.~ pcnsnm que I'cd ificj a utonómie. I'edifiti ins·
titucional , en definitiva , proc urar Cl'car una instilució
intcrmedituia , psicologicnment, que pogués aJ udar que
aques la b.,rrcrn que exislei." entre els .,dminislrnts I
¡'Adminisu"ació s'a nlls t:SCU~3Ilt i que hi hagués unn
relnció, una hanTIon ia possiblc, creim que n lravé::: de.!
JlIl'3t de G rL~ ges sena possible po tenciar·ho, 1 seria
possible, B més, que la pnrticipaci6 de les dones i ho,
mes de les JIIes Balea rs, d'a lguna manera, pogllcssin
sentir-se mé!l co-particlpath'cs dins aqucst procés autonOmic, i no prccisame nt amb les dist!mcies que s'hon
genernt i que es generen con linuament pels dis l:lncia,
menls que hi hn cnlJ'c institueions i ciutac1nnia .
Esquerra N:'I cio n:'llj S I:l ·PS~'1 ha d'acRbnr In scva e,."I[.
posició ncccsshl'1amcnt, aquesta pI'lmcra e){posició, el
tl'mp ~ de lo qual ja s 'cst.\ acabant, nOl1lés rccordanl
que l1i hmu'i\ un punl qlU~ el cleixnrcm n I'aire, que és
el runt m'mltl''O 7 de la nostra Propost:J., quc deia - que
el Govem establcj,d , com a Programa de Pro tecció Mf·
ni m per als Espui .. Na lurnls efe les lJIes Balears, el carOleg el(lborn l per 11NESE i que scrvelxi de guia pcr
a rutures acluacíons de ¡'Executiu, quan~ a protecciÓ
d'arcc.s d'inle~.. espccla!., Conlinunm pensant que la
!lostra proposta és pcrfect:'lment vlll idn, cl'cim que
aquest Co'ltAlcg oue ha elaborol I'JNESE , encbrreg clcl
Govern, és pes il lu, pe rO l:lmbé és "cr que hi h:J. pro·
postes d'alt l'Cs do .. Crups que es podcn comple menla r
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en nquest sentit, sún la pTOpos la número 2 del Grup
Regionalis ta i la pl'Opos ln nUml!I'O 11 del PSOE, perb,
com que SÓn coincidents, pensam que les podcm refu.
sal', i un tex!, crdm, positiu i s imc lic i, a la vcgada,
que fa possible un debat e n prvfundillll i una profun.
da rcmodclució del nostre csperit i e l dc 10[S res pec,
te de la necess?lrill defensa deis espais nalurals és que:
anas a aque~ l debal i apl'O\'ació el punt número 1I de
la Propos ta Socialis ta, que es complementa tumbé 3m b
[a 2 deis RegionaJistcs I nmb la 7 d'Esqucl"ra Naciona·
lista,
Senyores I scnyors del GOVCl'II, Sres. i Srs , otpu·
tnls, Esquerra Nacionalis la ha procural en aquest dc·
bat Cer, a hir una visió global de la problemMica autonomica, a m b una profunda COnCel)ci6 de l'Autonomía j
de la Dt!Jllocl'tcia i de. lo Justicia Social, I avul sollici·
tam que s 'aprovin, constl'Ucl'ivament, els punts que prc·
senla m pel'qu~ crclm, posi livament, quc 5Ón punts que
ajuclnrnn a mil lorar la imat@e, no només del Govem ,
que lambé Ji ajudam si s 'apl''Oven aquestes coses, i sobrelot si es posen en ffi arXtl, sinÓ que, sobretot, ajuda.
can n mmorar In imatge de tota nqueslJl Autonomia,
imalge que c reim que eslA deteriorada i que c rdm que
bem d'ajudru , e ntre tot s, a millornr·la.
GrAdes,
EL SR, PRESroENT:
Moll es grhcies, Sr, DipUlal.
En primcr lIoc. nqueSI" Presidencia, admet In rt.'C:'
lificació de ¡'crror apun!at pel Diputat Sr, Serra, que
I'han subsLituit, el número 6 pel número 2, a I'apa rta!
9, que ha estal defen!;;) t pe r aqueS l Sr, Diputo !. Per
tan t, dir:\: _Que el Govcm prescnti ni Parlament, en
ul tUl'mini de dos mesos, un es tudi, el,c._,
TllmbC s'ho pres nota del que s'ha dit quaot a
l'apartal número 7, a la Proposln de Resaludó núrnc-ro 7.
SI', Presldenl, lé vOstl! In paraula,
Qucdtl obe.l'ln qUestiÓ ineidcntal.
EL SR, CARELLAS FaNS:
Sr, President, S res, i Srs, Dipu ta ts, Ahir, quan des
d'aquesta Tribuna deia que el PnrlÍl Socialista Mallor·
qui, Menorquf. el PSM I esquerra NacioTl8lis ta tenien
la raro habilita! de sOI'li r cada vcgada per unü ¡nter·
prclnció dist inta rf'alló que presenten per escri l, hi va
haver (llgunes riall es mal intcncionadcs, pel'O, unn vegada més, queda dcmostrat, Queda demoslral pcrqu~
ovui IIcglm clal'tlment, ~ I'apartat 10 I 11 , que sÓn els
que jo voldria avui aqul puntua lil zar, .rcprovar el
Consell er d'Educació i Culturo¡_ I creprovar el Conse!lcr d'Obres Públiques i Urbanismc._, i jo cree que el
Conseller d'Educació i Cultura i el Comieller d'Obres
PÚbliques i Ul'bnnisme, no SÓn dues poUtiqucs, no són
dues fo rmes el'actuar, sinÓ que s6n ducs persones con·
I;re.les i delcl'minaclcs. r puc considernr, i ho cons ider,
Que hi ha direl'tncla entre l'expressió _esta r en des·
acord _, com s 'oplica a uno. nitra actuaci6 poHtico d'un
nitre membrc dc.l Govem . coso que em parei,. moIt lbgica cntre cEstinls Pa rtit s Po]{tics que mantcnc.n d,isdnles ideologies i distintes formes d'actuar, pC:ro no
pllC admclrc, e n cnnvi, que la parelll la ",rcprovnr un
Conscller•• concretamenl amb el nom cspeclfie de la
seva Conscllcria, sigui el mateix que repl'OYilI' uno 00IlIicn concret:J. f de lerminada, sr Que ~.s cerl que se'ls
reprova, a ambdós, pe!' unes Rctuncions moll concretes i moll delermintldcs, j jo vul] sorllr aqu! per dI!'
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que si J'c.xplicndó que voste. ha donat des d'aquesta
Tribuna és 11 la que ens hcm d'atcndre, J10 és un I'er·
rol' que han comes, dc canviar un 6 per un 2, sinó quc,
cndemés, han come.s ¡'equivocadó d'utililzar unes C;t·
prcssiol1s pe.. unes altres,
1 .sw·t cn dl!fcosa d'llqucsts dos Consellen¡ 1 surt
cn defensa d'aqucste:; dues pel'Sonc.... pcrc¡uC SlU·t, dc
qualque manera, f:n defensa d'un equ ip , En aquesl Govern, scnyon!s i senyOI'S, no hi ho capclletcs ni ConseIleries, d~ de fa <!os nnys i miX hi ha un Govem quc
ha aClual scmpr'C conjull lamc.Ill i que s'ha fet, amb 101
ol'gull, solidan dc les scvcs accions, les h:tgi preses qul
les hogi prcSés, p<.'rqu~ les ho consider.ules com o prO.
pies de l'acci6 d'un Govcm, pCl'quc\ I '~ ni cn manera que
un GOvem pugui anar e ndavant 6; rOITrmnl un aul~n·
lic cquip, com "quest conjuntO!, que l1I'honr tic presi.
dir, ¡ que ha es tal per n mi , dUI'l'lnl aqu<,sls dos :mys
i mig, un ol'glll l presidir·la, Pl'rquc aq ues l cquip t:s l~
p t! I ' clamllnl cl'i nclividualitals, pCl'qll~ aquéSt cquip esta
per clamunl deIs illtel'cssos pru'licu lnrs de cacla Const;....
IIcr, rins al punl que mai, esscn t un equip formal per
una Coal\ció i una serie d'indepcndenls, s'ha sabut mai
aquí on aC1'lbave(l els componenls d'un parli! polHic i
cls components dels alll'CS partits polHics, ni tan soIs
on comCIl~a\'3 o on acabava una Independencia, ~s pel'
t3nt , consiJ~ r, impossible reprovar lino de les pCIOSones que fonncn nques! GOvcm, ni dues lan sois, sensc
rm··ho inlegrantenl a In poHlicn, a la \'uluntnl d'un Govcm que ha ha fel 101 en conjunl.
PCI'l'), en concret, l'eprov,ll' un COl1se.ller com el
d'Educaci6 i Cultura, pel seu nul impuls. i després dir
(les d'nquesla 'fl'i buna que es rcconeb:cn uns certs me·
rits en b rcalilzació. que es rcconeixc n uns ccrls mbo
r ils en cl c::mvi de postura, que es reconcixcn unes
cerLcs capacita!s de rcalitz.'Ir allb que (Ols ,'óldrlcm
que es res molt mt.'i r!lpid, és tnnl eom dir ueprovn
quc qualquc: cosa quedarll ~, debccu escril que qU3lque
cosa qucdnrll PerO, en cOllcret, roprovar-lo per no ha·
ver fel I'C!! pe r ennvia .. dins l'Adminis lrod6 i no potcn.
cio!' l'l'ls dc la nOSlrll Ilengun, ~s, cm pa rci:<, un poe de
ralta de ser iosilo! Pcrquc lal vcgacla cls rcsultats no
1mn es lat els que tóts vold rlem, pe!'!,) és que hcm de
pensar que ¡'Adminislrac:i6 no pot caTlviar n un rilme
moll més rl,pid del que Vilgi cl\nvianl In socielat mn·
Icixll, i que és dificil cnnviar una societal avesada en
uns Icnncs. un:'! Adminis tració que té loltl una capaci,
tt1l indicaliv<t, posnda ni sen'ei d'ulililz3ció d 'uns ¡diomcs, d'une: impl'essos, ,, 'uoes f6rmules, d'uns mecan; s·
mes i, fins I 101 . 3. molls da Uoes, d'una cerla jnror·
mtU ll7.ad6, per, en dos anys i mig, Ilconseguir aqucs!
can vi quc voslo!.'i i 1015 desiljllríe m,
r cllldl'in record:u' aquí que jn ¡'any 83 hi ha, des
de I'oeorn dcl Consell de Go"crn, on s 'c:'<igei:'<, es posa
en prnclic<l í s'oblill!'l In relolació en cata!1'I de lols cls
impl'essos i de lots cls retols del Govcrn, i , al motcjs
lemps , es comen¡;;a, s'inicia i es distribucix el IIistal
de pa.rnulcs més usuals del lIenlluatge adminiSlratiu,
pcrqu~ tolhom comenci n f'cr·sc a ,'ú .. j que, duran!
I'nny 84 i 85 , es fa unn cnmpllllVll diri2id:"l 1 nrOlnogu.
da des de In ConscUerb de Cultura, n base d'uns cur'"
sos de I'cciclatge de Uengun eatalann, per al personal
de I'Admlnls!ració de la Comunilal, per 01 deis COnsells Tnsulars que s'hi hagi volgut :\colllr i pe!' :\ tots,
de les pQ$sibili!aIS, fins i 101, e"tensives a ]'Adminis·
tradó PerifcrlcQ de ]'Es ta!. í e n Ires nlvclls: un, d'íni·
dadó, un , miljh, i un , supel'lor, i espccinlmenl dedical
01 IIcnguatlle prOpiamcnl administrn liu, L.'I duraci6, del
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dcsembrc del 84 al juny del 85, I un altre, ue ragost
del 85 al desembre d'enguany mateix. Frcq~ncio, dues
hores setmnnals , pl'C:ssupost, 5 milions i, cndemés, dia
Ir de maig d'enguany nUllcix es crea l'Assessoria Lingüfstica de la ConscllcriA d'EducaciÓ i Cul lura,
1 dins aquesl rcciclnlgc de funcionuris de la Comu·
ni tnl hi ha resu ll a!.!! POSi lillS, la Conselleria d'Edueoció
i Cultura, cada dia, de 8 i milja a 9 i mitja lé mes de
6Q runcionaris dios aqueta ClI rs de reciclarge. La Con·
selleria d'Agricullllrn i Pesca, han passal ja 25 fundonaris per aqucsls cursos, n'altres Const' lIeries, a Jn
Q:Iso de Cultura, s'JJan d\.ll n telmc per la Consclleria
de Turisme, per la d' lnaúsll'ia í Comen;, per la d'OI'dcnació del Territori i Obres Publiques I pel la de Slln!·
tal I Scgul'elal Social, 1, 01 malelx ¡e mps, s'cslb. aju·
d01l1 i pOlel:ciant que uqucsl reciclallle malcix e l
cin e ls ajunlamco ts quo volunllU'iament han anu l acoIlInt-se a aquesla campanya rcalitza.da pe.. nosallrcs:
Mancor de la Vall, Son Scrvem, Monlu'iri, Bunyol::t,
Llucm"jor, POl'reres, Bú¡:¡cr, Espodes. Ses Salines, For·
nalul.Jr.. AJaiol' i Capdepern. i, fins i tOl, l'Adminislració
Pe rir~nca ae l'Esla t ha demanal ajuda i rarticlpacló a
111 Cónselleria d'Educació I Cultura, en concrel. In Di·
n:cció PI'Ovincial de l'lnsalud, 1 les previsions per nI
86 és que eon!lnui' aquesl rcclcllllge de runcionaris n
lrllves de les Consellerics de CuItUr.l, d'l\grlcullurn,
d'Econom ia i Hisenda, de Sanilat i Scguretal Social,
d'Ob!'cs Públiqucs, que 56n en I\qucst momen! les que
tenen majar nombl'e de runcionnr is.
P c.r 1:;1111, senyol'cs i senyol'S, cree que no es pOl
pnrlnr, cn absolut, de nuJ impuls n aquesla nom1ali.t·
7,aeló, es podr:t padar, si no est:m d'acord amb cls re·
suHal s, d'una falta d'crcctivilnl d'aqucsll CUI'S05 que
s'hngin donat, d'aquesl impuls, amb una talta de conejo
;<cemenl per t:moeionnr la gen! amb aquesta lIuita per
eanvillr unes noones d'"clundó lanl d'snys imposndes,
Reprovnr, per una nitro banda, el Cons:eJler d'Obre..,
Públiqucs í OrdenneiÓ dcl Temlori per una polHiea
pCl'missiva, tombé cree que merel;c. que en pnrlem una
mica, J, sobretOl, per una polHiea pel'm is!livOl que ha
dUl com a ecn seqU~nC' i a la destrueei6 o deprodació d'espais nnturnls con tem plnl'S ti I'esludi de I' INESE, que
s'ha acnb:lt ara. La mevn manen! de veurc-no és quc,
de qualque l'oona, aixb és uno Ilctuac.ió un tanl demltgOgicn , Política permissivn supesa, neeesS!l.riamcnt, uno
acció per possivn, un n'J fer res, perqu~ de cap rntl1lL'r:J. es poI impulsa.r no rer re~, I nosaltres hem aClual
semprc aClivamenl, quedi ciar que dins urbanisme podem cef'(:or dos n partM.s ~ phme-jament o l!:cstló, Si és
ploncJomcnl, a través de la Comis.siÓ Provincial d'Ur·
bani sme i sempre pcr unanim¡lal de ' Ols cls seuS
mcmbres, !!'ha c:'<crcit e l COntrol de Icga1it1l 1, I a.qUC!i1
control de legali rat s'ha fet sempre 11mb el mé..'i eSlric·
le respccte, sempre, a I'nutonomia municipal. i, si no,
li recordaré C.1S0S tan Impol'tnnts coro el darrer cl~
Palma, on no s'ha focat nmb eriterls polítlc!, i s'hon
rnonl r-np;ul sempre c:ls eri leris del match: ajunlamenl
fixal 1. en c3Jlvi, a altl'es casos, com pugui ser 8mb
le.o¡ Normcs Subsidi~ries, dnrreramenl. d'un ajuntament
de l'ilIa rl'Bivissa, per voluntnt 1 perquc ofecl'(l\'t\ mosS3 la volunlat de tOla l'i1I3, no s 'han perm~s detelminades nC:luacions, pl'Cdsnment perqu?! csl:;l,\Icn ja inclose,.'i dins I'INESE, I. pensí, s i no, en nqut'st fIlmós cns
de Pfl lrna en que, únicamenl i exclusiv3ment. .s 'ha aclual dam lln l nqucsl pla qultn hl l1a,'i3 !ntcresSQs suprnmunicipals (lHe t\lxí ho remlClcssin, T em refere~c
en concrel ;1 aquesl Cnmp\.ls de la Un¡"ersilol , aquf
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on s'h;\n fe t i s'han mantencut totes les negociacions
necess!l.ries per poder arribar n ncords i a possibililats
dI.! rccliricac.ió que pennctcssln salyar aques les sltun·
cíons, Igual que ho farem, en lot moment, per salyur
nqut!stn rcal:izaci(i que s'lm neollsegui t clamunt el pa,
per que fin:-tncernment pugui ser, com s'ha fel f'ins
ara., com s'ha clu. fins nra, nmb In yolunta! m;1jorit~.
ria de lots e1s gl'ups I I'actuadó de tales les inslitllcions, a lerme tUI el que (neí falta , pcrt'>, únicarnent
i exc1usiyamcnt, en Ordcnnció no podem fcr res, fa
faHn actuar domunt la gcsLió, perO és que b gestió, en
nqueSl ens ('.oncret de J'urban isme és deis AjuntamenlS,
i es la nOS I,~ol paliticn no nClunr damun! alió que no
sigui la nostra compel~ncia i, endcrnés, de la dei s
nju lltamcnt s, la disciplina ul'b;1nístic" també els correspOI1 a clls i. en dnrrer cas, uls sC I'veis eOl'l'csponcnls
dds rcspcctius Consells Insulors. Pe!' lanl , si hi hu una
penni ssibili!at, cm crcgui que no és, en absolut, ele la
COllsellcdn ;J'O rdcnacló del Territori. SI que. és cerl
que yoste es poI ,'denr a delenninals cspais na lurals,
aquí on nosaltres hem defensal semprc 1;\ poUlica de
"equilibri, aquesta poUtiea que fo comparar un desen,
yolupamcnl amb la prevenci6, un desenyolupalUent
:'1mb procurar guardnr determinndcs zones que neces·
siten de prescrvaci6, i semprc ho hem fe t dins la Unia
que mm'c" la Carta Europea d'Orden:-tció del Tcrl'ilOrl ,
Jo. sé qué no és posslble consonar polfliques de
determinats partlts que cl"Cucn en el creixemenl zero
¡ que el del'cnsen en base a cxcllsol',ho tnr domunl la
rreservació c!'espais. I se que hl ha lmgut casos on é!'>
possible que aixO s'hagi pogul Insinuar, no dir exncla·
menl, t que, per c\'lt:u' casos com el que \'0. passar en
Es Trenc, és quan s'encarreguen nquel;ts cstudls dl'
l'lNESE, qUé ara hem arribat a tenir. Pero aquests es·
tudis de I'I NESE lenen un valor orientatiu, són una
guin per a l'Adminis trnció, 1. efectivament, tant presr
com s'ha onibal <1 les primeI"Cs Nonnes Subsidi!\ries
que es presentcn a In Comissió Provinciol, immediata·
mcnl (.' S comen<,;a a actua l', no ndmclcn l detcrminodes
;1etuncions s\lggeri.;Ics pe l munlclpl, no aprovnnr del,e ....
minades normes i aconsellnnt In modificac ió de les
rnOllcixcs, l el cas és recent. r, cndcmés, aqueslS cslu·
dis tenen semprc, cstan fets, sempre, sota la respons.."I·
bilitnt de I'autor 1, fins que no cstiguin assumits d'uno
fonna completa per le", direetrius políliques d'un go·
yem, no tenl."n més que aqllest vnlor de guia.
Pero, endernés, hi ha un problemOl., Cada un
d'aqu e.~ l s espa is sÓn COmplélnmcnt diCerencioLS, es!a.n
aetu:mt damu nt un s tcrritorls que no poden tenir un
IraClament unilari i unifonnc, perqll! comprenen tel'·
rHoris 19.11 elistints eom Pllgu in ser la Tramuntana, la
Serra ele Trnmunlana o l'Albufera.
I Jo s upbs que si vostes, aquesta especificnció,
"que!'> la resaludó I'han feta, tnl vc.gada, massa innucn·
ciols per flquesl cas ton recenl de les cases Noves ele
Menorca, pensin que ero, hi hayia un Pla de Subsana·
ció de OcficR:ncies, únicoment I e.xclusiv:l ment es podía actuar ja damunt aquesta subsnnació de derici~n
cies, sense incloure, a cap moment, elements nOIle¡ de
jlldici. i la. incJu!'>i6 el yo lor d'aquesl cs ludi de I'JNESE
dOlmllnl un espai Que no h ~l\'ia esta l mai tractal. no
cm més Que ¡ntroduir, omb lotes les rcsPonsabililal ;;
cconbmiqucs que ah:b sl1posnYn i que el mateix Ajun,
lament, ef'ectivamcnt, 110 yn voler osslI mir, tOles les
I·c!'> ponsabllilll.ls que ai~o duio. Eston, a més, 11 punt
d'nprovD1·'se. els ho voig dir ja aban!'> d'Ahir, I'esludi
sobre impacte ambiental, que é.s preyí a qualsevol
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d'aquesles delerminacions, i estA en esludi Ira L1ej d'Ordeuució Tcrrilorial j conscqüonts dircctrius regionals
vinculants per al plnnejamenr municipnl.
Em diguin, ido, on és la. permissíbilit3t, em dlguin,
ido, on és aquest nul impuls de In Conselleria. de Cul,
tw'a. j Educació, cm diguin. scnyOI's, si poden ClI1prnr
la parauJa fl repro... nció., en lot cas, I'haurlen de can,
...Ial', perqut: la seVH polllica seria diferen t a la nostm .
Molles p'tlcie...
EL SR. PRBSlDENT:
Moltes gl'Acics, Sr. President,
E l St', Serra, si vol replicar,
Disposa d'un temps de cinc minu ts,
E'I~

SR. SERRA BUSQUUTS:
GrlIcies, SI'. Presidcn l. Oc fe t, Domés han cstnl uls
punls 10 i 11 de I'escri! d'E squ~rl'a Nacionalista·PSM
els que han es tal cOlltestals pe! Go...ern 1. per lant, C'n
aquesla ~plica, evidcnlment, Imul'em ¡J'cntrar en aques·
tll qücstió.
Anem a parlr.r, pelo lanl, primel', i reilerar·ho. Per
a nosallres 110 es tmcla de l'cpro\'ació de persones in·
dividunls. Es Ira.Cla d':\ctu3cions de !'Executiu en
Ilqucsts dos terrenys, qlle consti qUe! hi ha una nitra
repl'oya,ció, d'unn nltrn manera CJlpl'essada, que és sobrt política de personn l. dc contrnctació, il'l'cgulllrilats,
ele. Perb, onem el aquesls dos casos concrels, que 5ón
els que s'11,," Ire!.
t pal·tim dd profund respecte humb deIs dos Con·
scllers que aquí s'han csrncn tal. Respect e humtl ¡po.
Ifl ic degut. Prime!' de tol. Esquerra Nacionallsla,PSM
110 Ignora que I'eq llíp de GOYl!rn él> solidal'i. i ho sabem, per lant, és dar que quan una Conselleria pron
un acord, se supoSa que el ConseJ I de Goycrn és salidari Ilmb "qucll acol'd, nixO ha sabcm i agrai'm que
s'hagi tlil, pero pensNll que em una cos:! sabuda, Es·
quCt'nl Naciona lis tn-PSM, en espais nalurals i en (Iües.
lions IIngüístiqucs i eullurnls i t!l'l qü~tio lls de pen¡o·
n;1I, ha yeUb,rul doJltml una baUlll a cons tant durant
aqucsts dos nnys i migo Si repllssum el Dinri de Ses·
SiOIlS, el BulJletl Oficial d 'aqucsl ParJoment, yeurcm, i
pusam per ~cstim'Jn i nquest motc.ix Diari de Sessions,
con¡ aquestes propostcs noslres ho ... ¡en de dur, neces,
s~rinment , qualque ilia, rcpro\'a.cions d'aquestes POlíli,
'queso Pel'qu ~ havfem fel proposles cooslruetives, reilc,
rndamcnt, c~ncretes , de fels pUtHuals. i de polflica He·
nel'lll, i reCl)rtlarlll In primera inte"peHació, d'aquesl
mllwi)t Diputat a In ConscUcl'la d'Ordcnnció del Terri,
tod, fetn jusI haye,' co m t:.~al In primera legislatum.
NosallJ'cs hem sen lil, parlant ja del cas eI 'Educa·
ció i Cultu!':.. hem scnlit un poc 10t el que se'ns ha di!.
Se'ns han comenta! els cursos que es fan, se'ns han
conlesta! una serie d'uccions, pen) no s'ha entrot moll
tonerelament en el nucU de li1 nostra disquisieió, de
la nostm rcprovaci6, Oue t!s que dins )'Admini straciÓ
de la Comunitat Autonoma crcim que h i ha hagol moJI
poca normalitznció lingUistica. [ no és prttlsnmcnt a
In Conselleria de Cultum, que ollb. sí que hi ha ha.gut
una normalilzació IingtHstica, almenvs, en cerls aspev
, :~ I'IIS, sinó que parlo.m del conJunt de l'Admi
Iradó AutonOmica, I e.ls he posat l'cxernple, goirebé
ironic, del canyj de 110m d'aquesl mnteix Dipul ot, perb
ju els afegiria UII ¡roc. Certamen t han fCl cursos, certament n'eslan f('nl, pel-tl, pe,. excmple, pC!1' que no fomenten voslbs el concixcment da la noslm lIcngua i
culturo conl mclnn t person,,1 de diycJ'Ses Conselleries,
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Que coneguir la lIos tra Jlellgua o que, almllnco, h!J)guin
el oompromls de dominar·lu en breu cspaí dt: lemps?
Ai xo 6. una qüestió que les oposicioDS <lue hu fCI el
Govcrn Autonom no ha estlll en nbsolut present, n i n
les clivcrscs proves que han ict. P er Innl. hcm de SC I'
mol! dal'S j moll rotunds, Imn fel a lgun! cursos, mol·
tes de vegades, a petició deis represcntants deis tre·
balladors o 11 pcrici6 de l'Oposició, pero no h! ha h ... ·
HUI un impuls, c rcim nosalLrcs, suricient, necessari pero
qu~, dcspl'és de dos anys i mig, véssim UIl:'! Uengua prc·
1>cnt dins el que es l'Adm inislrl.lciÓ. I aixó creim que
lols cJs prescnts awi en aquesta Sala ho sabcm, i no
disculim aqul la L1ei de Nonnalilzaeió Lingüistica, que
pcns:un que s ur! mes o rncnys sali sfnctba-ia, i no dis'
culirn tampoc la Campanya de Norm01li lzació Li%'ÜIsti,
cn fcla, que 101 podrfem e1iscu lil' moll, pero no és el
temn d'avul, sinó que 1..' 1 rema és in ter nnmcnt J'Adminislrnc ió Au:onbOlica i la relució Admi nis lració Aulonómica·admin is!n i lo
I ~nlcnem, en el pllnl c!'Or(lennció Territorial que
ha eSla! el que nmb més fo~a el Presiden!. el Mol!
Honorable r n=sidcnt de In CQmunil"l Autonoma, ha
U'<\c l:Jt, certamen l l'estucU de I'JNESE fa ¡>OC que s'ha
ret, PCI'i> certamen! c.xis liCtl els di"crsos estudis d'leONA fa molls anys i certamenl en aq uest Parlament,
plVpostes dl'S de l'm3 ele Menaren, del ConseU Jnsular
de Menorca . propos les del Grup Es<] ucfI"a Nacionali:.·
13, p I'OPOSt,1;!3 d el G IUp Socialist<t han dl11 un conjunl
de [l.'oposle:, a aqucsl PUrl¡lO,e rlt , gnircW lotes elles
dcrl'OlUdcs <1mb la [ol1;a de la majoda d'aques l Parla·
men!. I ccrlamCIll \'os(es no hun ac tu;:l l per passivn,
hall aetlml pe!' activa, i nj:,<{) és cvic!cnL 1 és cvidcnl
que pcr 3;:'<0 tcncn una composicló dClerminada de la
Comissió Provincia l d'U¡'banismc, on s'han asscgurat In
majoda 101U1 i absulu ta. i t.':s cvlden t. j h~ he de reet;,
I'ica r, Sr, Pl t'sidcnl. que no hi ha hagul unanimilat a
la Comissi6 Provincia l d'Ul'bilOismc, per molt quc vos·
les I'lmgin ::onlraJada nmb una composidt\ dcnunciadn
a nquesl P:wlO1ml.'nt reHc radnmcnl, per nloh que I'h::.,
gin con 1roladó1., no hi h:l hagu l un:ttlimitnl, el cas de
Menorca és !'cxcmp le més cv idenl que no hi ha hagul
unnnimitnL 1 Ji dil'~ on IInn aclU::11 VOStes pel' aclívó\,
a edificacion!i a sol rús lec, sense quc fossin d'io!cres
IIgl·ari. Cala Molf, a Mel'(~ndnl, que esta als cnlalcgs
d'{NI!SE I d'lCONA, i que est;\ declaral com a zona
d'cx trnol"tlinari valor ecoll!lgic,
EL SR, PRESrDENT:
Vagi cOllcrelOnt, Sr, Sel'l1', Tendrll ocnsi6 d'inlel'ven ir més c¡Idnvanl.
E L SR. SE RRA BUSQUETS:

sr, senyor, Grades.

Santa MI, ria i Son Panoli , de Pcrrerics, Ca.la Mon·
drug.6 i. bcn avial Icndrcm el lema de Son Real i el
Torrenl de Na Dogcs, 1 ni una alenció de la disciplina
urbanrslica, perquc no es poden tirar pilotes deforn,
cap a ls aj,'ntaments i eop a IIns Consclls Insulars, que
bé se sap qu~ no Icnen els miljans nct:e5saris pcr apli,
cal' la disciplina urbanIstica_
Per lan l , nosaltres cnlcnem, en nq ucs l poc Icmps
que ens queda, que hem de reÍler3r que no eslam pe!
crei:'<cment 1ero, ,,¡ eslam pel rigol' i Ilel proleccionisme del nosll'e ",'spai, i ,!,í que eslam pe r una iniciativa
globn lilzadoro d'espais na1urol5. Per 13nt, e n ó1.q uests
dos pun ts, penliam que In reprovació es manlé i I'I!..~
peril és e\'iden l. Llengua ti 10ls e l:;: nivells, perqu~ po-
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bIt que pCl'd lu lIc.ngua. es Jlcrd a si malcix, i pobh:'
que veu el seu lerl'Ílorl deslrossal, eviden lme nl , no If
raó d'c:'< is tir,
Gltlcics,
EL SR_ PRESIDEN T:
Moltt!S grades, Sr, $erra Busquc Is.
Sr. President, vol lancur la qüest ió incidento.!?
EL SR, C.4.RELLAS FONS:
Simplement voldria tornar a insistir en el que he
dit al comeu~amc nl, pOI ser que aro, en aqucsts mo,
men l:;:, es c¡¡nvü'n e ls termes i es C'.ln\'i'i n les expl'CS'
sions, pero no és e l l11aleix eslar e n desacord :Imb
una polílica. la qun l cosa nOSalll'CS podem admelrc
tunb luta perf.:cció, i pel' ¡¡ ixi> jo no he ,'olgul ellU'nI'
a debatre el tema de polflica de personal, pe l'q u~ he.
eregul que dcfens¡u' un:'! Jlolllicn concreta i detennina·
da, hi hnvia all l~~ mcmbres d'aquest Govern que ha
podicn fer amb tOla In inlCnsilnt que fes falla, j dil..
lingill pcrreetarncnl entre cstar e n desaeord amb una
polfl.icn o rep ,-ovar, exaclamenl, o reprovar la persan:\
del Consctter d'Educació j Cultura o rcproval' la persona del CODsc1 ler e1'Obres Públiques i Ordcnacíó del
Tcrrilo.'i, pCI' una (a6 o per I'altra. Peri), el que és
poc. seriós és uliliI7.ól" el i1ellgua tge d'una manera i després converti r i lIevnr ferro a una cosa que q ueda escdla ¡ q ue queda cscl'Íln <l mb les matci:'<es e:'<prcsslons
en q ue. s'ha fet a aqucs t debnl.
Nosaltres podem diferir ~mb les pollliques, nosal,
lres podem diferir e n el momcnl en que tengueOl UII
C8S concrcll: n el qual ,'os tes pensin que s'hauria d'J¡a·
ver aClunt d'una manera I s'lmgl actual de l'nltra, ah::o
no és el primer cas que ens separo ni scro lampoc e l
darrer, com ha quedal clllr ni lI arg de (ots aqucsts
debats, Pero el q ue sr qued... ciar és que hi ha expreso
sions q ue no podel'! ser ma i les malehes ni Icnir el
mateix s ign ificut,
Molles gr~c i cs,

EL SR. PRESIDEN,.:
Molles arodes, Sr, Presiden t.
Els altres Gmps, volen interveni .'?
Pel Grup Regionalista ...
EL SR. CARELLAS FaNS:
Una qüesli6
EL SR. PRESIDENT:
SI, Sr, PresidenL
EL SR, CAREU .AS FO NS:
Segons ~'c 'ns \'01 informar degudameot, el Govem
pOdia dividi r les interv::nc\ons resl>C<:te d'unes Resolt!,
cions d'un Crup en dlles o en tres o en quatrc o en
tan tes intervcncions com creSuéssin1 aportó , En aqucsl
momenl, n01>!lllrcs hcm fel In defensa de dues de les
Resolucions el punl 10 I el punt 1J, i demanarlem poder, com a Covern lambé. dir qunlque ('osa respecte
deis nitres punls, Un nitre membre direl'enl del Pre,
siden!.

EL SR. PRESTOENT;
SI'. Prcsidcnt, lé voste tola la rn6. ~s ti dh', la nOI··
ma és que el Covcm podro Intervenir semp1"e que ha
dcmnni, que,ianl oberln sempre qiir.>.slió incidental <'1mb
el dllrrer Diputat que hngl parla!_ Per tanl, té la pa,
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mu la, tamb":, un nllre membJ'c del Govem, el Sr, Hu·
guet.
EL SR, HUGUBT ROTGER:
Sr, Presidenl, SI~S. J Srs. Dil>ulllt s, Voldria comen'
¡;al' la me\'a illlen.cnció dient. en primer lIoc, que si
en aqucst dl.'bat de les Rcsolucions surten diferenls
mcmbres del Goycm, és simplemCl1t i planamc.nl per
dona r la impo rf~ncln que !i! debau'e wm sed e de. Re..
soluc.ions i (Ionu r In imporlAncin que té un aete p3l"lamentari. COlO és disculir o tenir aqui el debat sobre
la poUticn general del Govero Balenr.
Feta aquesta pclitil inll'oducció, em correspon ti
mi, a aquesl mumen t, fe l' UIl rephs a lotes i cada un;!
de les propostes, exeeptu .. nt les dues que j:\ ha fel el
President. subre els acords que propasa esquerrn Nn·
cionatis ta·!)SM, qUllnt a les Ucsolucions,
l abans d'CllIta!' pum per puOl, manifestar, d'una
manera clar:.l, que nqucsl Govern esl!!. d'acord ell
ccrtes coses que aquf es dillen, i hi est!l per un moliu molt ciar, i és, predsame.nt, pcrque no fa, ni més
ni manco, que l'erJeeli l' aquelles pos tures que els GnlpS
Pa l'iomentarls vun lenir I'oportunital d'estudiar, almeIl)'s dumnl 24 hores, que cslaven programades, previs,
tes i dites pel mateix President, aquí, en aquesta Tri·
buna, I'el' a~b, aqucst GOVCtTI no lendrb. inconvenient
a donar puntual !>upor', o dil' que esl!l d'acord amb
lUla serie de Icmes.
Quant al primel' punl, sc:use entrar de pie en el
CJue és aque!,t Projecte dc Llci, pcrqu~ ac;b se ria tcma
de debal en el moment que vengués un projecle dI.!
llci d 'aqucsl lenor, dir c;,uc cns sembla que s'han equi·
vocal, és una opinió tota hnenl particular, una opinió
del Covcrn, 1 pe!' que dei m a~? Deim a¡;O perqut!
tant 1;:1 Cons lilució com el nostre Estatul d'Aulonomj¡1
COlll també d RCll/nmenl Provisional d'aquesta Cmn,
bra, en e/s OI'!.iclcs 87, cn els arlides 26.1 i a ¡'arU,
cle del Reglament, 109, eslableixen i prcveuen perrcc,
lamcnl I¡\ iniclati ...a IC:Jislalivn eom es pOI dw' a ler'
me, I la iniciuli"f,I legislat iva, cnlrC d'altres, In pOI dur
n termc el Covern, mitjanc;:ant projcctes de IIci. e ls
GI1.1JlS Padwnento d s, m itjrmc;nnl Proposicions no de
Llei, tumbó es preveu In iniciativa legisla tiva Cll els
Consc.l1s Insulors. Es al GovelTl a qui corrcspOn dUI'
els projectcs de lid 11 nqucslrl Cambra, en el mome-nl
i a ¡'hortl que ho eregui oportú i és ni Govem a qu i
Ji corrcspon fer ús d'aqllesta prerrogativa constituciona l, es tatul!\ ria i rcgJamell ti'lrin en el mom enl que ho
cregui oportú , 1, si els Grups Pnl'lamcntaris creucn
que el Gove!'n no fa liS de la sevn prerrogmi \'D, lenen
la \'la del mateix Rcglamenl , del mateix Estatul i de
I¡¡ maleixa Constilució pel' dur la pl'Oposla que, per
exemple, aquí ellS diucn , Per tanl, no és que est iguem
en cont l'íl "'aqllcsl Projccte de L1ci que aquí es pro'
posa, no és que e!l tiguem en cont ra que s'hagi de con·
tcmpl:lr aquesta figura , sinó que nosa.ltres, en aqucst
senli!. no e.st:lm per tenir projecles de lIeis que ven'
(;lIin fOfjfDts per una via indirecta, quan nosalt rcs, Cavel'n, tentm el mecani smc per dur,lo a teflne j quan
Yos t~s, Grups P::trlal11entarls, 13111bé lencn el mccnnis·
me per dur·lo a tenne,
Pa sS/ln t al punl m\mel'o 2, a la seva Resoludó, jo
diri:l que, :l més ., més de fer rcfer~nc i a al que va ser
el deba l, programal ¡ dit nq uf damunl pr.1 nosl rc Pre,
sidenl, aq uc:r.t pun! nümcro 2 ve u n poe en rclació
8mb una In lcrpeHacló que \Ir, presentar el Crup Socialis ta, que lé una Moció subsegUent. que també es
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debaut& en uquesta Cambra, i la !'órmula parlamlll}tb..
ria és aquesta Mocl6, pero tnmbé vaig manifestar, cia.
rnment, qUl" Ilusah.r cs hi estavem d'acorc..l. 1, encara
que hl ha h .. gi una Moció, avui s i que pudem dir qUo.!
Ilosaltres eslam t\'acord amb el que aques t punl numero 2 ens mal'C<l, .i hi csl.am d'acord pcrquc Id Pre·
slden! mateix ho ... a dil' darnuol aqucsta Tribuna, pero
qu~ el President mntc.ix va (c r referencín a les parau·
les de prudcnda qual1t a crear un bloc SUpCl'Cstn.u;.
lural d'unn #\dmjnistraci6 a un Iloc concrCl, i lo potr.
llea d'aqucs:a Comunilat Aulblloma. amb aquesl tCma,
ha eslrll, en 101 rnoment, de prud~n cia, i ha es tal ell
101 momcrtt de caulela i ha CSlnl, en tOI moment, i
s'ha dil , i crec que vostl! que hl participa o cls seus
comp:lII)'s que participen a In Ponencia de Coosells In·
sul¡¡rs, suben pel·reclamenl qu~ ac;b és un c!..:ls temes
que rcolmenl ens preocupen i que és un dei s temet>
on deim que la U ei de Consells Insulars polser hi
Icngui ll lgulla cosn a veure, En aq ues t scncil, nusaltres,
mnb nquesl número 2 hi cstnm d'acord, I cree que les
rnons han es tat explicades,
PossCrn <J I punt 3, Vosl~ parla aquJ d'cstar en desP:lSsem ni punt número J, Vost~ parl:-t aquE d'estar
cn dcsa<..'Ord en il'regul::tritats comprovades en mat~ l'i a
de poUlica de contractació de personal, que ha dul a
tenne el Govcm, ! panicularrncn t amb el fet de no ha·
ver p rts la re.,Ut:<ació ct'accions sindic:1Js a lnl\lés del
sistema de Comittl ll nic, Bé, jo cree que SÓn dos cri,
leris difcrenl s, el seu i el nos trc. Vostl! té un criterl.
totalmCnl legn l, tOlalmcllI loab le, que é.s un criteri que,
en aqucst cas va en I\mció, Uns i tal, de criteris de
forces sinuicn ls, a In qual cosa no hi tenim res a dir
ni hi I'f!nilll res a cntcndJ'e, Són dos eritc¡; s difeJ'en lS,
I el Govern hn mnnifestat eJ seu cri teri, ¡ aquesl tema
ha estat dcbatu l llquí, i aqucst tema, en aquesl momenl, pels dos liIijudors I pel' due.s postures concl'C'
les es traba pcnden1. dt. rcsolueió, és simplement unn
polltica de rlifcrenciació de cliteds, El que si Ii vult
dir és, que SI voste ha volgut suposar, que cree que no,
que. ur.:O implicu una repl'oyacló a la poUlicn de persanol i per vi .. indi recta, una reprovr.ció al Conseller, en
31:,.06, nqucs t GOVCI'JI , si que no hi eslh d'ncord, I no
hi eSIi'l d'.\Cf.rd pe l'qu~ vost~ és conselenl de la reina
que du la D!rceció General de Personal, vaste es canso
cie.nt de la Ieina que du ser Conseller, en aquesl caso
l"Csponsoble de la política dI.! personal i vost~ és consdenl COI1l adminis tracions ecn ten~l'ies, eom é.s I'Adnli·
nis trnció de l'Es131, concrctrunent, en :ot,5 els seus
an)'s, el problema del personal és pemmnent, canden!
i dinri, perqu~ és un problema de oonNicre lólbornl, I
el confli ctel:lboral, aLlA on hi ha vitalital, sem pre ex is·
tc.lx, L'(mic que passn és que s'ha d'anar ordenont I
s'hall d'nnnr donanl les solucions punwals, que aques,
tes soluciolls no concorcicn nmb les soluclons que dóna
el Govern Bnlenr, hi estam d'acord que no coneol'din.
pero en aque.$t punt dI' manifeSlar el dc!<ncord d'irre!"
gulllrilat, nL'saltrcs el'eim que aquestes kregulañtats
no han exiSlit, nosa ltre .. creim que la Conselleria d 'ln·
lerior, i ho demostren les difc!'enl s propoSles, les di,
ferents rcuniolls, c:oncrclamenl ahir mateix , qual1 nquf
eS lnva en debal aquesta qücstió, hí havi a una reunió
que hayia comCJ1c;at a les nou i milja del malf i ::t les
sel I miljn ele! c:lpvespre encarn no havin Acabnt, precisamcnl amb representants sindicals d'UGT i Comiso
sions Obl'Cl'CS, Ver lant, nosnllres cl'eim Que annm , 6"
aqueSf senilt, Il solucionar el tema , a solucionar el problema J, és més, vost~ sap que esl~ preYist pe!' tlquest
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Govem homologar, (jns i 101, lols els runcionari!i. Per
lant, a nquc!ot pum numero 3 nosnltre.s no hi podcm
C!itar d '8cord.
Ouant al pum 4, el punt 4 és d'aqucs ts temes on
es pOl mnni l'c star que en d fons, creació d'indústries
de lra nsfol111ació de productcs derivats de I'ogricultura, rumaderl3 i pesen, hi es tlUll d'ueord, en el fon s, De
la manera que es preSenta, no, per unes limitadons
concrete! . Fer un Pla de Creaeió implica indiscutiblemem un intclvencionisme clirccte 3mb la creació d'indl\slr'ia, I aquesta, vosté sap, que no 6 la nostra poUtica, i aqul!Sta, vosl~ sap que pOl ser I:¡ poli'ticn d'altres Crups ¡que. per lanl. tam bé l'CSpcctables, nosa.!tres, congruems i conscqüents 8mb el que scmprc
hem derensat. no hi podem eslar d'ncord. Pero cree
que val la pella don::l1' una ~ 1 'le ele tladt:s, e n aquesl
pUnt, quincs? 1 és que no hl ha pl"Oducc.i6 suficienl pe!'
fer ampliaciÓ del nombre d'indusll'ies. ! les produc,
duns S'lliI lI f!·espedfic.'l l', Per una altra banda, nOl1l és
hi ha previsl unes indústries de congelat i de plats
semi-preparo!s, i, per una l.Iltra banda, s'es la estudiant
una indlislnO de. transronnació de peix i, en aqllest
cns dir quc n Balears existeixcn indüst¡ics de I.r:msformnció, i dir que a Balcars, en nquesl moment, i
dins la polftica global del Govern, s'cst:t fent una in,
ccnlivació, no solnment a través de la Conselleda d'rntllhllrin e.n coordinaciÓ amb la d'Agricull.uro, tle polen'
ciur de c.'ldr. tila més les inthislrles de transfol"tlnlció
que sigui n capaces per don/u- 11 ¡'abast a :ot el consum
de In naura Comunital Autbnomo i si pOI ser mes,
més. 1. en <¡quest moment, per a la seva infonnael6,
dir,U que tenim jndústries de Iransfolmadó en mal~,
ncs cArniques, 120, de rruits sccs, lOO, de vins. olis i
derivnts, 100, 1 de centres de ma nipu lacló, SO, Aquesla és In nosll-o.I realHal, ¡aques tes indu.<:l r ies lcndriell
encara més capacita! de transformaci6; lentlrien més
capaci ta ! d'nmpliaci6. Una cosa és més capacita l de
Il'a nsfonnaCIÓ i ampliació. i una allrn cosa és crear
noves indús tl'ies quc s'han de c rear scmp l'e e n fundó
dc les poss ibili tals i dc In mattria que puguin abso , ~
bil'. Per lanl, a ¿¡ques t pun l 4, ja Ji die que nosn lt n::s
no hi pOdem donar suporL
Amb el punl cinqu~, eongrue nls !1mb el qut! han dit
en el mi mero 4, si que hi es lam d'acord, Per qu~ cslam d'ncord a mb el punl numero S? Perq u~ és eI",r
que Ilosallres hcm de fer aquí. í aquí lambé es va dir,
I ho va dir el nostre Presiden!, uns programes, i s'estnn ren l, de divulgació i de millora deis nostres producles , j ar;b es fa mitjan~nt denom inacions d'origen,
que voste sap que existeixen, PCr Innt , esto lonor aqueSI
punl mimeNI 5, nosalll'cs, d'Cllllrtda , ja Ji dei m que s i.
Ouan! a l punt numero 6, e;stnbJi r un prograrnn
d'acluoci6 conlr'Q I'alul' juvcnll on es pl'evegin actuo·
dons especifiques. cm sembJa que aqucste és una que
ha esta l lrnn.saccionada ¡que, pcr tant, nosa ltrcs Inm·
bé, en nqm'.!:' tema d'al'ovorir ¡ fomenta r I'ocup... ció
juvenil, hi cMam ,,'aOOl'd. 1 que nquesl programa s'elnborí en eool'dinació amb l'Administrnciñ Central, que
és, en deriniliva, la que realment poi i lé compel~ncles
en aquesla tn3ttria, que és la que, en defi nitiva, realmenl poI ¡ té mitjQns econbm ic:s per d ur-ho end:wanl,
nosal lres. no lengui cap dubre, sé que csth transaccionadn, que en aquesl cas, també, don<lrcm suport.
Ounlll al punt número 7, no c m vull estendrc en
aquest punl , pel'q \.!~ ja ha eslol debatut , en cerla mnnera, quon ha sortll aquí el nostre President :1 mnnifestar el sel! desacord amb el punl número 10 i nú-
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mem 11, sobrelol, a mb el punt número 11. Si p recisamenl es va enearrega r un esludi de proteccló d'espais
de !'INESE, és p erqu~ nqucsl Govern com iderava, consldernva poe ext('ns el que teníem de ¡'ICONA. Per
tant , crec que en aquest cas no es pot tatxar a cap
momen! que no hi hngi hugu t una voluntol de fer un
estudi rigoros, un estudi rigorós que no és un entaleg,
no és un cataleg, s inó que aquest ".
EL SR . PRESIDENT;
Sr, Vice-pl'esidcllI , li record q ué e l pun l 7 ha estal t'Ctirat pd PS M, i ha dil que es vol aria o es traetatia en el punt I J del PSOE,
EL SR, I-IUGUET ROTGER:
Cl'acies, Sr_ President. Aceep aquesta correc:cló, lOI
dienl o renl la malisoci6 que no és un cnthleg, s inó
que és un es ludi que e ngloba dlfere nl s aparla ls j són
ulla ~rje de suggcrencics i q uc, a cap momenl, Ireu
conclusions vineulll ls pel' ¡'orgnnisme que I'hagi eneal'regat, pero sf que nosallrc.s, per només .0:1 fe t d 'havcr'
lo encarregal, el tenim i el lendrem, en 101 moment,
en comp le, Pcr lanl, passam per damunt c\'nqucsl pUn!,
I. per acabar, només dir que si hi va hover un
lema, dCba l'ut aqul amb profundital, lots, per6 un
lelnn debutul en prorunditat i C.lItensió, va ¡¡el' el temu,
prccisamc:nl, de la finan~c ió. El finan¡;.ame nt de la
nos tra Comunital Au tónoma i de qunlsevoJ COmunita t
Autbnomn , si és Insul'leic.nI , no dóna un marge cl'nc[Unció ni un m¡}l'gc de capacit a l al Covem ni UI1
marge de maniobra per dul' endavam una ~ rl e de
programes q ue, a truves de ¡'Es tatut i a traveS d'un
nu logovem, Ioón necessaris per a les Comu nila ts Auto...
nomes i, en aqucst caS, serien nl..'Cessans per a la nosciar que el Govem dÓn3
tra Comunital AUlÓnoma .
s upc)!'t a aquesl punt nlimero 9, i Ji dóna supor! perqu~ és congruent e n si mate!". pcrqu~ donanl SUport
a aqucst punl número 9, que esperam que lota la Cambra eSla loni, eslaOl c1ec:lnmnn t el suport un!l.nime ¡ rO l"
In mcn lari pcrqu~, eI 'una 'legada per tate:>, el ri"an ~a
ment de la nostra ComunilAI Autónom" es cOlltcmpli
runb els termes eslr'ictamcnl JUSIS, estrlclament salid!.!·
ris, pero amb uus tenDes que ens dunin una eapacltal
financera plupia per dUI' endavan t I desclI'Iolupnr tols
aquells projcetes, tots aquell.s programes que nosa lt rc..s
tenim prevís ls.
Sr. President, ajuslanl punt per pum i dins la mI.....
'SU I'" que e l temps permcl. tOla vegada que no hi ha
24 hores per estudiar nq ues lcs Resolucions, he prucu'
rat passar, aquí, ba lanf, no sé si en aquesls moment s
sntlsfaclori 1) no, pero s i de cada una de les l'Csoludons. ! hu he volgUl fe r en 101 moment amb un sen·
lit cl1linentmcn t constl'ucl Ju. 1 reclamar d'aqucsl3 Cam·
bra que s igui congruenl, si ~s possible i estll d'ocord
3mb aquests plantejaments, nmb IOt eJ que he dit,
Moll es groc.ies,

es

EL SR, PRESIDENT:
Molles prlc.ics, SI', Vict'-pre.sldenl ,

Sr, Scrra,
Disposa d'uo lemps de cinc mioulS.
El SR. SERRA BUSQUETS,
Gl'lIcies, Sr. Presldent. Anem n concrelnr, el més
r!l.pielamelll posslt:le, les discl'epb.ncies que existoixen
en tre Esque rra Nil.ciollalisl{l ¡ d COVCI'll, 1m ac¡ueSI)i
moments.
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Tema del Jurat de Grcuges, Esquerra Nacionalista
no s'equivoca. Si a l'Es l'atul d 'Autooomia existelx
aquc.sta possible inslitució, eerta ment es pOI debuh'c
la nccessiulI que es erci, Quin és el mCOlnisme? TOls
ha sabem, perquc cOl1cixcm e,1 ReglamclH I l'Esta tut ,
pero, Sr, Vice-pre.'il dcnt, el que es evident és que no
ho ha fel el Govcm, el que és cvident es que, si e l
Pnrlamenl he nconta, es pOi fer i s'hn de fer, pcrquc
e l Parlnmenl, segons l'Es l'atu t, és un urganisme d'im·
pUllO poUlic :, pel' lant, sobirá, Per tanl, en o.qucst pri·
mel' pum, Esquerra Naciono liSICI no s'equivoca en abo
sol ul , s inó que es pOl aprovar i es pot fel pel s is tema
de Ponencia, es pot creurc que és oporl~ o cl'cure que
no és 0POI'lú, es 1'01 pensar (llIC el JUl'ill dc Greugcs
és necessat"i o no pensar·ho, pCI'O el que si és cvident
és que el Parlamenl ho pot aprovar exen;:int lo eompe·
tene ia d'imjJu ls poUlic que 11 corl'espon. Nosaltl'l!S
ereim que ~r ajudaria a Inslitucional itl',ar comple ta·
ment aques ta Comunital Aulonoma, i pcnsam que sí
seria un org:..n ismc de l'clnei6 tlmb el" clutadnns, i amb
nixt'J acabam aquesta qilesti6 etel Jurat de Greuges, Evi·
dentmcnt, SI no s'aprovbs, ens reserva m el drcl de pre·
sentac' la Prupos ició de Llei en nqllcst Pn1'l:lLllCnl, i jn
\'eurem In scn que pugui tenir,
El segon aparlat ha queda t odml!s, cosn que cnS
salisfll ; cosn que c rei", q ue ~s de rcn lil<mc,
Qu:tnl Il política de personal, jo CI'eC que no 110,
més es qi.icSlió dc crit'eris difercnts. Ss qüesI16 de rea·
litats, i és qücsti6 q uc 51 que s 'ha aV:lII;:a t, sI que hi
ha hogut gcs:\ons, sí que hi ha hagul reunions, en eel'tS
aspcctes hcm a labat mesures eoncl'etcs de ¡'Adminis,
lrnció Autonl\mica, perO en cerlS altres aspectes, creim
que no només és qücsli6 de cl'iteris, sin6 que creim
que hi ha una Administració que ha crcscut molt, molt
a Pal ma, m ~,lt po:: eficl.l~ n segons quins casos, I on
s'ha sobrepa!>S31 el favoritisme que creim que h¡¡via
d'haver e;dslit,
Ouan! al quarl aparla t, que vost~s el negucn pe!'
rilosona polUica, perque diucn que \lOst~i no valen in'
tervenir el!! seclors cconbmics, que 110 volen interveni .. o la crcrció d'indúsll'ies de Irans l'ormaci6 de produetes deriv:¡ls d'agrieultura, ramaderia i pesen, nos,
nitres j:'l !wm di! que aixb era una iden globa\. Endemés, vOSI~S han inlelvengul jI], e l cas de I'albercoc és
un cas que 10lS coneixem, que donada In crisi del sec,
tul', c risi lambé plnntejado en flquesl Parl:llncnt pe..primera vcg;¡da per Esquel'm NacionaJlsta,PSM, ,'os l ~S
han comen/.llt .. fe r unes 3CIUacl0l1s, i és un seclor en
el qual hi h.:t hagut intcrvenci6 de la Comunitut Auto..
noma, Per lont, el'cim que es pot, pcrfeclamenl , fer
un pb pi lot, un pln que hi hngi un possíble seclor pl"l'
b lic 1, evideutmen l, que s 'fljudi ti (Cuct; ..... r el seClor
privn t ¡ incentivar el sector prh'l1t, No 6.<: qüestió només d'ideolOfies, si bé des de I'esquerra estum pel sec,
tor publie i des de la drcla no s'eslb. pel sectol' pllbllc.
aix?> ja ho S3bem , pero, evidenlmenl , e n aquesl CI1S,
pensam que es Imctaria d'intcnlnr salvar I'agriculiura ,
rnmaderia i pesen n UD:; momenl!' especinlmcnl gl'eus,
que són el de l'entl'l1da en el Mel'(~al C0l1n'1 i que s6n,
a més, sectors que poden atumr una mica I'atur c rej·
xent,
Ouanl n les nltrC's qiiestlons que ht'm dcbolul, eer·
tamcnl cns ulcgm que \'ost~s, en dos mesos, vulguln
dur, aquí. I'csludi de nnan~acjó perque. el debalim i
perque preneuem acords en aquc..llt Parlament o Bns su'
Ii sfA moh que en nquest punt parelx que hl ho.urn un
acord, Jo cll" la que gairebl! unnnirnc, ja veurcm com

acabara, ara, eYidcn lmcnt, ens sa ti!;.fa que a questa sigui
lUla via con!otructivo com la mnjoria de propostes o
loles les que procur.l fer Esquen"a NacionaliSlo,PSM,
Senzillament volddem acabar dient que la fiJosona
de les nostres propOSles, a part de valer que s'oprovin,
cosa que ens satisrarA com o Orup, és que aixl> impli,
qui reetificaci6 i aeluacions puntuals, Perqu~, per
exemple, s i !>'aprovD, com pareix que s'aprovarn, que
es (llvulguin c ls pl'oductes que es p!'odue ixen aJes
llles, perq\l~ els noslres consumidors els consumesquin,
aixb vol dir, ncccssAriarnenl, que ha d'Mar acompa,
nyat d'un r¡goros conlrol de qua lita l, i vol di r que ha
d'nnn r acompan.\lal d 'una educació del consumidol', !!s
n dk, que alxl> fonna part d'unn poUllea inlegral, for,
ma porl d'ur.a poHtica molt seriosa i que pcnsam que
no s'ha dut [¡liS mit,
Pe!' tfln!, c reim que omb aquesles propostcs, JI en
lotal, s i bé a lgulles, una et'ellcs l'hem consensuada
nmb altres Grups Pl1rJamcnlaris 1. per Innl, en queden
lO, c l'cim que 1[1 majonn signifiquen , ni més ni mnn,
co, que posnr en manta una scde d'altt!.l"natívcs que
(¡ns m-:l no hi han cstadcs,
EL SR, PR E.SLDENT;
SI', Vice'presidenl, té voste lo paraula,

EL SR, HUGUET ROl'GER:
Gl'tlcies, Sr, PresideOI , Moll breument , no pel' pUIl '
luaJiluu', perquc jo cree que seria reiterar uno \legada
més un crill'l'i e nfrom d'un nitre cri tel'i, simplerncnl
mnnirestal' -en:c que és ete juslicia- que he tiogut
una abs~(lci::. alltl damunl , I és que al punl número 8,
on PO$tl _un pln d'ordenació viaria., en prineipi, no
s'enteni" molt bé C)~ és el que. volio dir uo .Pla d'Or·
dcnaeió Vi:\rin., pc l'qu~ ~s una figura que nosa]¡res no
conlcmplAvcm, ni CI'CC que enlloe no es contcmpli, ara,
en e ) moment que s'ha fel )'aclarime.nt, que s uposavo
un pla d'ol'deu3ci6 de earreteres, o un pla general i
globa l de carretercs, <.'11 aquesl punl , dir·lj que Inmbé
hi estam d'tlcoret, si més no, si més no puntualilzar
que un tel'minl de s is mesas, el considera m gairebé
bastanl jusI.
Moltes grAcies,

El SR, PRESlDENT:
Volen intCJvcnir els altres Grups Polllics?
Pe l Grup RegionnllM8 de les TIIes té la partlu/a el
, Sr, J eroni Albertl Pleornell.
Dispuso d 'un lemps de cinc minulS,
EL SR, ALDERTf PICORNBLL:
Sr, Pre:;ident, Sres, I Srs, DipUIo.ts, Realme.nt pu'
jar n aquesto Tribuna. amb cinc minufs de lemps, quan
tan tes coses s'han dlt aqul, no sé com ho haurem de
fer per comprimil' 101 el que hem de dir d'aqucsta Propos ta de Rc~0Iu cl6.
Jo comen~aré a "illl'cvc.s, perqu~ si no, si cm que·
da algtma Cúsa, jn veuran, q uan votarcm , quin serlt el
nostrc vol.
1 vull cc.men~r pel punt número lO, que és el de
rcpro\'ació ,IeI Consellcr d'Educaci6 I Cultura pel seu
nul impuls q uant a nOITnnlit1.acló lingilfstiea, [ jo vuJl
dir, d'cntrnda, que nosaltrcs no donarcm suporl a
aquesto rcprovacló, lo per qu~ no donnrCm Supor' n
:tquesta l'cpmvacl6? Perqll~ cone lxcnt la vol unla t nor·
malitwdOr::l del Crup que dóna supor! al Oovcm, creim
que el Sr. Gllet esl¡\' fenl una Insc.~ mol! importanl , El
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Sr. Gilct, en aqw.:sl camp, ha eslal trcba.llaol bé, i hu
sabcm, ha sabcm. na fel tOl el que hu pogut, per tant,
SI'. GiJet el 1I0stre Grup reconeix la sevn feina, I amb
el Dustre val, aquesta l.:alObra no el reprovara.
El punt 11 és dilillu t, t'ampoc no vOlal'cm que si,
vOlal'ell1 qUe! s i en el l>cnl il que estil, ja la poLilica
d'Ordcnació del 'ferritori, COln que tcndrcm opol'tuni,
lal de parlar-ne rués temps, crclm que havcnt-hi una
nllra PrOpo"ició, en aquesta nosnlt.l"Cs també vOlarem
en conlrA, i ja explicnrem després les Taons de la nostra postura de VOl, quao vengui In I'raposta del Crup
Sucialista, Pero erec que és de justicia n:conl:.ixer que
no es pot dir que el COllseller de Cultura no ha fC I,
en norlllalll1:ació lingürstica. tOI el que ha posut, J,
COIll que, al 1I0SU·.:!: criteri, qul fa tOI el que pot, no
es ta obligal a m6s, Sr, CHet, repetesc, nosnltres I'estaianarem,
Ouant a I'altn: articulat, per afllll' ¡¡vlat i vcure-ho
en cinc minuts, nosaltres votarem que no a la propas,
ta que es constltueixi uno Ponencia per a l Jura t de
Grcugcs, I no perqu~ no crcguem que no sigui important que hi hagi un JlII-at de Crcuges aquí, sinó que
ereim que In dll'l'cga legislativa ¡ les prioritats legislo.tives poden njornar bé aquest projectc de llci, bé cn
aquesla Jegi.l.laturn bé B la proxima, perqu~ no cree
que hi hn¡l cap desastre d'aquí a lIavor que faei nc·
ccssal'¡ tcnir el Jural de Creuges, Cree que 51, perque
és a l'EstOlul, pero aq ucs l no és el momenl ndeqllUI ,
El pum 2, que s'elllbori en el termini de s is m .::,
sos el Pla d'lnfraestruct lll"u, nosallres vutarem que 51,
pero volem fer cons ta r que ens pnrejx que falln també qut.! s'inclogui a Ma JlOI'C:a, perqub, Clleal1l qu..: Mn1I0rea ti! un lraclament dis tinl , el nosll'C Grup scmpl'e don:u-b llupon que les lrnnsferencies de comJlCI~n
eies sigul ll horilzunla ls per a tots els Consetls. Pel'
tanl , discriminar el Consel! de Mallorca, en el senlil
de pcl'qul! es aquí, no obstant aixb, crelm que tamrn:
hi ha una [Jl'oblcm1aicn dlslhJta a les iUes menors,
cum é~ la t.-ansfercncin de funcio nads n un momenl
determina!. Per tanl, donarem supon al punl nllme·
1'0 2.
En el J, ens ílbslendl'Cm, Ens übstcndrem pcrquc
no podem moslm. desacords amb Irre¡!ulnrilals como
pro\'adcs, pcrqu~ nos:\lll'et no en lenim cap de comprovada, peJ' tant , nosallrcs ens abslendrem, pCl'qu~
pareix que uixO és una especie de contcnc.iós entre el
I'SM i el GlJvt!I'n,
En el qL:nrt, que c!.lu que: el Govem clabori i presenti 01 Padament en el temlini de sis mesas un pi::.
de cn.-adó ,j'induslria de lransformació de productes
dcrivsls d'ngrlcuHura, ens hi abs tendrcm per mons
progrnmbtiqllcS i per rnons del nostre programa. Nosaltl·cs 110 dúnarcm suport mai a en p plo de creacló
d'emprcses. Nosaltrcs CI'Cim en la Ilibe rlat i en l'economia l1iure i creim que les empreses les han de crear
els empresal'is, Si aixO hagués dit, que es cre'j un pla
d'inccntius per ajudnr les cmprcses que es cre'in per
fomental' la Induslria de lrans(:ormo.eió, tal vcgndn ho
hauriem aprovat, pero erenr empreses el Govern, no,
i jo espcr que el Govern cf.e Coalició Popular, meu)'s,
pero nosalt~s tampoc no hi estam d'acord.
En el cinc pareix que ja tothom hi es t~ d'acord,
divulgar eh proclucles de qunlitnt de les nostres lIIes
i procurar que es consumesquin, carn a incentivor la
producció de les nostres iIIes, compla tOlalmenl. I ahsolutamcnt nmb un Srup que fé, precisament, dlns el
seu programa fomentar tot allO nostre, el d'nquf.
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L'stur juvenil, tnmbé, jo valg parlar a hir, des
d'aquesla Tribuna, del greu problema quc hl ha d'stur
juven il i que, per tant, fjns I tot, vnig jer una certa
de"ivaci6 d'I~II, qUA n parlavem de política juvc.uil, lambé II dircm que si.
El punl 7 j8 csttl, parcíx, nosaltrcs no eslaJonnrem
aqueSI punt, em va dir que el retiraran, per tant, en·
cara que els ho volguéssim estalonar no pOllriem, perqu~ el rcl irf'n, amh la qual cosa no cal més explieació.
El Pla d'Ordennció Villria, nosnltres c.rcim que és
innec.cs sa l'i que el presentin, pcrqui! si hi ha ulla cosa
és el Pln u'O "dennció Viaria pe l convcni que hi ha
nmb el Govem de la Nació I que, praclkament estan
lotes les vics ja contaclades o, ahnanco, dJspOSadcs ti
fer dins aquest conveni, no obstanl vull dír ciar que,
és a dir, hi ha voluntat del Govern de presentar-bo, no
serem nosait l'Cs qul impedirem que t:S colllp lesqui
aquesta voluntnt.
Donarcm suporl al punl 9, quaot que es presenli
al Parlumen., en el tcrmlni de dos mesos, l'esludi delaUn! sobl'C el sis~cma de financ;amenl de la Comunifal AulOnoma. 1 li donarcm suporl perqu~, jo que I'altre dio no en val'c m parlar, per ventura tcnclrem ciar
qub passa, pel'qu~, (los 01"1', jo 110 DO tene gens dUl-.
Les dcclarllr.:ions del Govern, mitjan~anl el seu President, de disc.riminació, que som la Comunilat AutOna..
ma més agrf'ujada d'Espanya, jo ho he de creure pcS'quf! ho diu el President, aleshores m'agrodarb confil'ma l··ho quan lengtlCm aquí aqucs l estud j, qu,1O el pugucm lrac tal' aqul, n i Parlament, i jo Cl'ce que es
impol"lanl que en o.quest punl hi 1.I118i un acord del Parlament, PCrllUC el Govero lengul el suport d'aquest
Parlament, pcr anal' al punt de poder dir quin és \!l
sistema que eos con\'é, Ibgicnmenl, aixO Imnbc!: 110 defen sn m, diO!; el sistema solidari de I' Esla~ Espanyol,
perqu ~ aq u ~t Diputat que els pada va donar VOL al
Senat. a 13 Cons litució i. pe.r a nos3ltres, la Conslitució és d'aplicacló estricta. com a L1ei de lIeis,
Per tnnt, aquesta scrll la nostra postura davant les
Propostcs de Resaludó del PSM, Esquerra Nacionalist3. Pcnsam que cslarn contribuinl que nncrn cudavnnl
en la tasca de dur enlre 101s alJó que Olés puguem
aportar perqu~ les nostres iIIes vagin endavant, i al
Ilustro! cri Leri re nl i votant, cool votarem, aquestes resolucions, pfnsam que SOm en nquest caml.
Molles gracies,

EL SR, PRESlDENT:
Molles gracies, Sr, Albertl,
Sr, Tria)' té vost~ la pamula,
Dis poso de cinc minuls.
EL SR_ TRIAY LLOPIS:
GrAdes, Sr, Pres ident. Sres, I Srs, Diputals. Vul!
dir, en prim:ipi, que tenim grans eolncldé:neies amb
les PropoSICS de Resoludó del Grup d'Esquerra Nacionalista, coincldi!:ncies en tcmes, coiDcid~ncies quant
que eSlnlonnrem temes espeC(fics que ells proposen 1
que no han lractat ni són traelals a nitres Propostes
d'allres Grups, i, per .... ltim, que també :enim alguncs:
motisncions. algunes diferencies quc mostrnrcm a al·
guns punts o propastes concretes.
Entmnl directamen t en la relacló, partlclpam pIenament de !'interes i de In conveniencia c!e la Llei del
Sfnclic de Greuges, una figura , una institueió del no¡;..
lre Eslalut Que crcim important descnvolur.l3r com
més l\Viat millor pel' a la defensa. del eiutodh dnvant
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els abusos possiblcs de j'Ad millÍslrnció. Cree que els
Dipulats, el':> Grups Parlamentans. són I'ls que lencn
bb.sicnmenl la inicia tiva legislalivn i, pel- tanl, amb molta més ruó, 13 pOl ¡cnil' el conjunt deis Diplltats, él
conju nt del! Grups Pnrllunell1aris, a trn\'és d'una Pon~ncia conjunta, com s'csto reDI n In Llcj de Consells
InsllJars, aplO\'adn rel Pie " 'aqucst POlI'lamenl ,
El Pla ,l'fnfracSlructura quanl a palrimoni i personal ti les (Il es, hcm de dir que, lamen tant cls aeofds
de la Mesa, que 3entam, IOgicamc.nt, scmprc, pero ha\ler postPOS:lt el dl!bnl de les Modons dc les rnlerpcl13cions pl-eceden l!l. n aqueoSt Dcba! ele Polílica Genel'al
se s uperpos:\ plenOlmenl amI) una Moci6 nostra, que
deja tcxlualmcnl, que diu, I que haurfem de discutir
d.imnrls, jo no sé ja com qucdnrtl despl'és d'aqucsta
apro\laciú, disellssió I vOl3ció d'3qucsla Resolució, diu
exacLnmenl; .. Elaborar un PI" d'Infraestl'tlclurn Administmth'B ql:C cantempli nquestes necessitats, desglossacies per Consellcries ¡ les inversions prc"is les , per
101 que sigui enviat al Parlamenl_, Com es pOt veure,
hi h:l una gl'3l1 eui ncid~ncia que, logicarncnt, ens oblisar~ a votar ti favor aquesta Proposició, s i bé ens hagués ugrndn' h:lVer-la poguda expos3r amb més pi'QI3gonismc I autonomia en el debal de dirr.arts, pcrqul!
cra eonseqü~nclD d'una rnlc!'peHació noslm,
Quanl a la pol!tk:1 de pCI'son31, de conlrac:tnció de
personal , cel'lament. cerlamenl, hi h<t hngut Inrlacció
I hl h3 ha¡r. tl ravorilisme, certamenl hi ha hagut prorrogues disC'TCccionals, nrbit.rbries, de conl rac te5 tcmporals, per ~'ol1vcl·tir-lul> en I.!ontl'aeics dd'ini!ius, pt'ic,
t.ka que hcm de qualificar, ncce,ssi\riruncnl, de c1ientnlisl;¡ o de cercar la pll1'3 sumissió del contracta! o
d'arovol'ir la sevo coincidencia ldeolbgica (tmb els membres, 8mb cls partits d~1 Govern, , aixo. certAmen! és
repro\lnblc i és !mludable que 3QUCSt Pnl'lamenl mantfesli el seu desncord_ També hcrn d'exposac que no és
una pura dhpUl1l secundaria, no és un pIel de poca
im porL1l1lcin el que cs plonleja dll\ltlnl la Mngistrallll'tl
pels Sindicats rcllreselllalius de Comisslons Obrcl-cs ¡
UGT, en dcfe.n!':a dc 11'1 !libertal simlical, 1,.'11 defcnsa de
l'aplieaciÓ de la Llei i de la convocntbria precisa d'cJeccions sindicals, i que, com ja explica \'a ahir, ab:o mostra una mMea ele <liOleg entre el Govern ¡ les Cen trals
Sindicals, que \lU lmuria d'h:lvcr arriba l mai a aques l
punl,
Un rc\ad6 al PIa de crendó d'indüs ll'ies de tmnsfonnaciÓ de produCles derivats de I'agrlcultura, 100madCl'in i pesca, ent('nem, e nlc nem, I en aques t sentil Ii
clona m suport, que no es proposa un phi de. creació
d'emlll'cscs públiques, ImleneOl, almnnco nosallres, que
es tracia d ~ la crcnció d'un Pla PCI- impulsar, per impulsor la eonsl ilució d'cmpreses tnmsformadores i, en
nqucst sentit lambé coincidelx amb I'espcrit de la nostra, d'una dc les Mocions, que discutll'em, no, en aquesl
cos no hi ha lal coincid~ n da eom a I'anlerior, de fer
csludis encaminat:; al foment i ercaciú de novC$ indústries, certament semprc, scmprc que hcm parlat en
aqul"-s1 Parlament de sectors pnoritaris, un deis que
s'anomencn i hcm anomenal sempre, n diferents debals de p~upOst.'i, en diferents oportllnilats de politica I!conomiea, generol, sempre ha estol aquest de la
tmnsformació de pn)duetes agrans propis,
I2tlalment helll de di!' que la defensa deis productes nos ll'es, dC' lcs cose3 noslres no ~s exclusiva, obviamcnl, de cnp Gnlp Pal'lnmcn tari i que, per tant , tambó fcim nOsl1'8 aquesta pl"oposln de divulgnció deis produeles de qunlital per incenti\lar el seu consum,
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U proposra 6, rclativa n I'alur juvenil, hu estat
transncciolludo amb el Grup Sociallsta, per parl dc.1
Gnlp d'Esquerro Nacionalisla i , per tilnt, tendré OperI.unilnl de lI'aclu ..... la a la intcrvenció del Grup propi,
La 7 cst!t rcUl'í\do, també en bendid d'una ue mes
hmplia del Grup Socialistn_
E l Pln d'Ordenació ViAria, com a tal Vla de Ca ITCteres l1s un deis temes que, en ccrla oportuniult, vaig
lenir ocllsió th: dl"log.lI- amb el Cun::;clll!r d-Obres Públiqucs, al Pllrlamenl_ No cm va, di~"Uem, donfll- un:1
grnn sotisfai.'ció, perqut: cm va respondn! amb ambigüetat, pel-o lampoe no es va ncgar que pogués ser du t
aquí, al Purlament , aquesl P]a d'Ordenacló Vhi ria, Pla
de Cao'Clel'e!l., aquest Pla Viari, i crcim que és inte.
rcssant dur-lo, si bé, efectivnment, Jo parleix d'un grtln
condicionan!. i és que, sensc consulta al Parlament,
que no és obligada, perb que llagues estal bas tan l C OIlvenient, qulUU a 'les priorit:us, s'ha establer! el con veni, un¡¡ polilica -d 'inversions a qualre anys, Oc (Oles
manercs, rceordem que marcar vl'iud lnts no rlenba llls
qualre anys, marc.."Ir una plnnificació de carreteres és
a un horilz.ó molt més lIarg, que s'han imposfl t, i acto
hagués estat bo que bagues tengul un eSlalonruncnt
padamcntarl prc\'j, si hagués estal possible, s'han 1mposat soludons ,'iades a o.jullIamcnts importanL~, i
que 5Ón eje gron Impol'lhncia t'slrucluradora de la .se\l!l
s ituacló lII'btllústicn, qu:! moltes \'egudes, encara, es defcnsen csqu..:mc.s ,'iaris obsolcts, que res ponen a plant:!jnment s de princlpis deJs nnys 70, I que no esl'nrn gens
de més r c.vh'a r lO. aqUl.,'sl conjunl dc propostcs d'uni'l
manera OI'dl.:nadü e n el Parlament _
Quan t a I'cstudi de finon'inmcnt de la Comunitat,
nosaltrcs teuim una allea-naliva, lenim una pl"opos rn en
tIquest senti~, crcim que és 11l~ bona, s i bé ¡'objecl iu
és el mt\tcix, que és dlspos.lI' d'aquesl esludi sedós i
rigOl'Ós_ Nos'lltres crcim que és millor quc no sigui el
Govcm qui faci nqucst esludi, creim que hl hauro
molta mé~ gnran lia d'estalonnmenl parlnmenlad i ullitari, quc és el que se cerca a les proposu'!s que s urtin ,
si a(lues t es:udi es fa a parlir d'u nn Pon ~ncla Parlilmenti\ria, pt'rO nmh lo f I'nsscssommcn\ que s igui ne.
cessRri, extcrn i que, per a<;b, defensarcm posteriormenl ilques ta puss ibilH at, No obstant aixa, no és qu e
CS'lig\lcm en desacol'd , en absolut_ Si aquesta és la proposra que \la t'ndavan!. I'Imb aquesta possibililol
d'aquests d o~ m~os, que aixb s i que és Imporlant ho·
ver s ubsannt aquesl error mccanogn\tic pel Grup del
PSM, pugul es ta,' fe t i pugui es!.;'!r a disposició del
Parbment _
Quant a les l'eproVj:lcions, no entraré a la ConselIeria o al ConseUer d'Obres Pl'lbliques, tenim nnn propostn de mes amplitud, I tendrem oporlunitat, sUpOs,
de dcfensar-Ia l\mpliam ent. I. quallt al tema de l'escAs
o TllII Impul,; de Jo normalil7J'lció lingU!sttca per parl
del Conseller de Cultura, l1cO'l de dir que nosa llres
compartim les critiques del Grup d'Esquurra Nacionalista I que, 1'\ pesar de la nuHa voluntDt normnli1zodora del Gnlp que dóna suport al Govern, doni dlfel'enls
matisos R I':\cluneió del Conseller, per a noso ltres no
és aquesl el niveU de rcfe~ncia,Per R nosalttl'S, el
ni\lel] de rcf~'I'encia és quina hagués esla! la nonnaJització possibl,. si, no lan sois hagué.s estal un altre Conseller qui ocupés aquc.'1t eb.rrec, sinó s i hagues eslnt
un altee el Grup Parlamentari que li donés suport ,
Moltes vilcles_
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Si cm dispensa, fin s i 101, no raré ús de la Tribuna, perque cm sobra !cmps amb Oqucsls cinc minu!s,
i me'n sobra, 00 J:'erqu~ s igui supe rior a ls altrcs, sinó
scn'l..ill:1mcnl p Cl"qu~ el que jo podria huvcr dit, ja ha
tcnguL dos t'xccl-Icnts Portavcus amb el Pres ident i el
Vice-presidenl del Covc.m. No obslanl a ixo, sense des<tutoril zar ningú vuJl fer una p untualílz."lció a l que s'ha
di! sobre. el I>unl vui t. 1 es quc el Pla de Carrelercs.
ha dit moll bé, que es podia fe .., que de fel es dura
aquí, al Pal·lamenl. pero que és impossibJe en -sis mesas, i, per tant, no bi cstarem d'ocord, en nom dd
Crup ho die ¡ ho matis, que no estarcm d'acord Imn·
poe amb aquest punl vuit, tal com esta.
Tambí! pod¡'iu dir, i ja res més, mé.. que també
ero reUeva cl'haver de parlar la coincid~ucia quasi 10t~1 q ue hcm leng:.ll lambé amb e l Grup Regio nalista ,
i die quasi lota l, pcrquc sí valdría (er una matisació
en el punt tres, i no precisamcnt a la intervenció del
Crup Regiona lista . sinó di!' que nosal1rcs aquí no ens
abstcndrcm, sinó que direm que no, perqu~ nosalll'"t!s
ereim que el critcri de Comite únie, que no ho com·
parlim, malgrat comprenen que el defensi un allre
Grup, no és vcrladeramcnl del'Cl\dre la IHbCrtat sindica l. per tant, nosa lt n~s, des del nostrc c lite ri creim
q ue la poslura del Govem í!s In que defensa la verla·
dera lI ibertat si ndical i , pel· tant, aquí dir em clara·
m enl q ue no.
I, pe r 3cabar, q uasi és una qiicst ió d'ord re. peru
ai:d lJevaOl nnn al tra iotervenció. Voldrlem demanAr
que quan es voti, ja que es votaran al<l, al final , es
llegesquin un per un cada un deis aparlals abans dc
votar-se, pe rquc ahí no s'indduira a confusions.
Moltes t{1-acies, Sr. PI'csident, Sres. i Srs, Diputats.

bé ho don1l\'em per im plfcit, pero creim q ue cal afegir Mallorca , Menorca, Eiv.issa i For m.enlel.<l, I. rcspec·
le al tema del Gnap Popular, cerlamept el Fla de Carreteres, Lanabé ens pareixeria constructiu ampliar el
termini, quins mesas el Govern ... ?
(Rialles)
Vuit mesas? Per tanl, un nny, dotze m esas, E·s quel"m Nacionalista no té c.'lp e mperó sempre i quan ven·
gui a l Parlament per a un debat couslructiu, en aqucst
cas, en el tcrmini tic dotzc mesos.
Fe les aq u este~ enteses, aixf, a nivell coHoquial, l"ñpid i polse!" que ef'ica.;, ja ho veurt:m, el temps no
dlro, i fcls l'ls <:.gra"imen ls peninent s, s i que ara hem
d 'acaba r fenl un parell d'observncions.
Es lógie que hi haKi diserepbncies ~n el tcma ele
la crcnció d'indústries clerivades del sector agrícola,
rnmader i de pesca, és IÓgic que hi siguin pc.rquc el
Govern i e l Grup Regionalista mantenen una vía només subvencionadora. Una via només subvencionado¡·a,
i nosa!tres OlanteIJilTl 1:1 poss i bi lita~ que es gencri un
a ltre tipus ele planificació economica. un ultre tipus
d'acluació i, en definitiva, que bi hagi un complemcnt,
entre el sec!or prival i el sector póblie, i que el sector
públic ineentivi el secto,· prival. Són dues ideologies,
per tant, cre im que és evidenl que no hi ha hagut unu
cntesa, si bé crdm. que nosallres anarn enccrta ls rel,pecte (/'aq uest lemu, Pero, també hem de dir que. hi
ha un pal"cll d'incoherencies que volem assenyaJnr n
¡'cxposici6 que ha fct el Crup Regionaliiua. Si nhir el
Crup Regionalis ta ens deia que s'ha d'aprPfund ir a
l'Estatut, tins a ls ma..'(ims, co·m es que M ili no \'01
aprofundir ,¡¡ l'Eslatut e·n el concepte de c reació del
Síndic de Greuges? Ahir cns deia, clarament. que treo
guem 101. e l suc 2 l'Eslalu l d 'Au tonomia, i en aixó coin·
cidim, en la filosona, Esquc l-m Nacionalista i el Grup
Regiona lista a aixb c ree que ho he m defensat fa dos
a nys i migo pero ara, avui resul la gue no, al"Ó, amb
a ixo, no, a ixt. no imporla e n aquesls momenls, pcr tanl,
creim q ue es una illcoher~nqa i , sobret.ot, quah es
tracta que un Sir,die de Gl"cuges significa dercnsar el
ciul ada dav:lnl de l'Aclministrnció,
Una segona qüesti6 que volem, lambé, dir en
aq uesta darrern inlcrvcnció nostra, en aqucstn defensa, és ' amb€- una altra incoh e r~ ncia del Gm p Regiona.
lista. La qiiestió de 1" polltica de personal.

Bl SR, PRESIOENT:

EL SR. PRESrDENT:

EL SR. PR ESIDENT:
Múltes V1kcies, Sr, Diputat.

l)cI Crup I'opu lar, lé la paraula el S r. Cosme Vi·
dal i Juan.
E L SR. VIDAL J UAN:
Cr~c i es, Sr. Pres ident.

EL S R. PRES IDENT:
Disposa d'un !emps de c inc minuts.
c ·l SR. VIDAL JUAN :

Molles grades, Sr, DipU13t.
Sr. Sebaslia Serra Busquels, t~ vostl! la paraula .
Sr. Seb;:,stia, scgons veim, a I'aparlal dos, si afegc ixcs la paraul:t _Ma llorea _, UM el votara sI. i El l'apal··
tal vuil, s i amplic$ el lel'Olini de Sis mesos. tumbé, eh ?
Val? Alcshorcs, ja hnul'Íem avam;:a t basta nt , eh? El dos
el vu it.
Oispos:I d'un Ic.mp$ de del! minuts.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Procui":¡t'cm s~ r més breus. En p rime,· 1I0e, J'agrai··
menl e1'Esquerra Nacionalista-PSM al dillleg q ue hi ha
en aquest Parla'Ttc.nl i, $obretot, a l'a\Xeptadó, per
parl de tols els Grups, de Proposlcs que, la nostra in·
lenció és que s ignin posi tivcs i que impliqu in cerls
can vis, quc creim q ue $Ón positius.
En segon 1I0c, lambé per arribar a pOSI1.1 I1!S conjuntes. acce¡>tar ia Esquerra Nacionalista incJoure la
parauln, e l ('oncepte oc Mailorca_ en el pllol de l'est udi
d'infrnestruclura, a proposla del Gru p Regionalista, si

Sr. Se bnstih, en aqucsts momcn ls, vosle estil. con·
docnl el dcbal , 110 m'inicii' VOS I ~ un debal sobre de·
terminades co~es on ja s'han fixal posicíons.
EL SR. SERRA BUSQUEn;:

Sí, senvor. Cn\cics'
En ddinil iva , la polflicn de personal na estar un
tema , rcc tiricant la inlcrvencíó, a proposto del S r. PI'e·
s idcnt, la pclflíea de personal ha estal un deIs temes
que hem du t Olés Ilargament a aquest Parlament, t
nosaBres creun q ue sí, que s'han demost ral irregulari·
tal s duran t més de dos anys, crcim que s í hi J1a hagul
passes posit;ves, pero tnmbé s 'han demos lrat irregula·
, ritats. l, pcr lanl, pcnsam que s'ha de criticar i s'ha
d'intentar que s'neabin les in·cgularitats. 1 n'hi hn una
de Ololt iml;orlant: no disposam d'una plantilla o rgaojca deis err,plca ls , deis funcionaris d'aquesta Comunital Autonoma, i aixo és una irregularitat pcr 'via direc·
la i pe!' via indirecta
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J, per acabar, volero insistir molt en el tema de
normaHlzació lingürstica. S'ba fet teina, creim q ue no
la que s'hagués pogUI ter portes a defora, pero se n'ha
feL Sabem de la bona voluntal del Conseller, molles de
vcgades demos trada, pero, Ilosaltres volem insistir, par·
lar de normalització Iblgü¡s tica, avui , és dins l'Admi·
nistnlció Autonómica. 1 suben tots c1s Grups aq uí represcn tals que tenim raó, en el fons, com tcnim raó
en el Icma del calaleg leONA i el catMeg INESE que,
per cerl, el d'leONA és més complct que e l de I'INE·
SE, en conlra del que s'ha di l aQuf, aVllL J, per altra
banda, voldríem lambé recordar que a aUrcs administrncions, per cxernplc, al Consel! Insula r de Mallorca,
la normaJi lz.'lció Iingüis lica, d ins I'administració, si bé
no és completa, esta molt més avam,;ada que el que
s'ha fel dios I'Aclm inistració Autonóm icn.
Per tanl. molt conscients q ue en el fans en els temes en que es discrepa a mb B'squerra Nacionalista,
peusam que tcnim raó, mantenim, com és natural. les
nostres PI'opostes, si bé, insistím, clocim que nqucst
debat ha anal al final per uns carnins, que crcim que
són satisfactoris i positius per al Cutur d't\quesla Auto·
nomia.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes grncies, S r. Diputat.
Aquesta Prcsidencia decreta un deseans de q uinze
minuts.
EL SR. PRESlDENT:

Per favor, recomenc;a la sessi6. DebAtrem a con tinuació les Propos:es formulndes pd Grup Par lamenta·
d Socialista.
Sra. SeC'retaria, voldria fer lectura d'aquestes Pro·
postes, per favor?
LA SRA. SECRETARIA:
d.-E l Parlantent de les lIles Balears insta el Go·
vern de la t:omunilat Autonoma que en el lennini de
tres mesas r-resenti un Projecte de L1ei Electora l_.
2.-E! P¡lrlamenl de les Illes Balears ins ta el Oo·
vern de la Comumtat Aufonoma a presentar, e n el ter·
mini de trc.:i mesos, un Projccte de L1ei de Palrimoni
de I.:l Comunitat Aut?>noma.
3.-EI Parlament de les IIles Balcars insta e l Gavero de la Comu:litat Autonomn que, en el termini de
lres mesas, pr esenti un Projec te de Llei de Sindicatura
de Comptes.
4.-EI Parlament acorda constituir, de forma im·
mediata, unil Ponencia amb la pre~ncia de tots els
Gl1.lpS Parlamentaris i dotada deis mitjnns tecnics precisos per tal d'elaboror un estudi sobre la problemb.tka del fine.nyament de la Comunitat Autonoma, q ue
sera sotmesa a la consideracló de la Cambra.
S,-EI Parlamenl d~ les JIles Balears insta el Gavero de la Comunüat Autónoma a suspcndre temporalment, fins a la fixac ió de les zones i sectors d'actuació
preferent dd Pla Economic Regional, la concessió de
subvencions i ¡nteres de crCdits per a inversiÓ i tre·
soreria.
. 6.- El Parlament de fes IUes Balenrs insta el Gl)vero de la Comunital Autónom a a extremar el control
que, en funció de la seva participació i del segon aval,
li pertoca sobre la Societat de Gamotia Recip roca, co·
municant al Parlament les mesures plocses_.
La proposta 7 ha estnt trnnsaccionadn amb la número 6 d'Esquerra Nacionalista.
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«S.-El Parlament de les lIIes BaJears reprova la
polItka d'Ordenació del Territori dula a terme pel
Conseller d'Obres públiques_.
9.-EI Pilrlamcnt de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma a rcfo~ar les mesures d'ordre legislatiu rcglameotari i do gestió per tal
d'assegurar la preservaci6 del medi rural d'edificn·
dons, parceHacions ¡ usos contra ris ¡incompatibles
amb el desli agrícola·rnm ader ¡natural d'aquest.
IO.-EI ParJament de les ll1e$ Balears insta el Govero de la Comunital Autónoma ti presentar al Pa.rla,
men l, en el terroini de tres mesas, un Projecte Legis.
¡aHu d'Ordennció Tel·ritorial. que penneti desenrotllar
amb vigencia unes direclríus d'tlmbit suprn,municipal
que assegurin la coherencia i racionalitat de les deeisions bnsiques deIs p!aus i normes m un icipals.
II.-EI ParJament de les IlIes BaJears insta el Govero de la Comunitat Autonoma a l'emetre a l Parla.
ment, en el lermilli de dos mesas, els estudis sobre Es·
pais Naturals elnborats per ,'ICONA ¡pe!' l'lNESE,
<1mb unes propostes d'actuació pel' a la definitiva ca·
talognció i prolecció del medi nat ural.
12.-E I Parlament de les m es Balears ins la el Go·
vern de la Comunital AutÓno ma a sotme!re a informa·
ci6 publica, en el termini de trenta dies, a concloure
la tramitacit a la majar brcvctat, deis plans d'especial
onlenadó ¡ protecció de les Arees Naturals d'B'special
Inter~s d'Es Trenc·$alobrar de Campos, Sa PUl\ta de
N'Amer i Ses Sal ines d'Eivissa i Formem era, exigits a
les corresponents lIeis de declaració, aprovades pel
Parlament.
l3.-EI Parlament dI.! les l Ues Balears insta 'el Govern de la Comunitat Au tonoma a elaborar, en el termin i de sis mesas, un cata1eg d'urban itzacions m egal:,;
i d 'enviar-Io al Pa rlam ent per a l seu debat i aprovació,
junt amb unes propos tes Ieg.islatives i de gestió, per
donar-los soluci6 definitiva.
14.-EI Parlamcn t de les lJIes Balean insta el Gavem u culminar, en e l telmini de dos mesos, els treballs del Pla Hidrologic de les IlIes Balears i a esgo·
tar tates les possibil)tals c!'aeluació que la Comissió
de Planificació Hic.'rológica de les lIIes Bafea.rs permet.
15.-EI Parlamenl de les l11es Balears insla el Gavero a coordinar amb el conjunt d'ajuntt'.ments ¡Consells lnsulars la polftica d'infraestTucturn j actívitats
cullurals I c~porti"es.
16.-EI Parlament de les IIles Balears insta el Gavero a elabornr, e n e l termin i de seixanta dies, un programa d 'a Ifc:betitwció d'adults i rcmetre'J al Pa rla·
men! per a l a seva aprovació.
17.-EI Parlament de les JIIes Baleaos insla e l Govero a ex!n;..mar I'ncció inspectora per tal de donar
compliment tI la L1ei d'Allotjaments Extrahofelers
18.-EI Parlament de les m es Balears Insla e l Govern a presentar per al seu estudi i aprovac16, en el
termini de Irenta dios, e l programa de Promoció exterior del Turisme per n I'any 1986.
19.-El PUI'lament de les JIles Balears insta el Go·
vern que eh!.bori, en el tennini de tre~ mesos, un In·
ventari de finques millorables í abandonades.
20.-EI ParJament de tes IIles Balears insla el Govero a presc-ntar un Projecte de Llei sobre la problematico. de la drogndieció eo el qua l cs contempli la
prevenció, I·... ssistencia sanitaria, la rchnbilitació i la
rcinserció seda l deIs afectats.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes grlcics, Sra. Secretann.
Pel Grup Pnrlamentari Socialista, t~ la paraula el
Portaveu d'aqucst Grup, el Sr. Joao Fraocesc Triay
Llopis.
EL SR. TRIA Y LLOPIS:
S r. Prc.~ ldent , Sres. i Srs. Diputat s. De les moHes
Propostes de Resaludó que, tant de sentit critic, com
dc control i d'impuls a ¡'o.cció dcl GovCTD, hagués pogut prcsental el Grup Parlo.menlan Soc!alists., bero fel
una breu selecció per presentar en el PIe d'aquest Par·
lamen!.
Els temes que presentam 8vul lmeten les segiients
m a t~rics: Ueis Msiques per dcsplegurncnt de l'Bstatul,
finanyamcnt de la CornWlitst A.utÓnoma, política económica, plant cjarncnt de gl'cus problcrncs socials, coor·
dinadó de política cultural i esporliva, coneixement
més profund per a la miJIora de I'agricultura, promoció i ordcrmció del sectOr turlstle, política d'aigiies i
poUlico. territorial.
Per anar completant I'ent ramat de l'Esta lut, im·
pulsnm el Gove rn a present ar Ires lIeis institucionals:
la L1ei Elecloral, la Uel del Patrimoni i la Llei de la
Si ndicaturn de Comptcs.
La Lleí Electoral és una Ueí necesstu-ia, és una Ilel
que tots ens bem compromes a di rerents moment s a
phuHcjar e n el Parlament , en els nos tres programes
elcctorals, :es una Hei que el Govem. insi stentment. h o
clit que teniJ'. preparada. i nosaltres !'ins tam que la duo
gui a lermini rix, que la dugul aquí en tres mesos. No
és excuso que el Govern estigul eo minorla parlamen.
taría pcr inoompl ir aqueS la obliga torielat que l'Es ta·
tul cstableix , ereim que es pol govemar en minoria, el
que no es poI ter és, amb ('excusa d'cstar en minona,
no governar, i e ntre les oblig!l.cions de governar, en
aq uest cas i en aquesL moment histórico hi ha la de
prescmar la Llei E"lectoral. Si no te nen majoria, ja
s'aprovnrll, lo Llei en el Pa rlament, e n el Parlament ja
es c rearo In majorin p er dUJ"ola e ndavnnl, nosaltl'es terum clars quins són els plantcjamen ts i els contenguts
que aquesta Llci ha de u~nir, hem defensat sempre el
c rilcl'i de pt'Oporcionalila t, hem dercnsat. scmpre el eli·
ten de dislt!cte insular. Proposin vostts les seves posicions, duguln·les al Pnrlament i, entre tots, si no la
sevn, la que sigui, treurem endavtlnt una Llei E lectoral que crec que és obligat acabar la legislatura 8mb
unn lIel nprovada.
Ln L1ei del Patrimoni i In L1ei de In Si ndicatura de
Comptes SÓII Heis necessories per rcgulnr els nspectes
palrlmonlals I de gestiú i control flmmcers . L1eis que
j n "on ser " hir cornenWdes a 111 mev:! intervenció.
Bn el tcma del finam;ament, que jo. vam traclar
nhir, b.mpliomcnt, hem considerat imprescindible pren·
dre lo iniciativa que ha es tat colncldent, en alguns as·
pectcs, 8mb els a1tres Grups, 8mb el Grup d'Esquerra
Nacion:lliSlll, sobr\! la necessi tat d'un estudi I'igoTÓs,
un estudi sc:::riós robre el fet de la situació actual. del
ri n nn~mc nl, sobre les xirres renls, !'Iobre les campa·
rucions rcaI:,; amb 10ts els indlcadots d'rutres ComuDi·
tals Autónomes, sobre les nlte.rnalives poss ibles
d'aques les si tuncions. Un estudl. sense exageradons,
sense dades heterogt:nics, scose mistificncions , sense
dromallsmes, com COl'J'espon o un c.s ludi tl:cnic i polí·
tic. Nosaltres creim que el lIoc ndequot per plantejor
oquest estud i és el Parl nmenl , és In casa de lots, és
aquí on hi ha tato; els Gmps Porlamentarls i. per tant,
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la rcpresenlaci6 populnr, que no ~s que I'hagln de fer
cls DiputalS. pero una Po~ncfa conjunta, amb el mh·
xim asscssorament possible de la nOSlm Comunitat,
amb les personoli tats més rcUevanls de I'economia i
deIs cstudis territorials, poder plan tejar unes propos·
tes de concJ usió en el Pie del P8.1'lament que, fetes per
aquesl cami. probablemenl tendrie:n garanti da la ma·
joda o la wJanimital deIs membres d'aquesta Cambm.
Creim que .. quesl estudl és prc'Yl a qualse\'ol decisió,
que és prevl a qu.sJscvol ncgociació j, pel' tant, que és
un eS ludi molt urgent i necessari j, e n aquest sentj¡,
manUest la diferencia amb el Grup d'E.sque.rra Nacionalista, que cnctuTCga al Govc.O\ fer·lo, c..-o8a que Cl'éim
molt legitima i rcspeclab le per la seva part, perO la
nostra proposta concreta és que sigui el Parlament,
que sigui la iniciativa parlamentbria t el treball parla·
mentan que dugu.i endavaul aquesta tasca.
Quant a la politicu cconómica, dues proposles con·
c retes. Una, acceptada. en certa manera o, almanco,
amb una cerla auto-crlt icn per part del Presldent de
In Comunitat Autónoma, ahir, que és el de la Societat
de Garantia Reciproca. Ahlr pttrlhvcm de quinas són
les "i(res importan ts de risc que es t~ assumint aques·
ta sociela t i que estaD avalades pcr la Comuni tal Au·
tóooma. Creim que s'ha d'extremar el control, si mple·
meol que el Govem prengui les mesures adequades
per extremar aquesl con trol sobre la sacielllr, sobre
els proj ectes que reben aquests avals i squests credlts
per tal d'assegura r una sltuaci6 sana i seguro s la Camun itat que té 1:.\ responsabllitat financern ultima, donada la desproporció real, important entre el capital i
els avals aconseguíts. I que aquestes mesures les duo
gui a l Parlameol per a coneixcment i pcr a debat dels
Oiputnts.
Quant n les subvencJons de ~dit , 00 vull observar
que hi ha un error de mec.anogrnfia autbltic. no de
mecanografia ticUcia, qurmt a la redaeciÓ. pe r tant són
subvenclons de crerl it, d 'interes I de credlt, el que I~
gicnmcot e.s vol dir. Proposam. pTOpugnsm la suspen·
sió tem poral. menlre I'anunciat Pla Econbmic Rogional, que deu estar molt prOxl m a entrar a nques t
Parlnmcnt, sj hem de creUl'e, i les he de cl'eure, les rei·
terades manifestadons deis dil'ere nts membres del Go"cm, n I'espera d'aquest Pla Económ ic Regional esta·
blesqui els ~' ectors d'accl6 prioritAría i, per tanl , pu·
guem centrar jil, dc[inltlvament, I'acció impulsora, 1'oc·
ció s ubvcncionadora, !'acció s ubsidi1:lria del Govem so.
bre c.1s se.::tors i les coma rques que rcalment ho
necesslten, i no de: forma Ind iscriminada.
Tres probTemes socials greus mereixen nvui la nos·
1m ntenci6, i els dui m aquí phmteJats en forma de resoludó: I'a!ur juvenil, la drogadicd ó i I'aoalrabetisme.
Tres problemes &f'ClIS per a una societnt que presu·
meix, I <\m b rnó, de culta, de ricn I de. prospera. E l
prob lema de ¡'atur juvenil és un deIs problemes rea l·
ment greus en nquesta I a quolsevol Comunital . en
aquesta, perqul: és el com»onenl principal de l'slul',
perqu~ és 1';ltur més real, m~ nulentic de tots, probn·
blemen t, els que estadlstieamenl nparcixen. perqu~.
predsament, a les persones jovcs és aquí on la sacie·
tat ha fet el m~dm ~sfo~ d'cducacló I d'inslruccló,
amb les persones que més he m gastat lots, que ml!s
ha invertit JII. societat, en escoTa, en eSludis , en univer·
s ital, preclsament nques les s6n les que més c1ificuUat
lroben per r.::ntrar e n el mercat de Irchall ¡ per ossegurar-!>e una ocupacl6 i un Hoc que eorrespongui a
aques ta instrucció i n aquesla preparaci6, :es una au·
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lcntica dilapidac\ó social lenir aquesta siluacló de joves aturots, amb aquesta proporciO greu que nosaltres
palim. 1, en aques t sentit, proposam, d'una manera
Iransaccionada amb el Grup d'Esqucrra Nacionalista
quc tenia una proposla moll similar, amb matisos,
simplement, de dife~ncia, proposam que es faci un
pla d'ocupaci6 juvenil, que aquest pi ... d'oeupació juveni l es faci consultat 3mb els agents socials, cent.rals
si nd lca ls I orgaoj¡zaciol1s empresarials, que es coordi·
ni amb l'Administració Central ¡que, després, la seva
cxccució es faci en cooperaci6 amb I'Administració Local, per lanl, amb els ajuntaments i amb els Consclls
Ins ulnrs.
La drobradicció, cree que, si de qualque problema,
lols som especialmeul sensibles i coneixedors de les
pcmicioses conseqüencies indivlduals j coHectivcs que
crea, és del de la drogadieció, és del de les toxicomanics_ Creim que la manera més adequada per comen",ar 8 resoldre nquesl problema és la Icgislaeió sobre
aquest tema, el recenl congrés de Socio-Droga-Alcohol
es debat precisament a Palma, i entre les seves condusions eslablin que I'adequadn manera d'enfocar, de
coordinar I'acluació d'enlilats p(¡bliques I plivades per
combatre tol conjuntament el problema de la drogadicci6 és a través de la legislaci6 de les Comunitats
Autbnomes 1, endemés, en aquest scn lit ja. hi ha CJ(peri~ncies que poden ser assimilades, perfeccloDadcs,
cri·tic¡tdes, sobre les quals ja fer un plnntejament superador. Aquesta llci , que demnnam que es dugui aquf,
si bé no se Ji estableix un terminl deflnít, aques ta lIej
con templario. tol el p.'océs que afecta la drogadicció,
des deis aspectes sanitaris als aspcctes de reinserció
social,
1 I'analfabctisrne, un problema del qua! no n'hem
parlat prou i que és important. A qualsevol oficiná públlen, cncara hi ha una part gens despreciable quantitativament de la població que encara firma 8mb el dil,
I acb, a una Comunit al, com deja, rica, prospera¡ la
mes adcquada pcr enlrar a Europa, la que lé e1s
1'Ors més en Unía, encara tentm un pel"centatge impo....
tant, en slgnns municipis molt imporlanl de persones
adultcs que no Sólben lIegir I e.<;criure o que no lenen
cls coneixements mlnims pcr donar els mbduls que inlel1lacionnlment s'cntel1cn com a persona alfabcl ilzada ,
1 aixo, no hi haurn compelCncles, no ser¡\ una obligació es tricto de la. Comunitat AUlbnoma, pero no pOI
eslar al Olllrge de les seves preocupacions, La. Comunitat AutOnoma se n'ha "'ocupar, el Govem se o'ha de
preocupar cJ'aqucs ta rcali lll l soclo l, ha de fer un esro~. ha de planiOcar actuacions, I aixO es el que els
demanam, que les duguin aquf al ParJament per, dlns
I'any 86 ja, [e. una acciÓ concretn I imporlant en a~,
En els aspecles culturols, feim: una propostn bas1;101 gcncrica, boslanl gc.ncrica, pero c.reilll que absoIUlamcn l constructiva: la imprescindible c.oordil.ladú
de les tlctuacions del Govcrn, lanl en activitats com
en infral!Slructm-es, en materia cultural i esporliva,
nmb I'Admlnistrnció Local de les nostrcs ilIes o sigui.
amb els ennsells Insulars i amb els ajuntnments. Crelm
que s'cstA fent una poUtica, en principi, gens coordinada, duplicada en alguns casos, competitiva en ni tres, i
que aixb 6s lamentable, crcirn q ue s'cstan lllilitznnt en
ocasions les s ub\'encions de Iliure disposici6 del Govern, les que no entrcn dins aquests planejaments més
concguts, 8mb critcrls de color poULic, quc s'csl!l cvitanl , i és imprescindible plan tejar-se des del Gavern, i ho dcim :unb motiu de la política cultural i es-
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poniva., peró seria absolUlamcnt generaJitzable a tota
la política del Govem, és imprescindible que el Govern,
d'una maneta [ranca í oberta, estableixi línies de collaboració instituciona l amb els CODSCUs i els ajuntaments en conjunt , I aquesta proposta és la que felm
avui aqul nmb la seguretat que rcbr~ I'aprovació de la
majoria de la Cambra,
En mat~rja d'ordenació i de promoci6 del turisme,
i també vull observar que la pamuJa dunsme. s'ha
de posar, Ibgicament, a la proposta de promoci6 exterior, dos aspecles, perb significatius, Un, el eomplirnent de la voluntal del Parlament, compliment de la
Uei : els apanamcnts tur!stics, que el Govern ¡nerementí la [unció sancionadora per ter realítat les disposiciollS de la L1ci, En aq ucsts tenues geocl'ics, pcro
en nquesls termes, a la vegada, explfci1.5 que les Ueis i,
cspecialmeo t les lIeis que reif!1 en aquest Parlament,
no les fejm, simplemen t, perque nJ cap d'uo nny sigulo
lIetrn mOlia, aquestes lIeis les teim pcrqu~ stguin cealitat i s'i.nscrcixin i s'implnntin dins la socletat, que,
per tant, ICIl!,'Uin els efectes que quan aquf la varo
redactar, I cree que 10ts vam coincldk en aquest aspccre, prctcnfem que lengués_
I quanl a la promoció ex terior, capllol importanUssim dios un sector fonamelltal, s6n 600 milions de pC$SCles els que, segons sembla, se Ji han de dedicar el
1986, uns de la Comunital, UDS del conveni, crcim que
aquesta quantltal i la imporlhncia del rema que es
IraCla, fan neeessari dur al Parlamenl aquest Pla de
promoci6 exterior pcr cnl.re tots con~ixer-Io. retocar-lo,
si és necessarl, i aprovnr-Io, i després fer·lo de tots.
Oc la poUtica d'aigties en vaig parlar ahlr, i avui
ho vull convertir en unes pl·Opostes positives. Propostes que no tenen alr..re objecte que impulsar, des d'uqul,
des del Parlamc.nt, la necessital que el Govern esgoti loles les possibilitats que té en aquesl tema, Al marge de recursos d'inconstitucionaHtat, al marge de pl~
blemes de compet~ncia, que ja es resoldran o les vies
pel'tincnts, pero les possibilitats que hi .ha, siguin possibilitats directes, siguin possibililats negociadcs, siguin possibiJitals jndlreclcs, que totes s'csgotin, perqu~ aquesl és un problema greu, 6s un problema que
preocupa a tOlhom, és un problema que, si b!\¡sic és el
lurlsme, com a sector eeonOmic, ronnmental I'aigua,
com a rccurs DO renovable O poc renovable 1, endemés,
com a rccurs que es poi ludar, que es pot sobre-cxplutar, que pot ser regressiu en poc temps.
I aquesles <lues propostes són, conerelamcnl , que
el (lla Hidrolbgic, que estb a.cabot, prb.cticamentl h1 ha
uns l!studls relS, pero que estlt dins un calaix, des de
fa tcmps, que dorm nques! somni deIs JUSIS, desperti,
que la Conselleria hi dcdiqui I'esfol"ct prec{s per poder.
lo acabar ¡que s'acabi i que es CODegUin i que el> puguln ulilllzQ.- els rcsultats que aquesl Pla HJdrológic,
que uQu est es ludl de recursos, potser sigui In par,lUla
exncta, Plo Hidrolbgic, contengui. 1, quant a In Comís,
sió de PlanHicació J-tldrolbgica, lothom deia alllr que
Domé! ha celebml la reunió de conslltuci6 i que, ~s
cerl, que la presidcix. el Dlreclor Ocnc:r:tl d'Obres Hidr~uliques, perO lamb~ és cert que In vlce-presideix, i
la presidcilo> en In seva abstncla, el Sr, Consellcr d'Obres
Públiqucs i que, endemés, els decrcts de compct~ncies,
de Irnnsrerencles. penneten l'agilil7.ació t la posada ul
dio., en els lennes que siguin precisos, d'aquesto COmlssi6, que té. impoL'lants funcions, importanl s runclons
preparalbries_ Que s'csgotin les possibiUtats, que es
posi en marxa. Aquestn és la proposta que duim aquí
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en aquesta mOl~ria. junt amb la d'acabament del Pln
Hidrológic.
1 entrnm d1ns el capftol espcclfic d'Ordcnació Terri·
10,rin!, que ¡cmpre té una gron expectació. ¡ que 00 é!
artificiosa, I~ cxpecmciÓ o té Importb.ncia, perqu~ el
problema I!s important, pcrqu~ vivim del terrilod, pc.r·
qu~ el nostre lerrHod ~ lIm1tat I pcrqu~ el nostre lel'·
ritod I!.s (rogH I és pelit. 1, pcr umt, és Ibgic que els
temes d'OrdenaciÓ del Terrl10rl ens ocupin tctnps im·
porlanl ell aquesla Tribuna, Bis Crups Parlamentaris
i lemps importan! a I'opioió pl1blka, aIs miljans de romunlcacl6 I a la sensibiLitzaci6 popular. En pñmer Uoc,
emp l ~am el Govem que prescnti In LId d'Ordenacló
Terrltorlnl, una lIej imprescindible, per poder, a conlinuacl6, nprovnr, elaborar I apl'Ovar el que són unes di·
reclrius rcglonah , sempro onuncindes, mai a rribades, i
que no POdl'nlJ , tampoc, a rribar mQi, menl re no h i hngi
la r(.\fol'Jna, 1" novetal legisla tiva cOI'responent, pel'qu~
I'nchml Llel del SOl, e n mans, eampletllment, dd Govem, no ho preveu. AqU~ les dlrectrius .-egional! són
prtClsamenl I'instrumcnl que ha de substituir el caduc
i obsolcl Pla Provincial, que ni tan 50ls en termes de
provisionaUlal sembla que el Gove.ro cst¡\ djSPOs;lt a
retoca.-, pero, ¡'importAnI, el delinitiu. !'inslrument al
dia no c!s aquesta modlficacló del Pla Provincial í, per
lant no la introduim avui en aquests temes que duim
al Partamenl s loó que plantcjam directament la u~·
cia, la necessl lnt, pla nlejada jn fa dos anys i mig des
del primer dia, des deis progrnmes elect'ornls, d'unes
direclriu!f regionals que estab lcixin per a cada munlcipi, 56tUs de poblnci6 resldenl i turística, ocupaeions
mbimes, infraeslruclures bAsiques viltries o 00 viluies,
els cspait nalurnls imprescindibles de protegir, en una
pamulo, que estructurln el felTilori i marquin unes U·
nies d'ocluacl6 a les cOlmes i plans municipals sobre
els t¡uals eUs desellvolupin la seva au lonomia munid..
poI. no dins un lenitori o dins un c."tmp d'aduació iHi·
mltnl, ¡mme ns, que ens est¡\, creant, dio a dla. normes
incohcrcnts, inconncxes, sObn>dlmcnsionades, absurdes,
Lw c,lInlogació ddilliliva deis cspais: naturals, tcma
repetÍ! ¡>cr t l'es Crups Ptldamcnluris, sobre el qua vol·
tiria dir alguna cosa, amplio n! el Ic;tt exnctc de la ProposiciÓ. El Govem dispos."t de dos inventaris, no d'un
que n'ha subslltuit un d'antiquut, no, de dos !nvenlaris
nclunlilzats: el d'fNESE i el d'lCONA. Si se'm pennet,
diré que quasi crec que el d 'l NESE es va fer, precisament, pe.- tmelar d'avBn~r·se a un que ja estava
en morxa per ICONA, que ja estova en macxa la seva
nclUalilUició 8mb crileris absolulomcm professionals,
OIodcms I supcl'ndors de les Jimitacions de ¡'anterior.
Pe!''\) el lel sigui quin s igui I'origen és que en tcnim
dos, I no coincidcixcn eXnClnnlClll, i c.,da un pcr les
SCVC$ mollvocions, jo no diré aq uf, perque no COnl..'C
eJs dos cttlb. lcgs. no diré aquf que n'hi ha un que és
millar que 1':tIlre, no ho podrin dil", peró em consto
que hi ha espais que uns propasen i ahres DO a 10lS
dos ¡que, per lanl és necessari fer un cstuw conjunl
deis dos cnLb.legs, deis dos invenlnris. perdó la pamulo.
occa.ttllcg. és imprOpin. oquf, deis dos jnvenlaris I dur
ni Parlomenl aque5ts dos inventarls juotamcnl amb
II na pl'Oposln governam(!ll lul , uqllí 011 se'ns digui qu~
pensa re r. per 0110 que rcalmcllt és l'obj eetiu. que
I'objectiu 110 ~s tc.llir invento.l'is, Jlobjecliu és tenir de·
fil1itf"rllncnl 1)I'OtegJl, ca lulo¡r.tt i protcgit el patrimoni
l1;1tul"I1 l de les nostres ill es. 1 aquesta és la Proposta que
Ii plal1tejam.
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Uno altra. recordnr·II, en fonna de Proposició, que
prelenem que sigui aprovada pel P ie, que lé pendenls
uns compromissos en complimcnt de la Uei, de les
Ucis d'Afees Nnlumls d'Especial I nleresJ de Ircs, no
tan sois d'una, de tres: la del Trcncl la de Sa Punta
de N'Amcr la de Ses Salines d'Eivissa i Formentel'a,
que encara que la varen proposar vos~, i nosallces
en dcfens¡\'vem una nitro, també han de fer. supós, el
Pln Especial d'OrdennCió i de Protccció, També reconese que hi ha un error, quan wu que en trenta djes,
a posar exposició pública i concloure, no. Nosallres el
que demanam és que en trenta wes posin a exposlció
p\'blicn i que, a la major brevetOll, concloguin la Irami lncló deis tres pla ns. D'un, del d'Es Trend snbem
que deu esta r acabat, pCl'fcclament, perqu~ en dlferenls ocnsions, els me mbl"cs honol'1lblcs del Govcrn en:;
h,m dll que fnltnvo molt poe, I d 'a.¡;O ja fa. mesos 1, en
dlfc rcnts eircumsttlncies ra.Hava molt poc, per la nt,
S081U' que ha c.l'cslar acabat i, per tant, a~ é!l de rttcll
compliment. E ls nitres, la m bé s upbs quo dios els ca,
Icndnns del Covem ho Icndean previst i ja deueo len Ir
reines inicladcs 1, pcr tant, els scm fllcll poder ter
aqucst compliment de les estriC1CS disposlcions de la

Llei.

la pre:servació del medi natural ens preocupa moll
e.specinlment, molt especfnlment, sobrelot, a parti r de
les reilerades manlfes taclons, 00 en aquesr Parlament,
per6 sí n l'opini6 pl1blica. deIs representants del Govcm e n el scotit d'ofnvorir una permissivitat a la ulllilzació del 561 I'Úslec per a parceHacions d'aquest tipus,
Nosaltrcs crelm que el sól, el medl rural, el sOl
nislee .. ,

EL SR. PRESIDENT;
Vagi acabant Sr. Diputar, vagi acabant.

EL SR. TRlA Y LLOPIS:
SI, cm fallen molt poes minuls. Esper de la seVQ
generosital que pugu l csgOlA! el temps.
Per dir·H, per tanl, que és necessari que el Parlo.me nl mnnlfestl la sevn volunlat que el Covcrn prescrvi el medí rural, el prcservi d'usos incompatibles i
contrntliclol'Ís nmb la :Jeva vocaciÓ agrtcola, rnmadcra
i nl'lturnl. 1. e.n aquesl sentit, per tant, qUe se: sigui cs·
Irlcle: amb la permlssió d'urbanitzaclons, percc:Hncion!J,
usos i InstaHnelons indesltjablc5.
Inlrocluim un lema nou: e:1 call1leg d'urbarulUlelons
IHegals. Creim que ~ unn rundó que hauria d'assumir
la ConseJleria, seriosament, elaborar un call1leg d'\II·ba·
nit7..aclons jHeg:tls, 8mb cap molivaeió que no sigui
constructiva, la motivnc1ó de poder dur unes proposles que, en cada cas concret, I en (unció del coneixe·
ment concret que aquest CIl Ib.leg pugui donar, poder
propas;lr quina és la solució que s'ha de donar a cadn
unn d'nquestcs urbanit1..aclons no legalit~des.
1, per últim, elllro en cl lema de Ji\' reprovació.
Hem cenlral uno JXlfl important de les nostres Proposles de Resolució, preciSllDlcnl, en aquesls temes d'Or.
drnació del Terrilorl , ..

EL SR, PRESIDENT:
Sr . Triny, du VOSI~ cinc mlnu ls més del lemps que
se Ji ha concedíl pelo nqucsln P rcsid~ncin.

eL SR. TRIAY LLOPIS:
0 05 minuts, si cm permel, Sr. Pre:sidenl.
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EL SR. PRESJDENT:
Jo 11 dOn3rin un mJnul, atesa la transcendlmcia,
pero un minut, per ravor.

EL SR. TRlAY u.oPIS:
e:s diHcil en un mlnut. I1s el
cendencln política, Sr. Presidefu.

(COl¡)

de més trans-

EL SR. PRESlDENT:
Silellci, pel' Favor.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Com del3, si precisament hcm hagtll de presentar
aquestes cinc pl"Opostes, en temes d'Ordcnnció del Territori, ha estat perqu~ no hl ha hagul polItica d'Qrde·
nació del Territori, pe.rqu~ s'ha abandonat aquest camp,
pcrqui: s'ha pmctlcat un liberallsmc declmou6nic. pero
qu~ hi ha hagu! un aut~ntic delxar fet' damun·( el nostre frngil terrHorl. A més de la indiscipUna W'bnn'stica
a molts de municipis que com és sabul, és gencralitr.ada i que la superior adminislració urbanística es
mnnlt! en passiva dnvnnt aquel! problema. No legisla,
no impulsa, no Inspecciona, no coordina. Els planeja·
ments municipals vnn al seu aire, ningú no els empeny,
ningú no els prcssiona perqu~ subtituei:dn BqUcll.s vells
plons inflaccionlstes balearitUldors -si em permet la
paraula repctida- pel' plaos i normes més correctes.
més racionws, més propios de I'actual cultum urbauIs·
tiCol. Per n~, posats D. excmplaritzar la nostra critica
a nquest Govern, no he.m trlat aquelles Conselleries
que s'han limitpt n subs tituir el ~tol de la oelegació
Provincial pel de Conscllerin, sinó que hem triat, precisament, In Consclleria d'Ordcnac.ió del Territon, que
tt amplfsslmes compet~ncies, que I'exercici d'BqUestes
compct&Jcics no reque.reix ¡ngent, recursos economics,
slnó 10t el contrnrl. limitats mltjans humans, I aquI on
I'únic que (eio fa lta per poder fer una potllica correcta
era la \'oluntot poJllica. Tc.:nen compctb1cles, tenen pos.
sibililals 1, per tant, lenen greus rcsponsabilitats, i
aq uesta volunt:ll 110 s'ha volgut posar, no ha exisüt i,
per a~o, ens vcim obliga ls a propasar la reprovacló de
la polftica del ConseJler I aquí OI I.onto mon:a monta
tontolO, t:mt és reprovnr In polltlca del Conseller com
reprovar el Conscller per In :leva pa llU ca, per mUla,
ino:xistent i. per tont, nega tiva.
Moltes grhcics,
EL SR. PRESrDENT:
Mohcs ameles, Sr. Triny,
Pel Govcm, obrl qUesliÓ incidental el Conscl ler
d'Economla Hisendo i Pressupast. el Sr. CristOfol
Soler.
eL SR. SOLER CLADERA:
Sr, Presld\!nt. sCll)'ores 1 senyol"S. Ocia d Vice-pre.
sidenl en la scvn Inlcrvcnció anterior, que el Govern

lenia la sevo poUnea, les seves prlontats cn mal~n n de
polhiea legisl3livo., i els dda que si ten len corolge, el
millol' sistema, en 1100 d'lnl'it8r el Govcm a presentar
projeclcs de lIei, el millor sistema era presentar. vost~s
mateixos, propaslcions de lIeJ . No obslant alxo, en
nquclls cllSOS en ql1~ VOSl~ insUn 1, al maleilc Icmps,
consonin 1 cstiguin d 'ocord 8mb les noslres prloritnts
en mat~ria de política Icglslolivu, rnonifestarcm la nos·
1m posició arirmatlvn en relució als punls que nsscnynlen.
En relnció n la Llei Electoral, acceptam el tennini

[¡x, perql1~ entra dlns les nostres prioritats legisLo.tives
de presenhlció del Projecte de Llei Electoral.
En re10ció al seson punl, L1ei de Pat:rimonl. Projeele de Ud, en malhia hisendfSlica. el Govern tenia
una ~rie de prioritats, havfem de come~r, primer,
per la LId de Flnanees, ver quin mOlíu? Perq~ la
Llei General Pressuposdu'ia no contemplava. no era
adequacta al nou estat de les Autonomie.s que 3vul en
dia est3m vlvint, precisament, per ah.o, w.rem presen.
lar el Projcete de Uei de Finances que en aquests
moments cSdi en fase de Pon~ncia, i molt av~dn, en
aqucst maleUc Parlament. No passa alxJ amb la de Pa·
trimoni , Pcnsam que abans d'aquesta, hauriero d'annr
a In L1ei de Taxes i a la dO' la Sindicatura de Comptes,
pl'ccisamenl per alxb ,i tenint en compte, endemés, que
la L1ci de Pntnmon! de I'Bstat, que en nquest cas
actua eom n vi¡eot a la Comunil31 Autonoma, és su fi·
cienl i regula bé tols aquests teones, ereim que es pOi
con tinuar aplicnnt 1, cndemés, encara ID ha un tema a
ten!r en compte amb aixb, I t!s que tot el patrimonl que
la Comunitul AUlbnoma ha rebut per transfel~ncia de
l'Administrnció Central encara no esta ioserit en el
Registre de la Propictat. 1 per q~ no esla ¡nserit? Pero
qub encaro del Mlnlste.ri d'Admlnlstf1lcl6 Territorial no
s'han pagut fer les aetes, les certlJicacion.. corresp<>
ncntJS de la Comi.ssió Mixta que reuneixin cls ~quls it s
de la L.egislaeió HipotecAria pet poder·se inscriure en
el Registre de la Propietat, fins que no es faci aixo,
fins que la Comunltal no bagi assumh tOI el patrio
moni. e~lm que no és oportó eolrar a regular.ho.
En relacló ni tercer punt: la crcació, en un tennini
de tres mesas, o la remissló al Parlament, en un termini de tres mesos, del Projccte de Uei de Sindicatura
de Compres. Jo aqur, senyor Porlaveu, els he de demanar que retirin aquesl punto Precisament a la Uei
de Finances es contempla la neccssitat de la crcació
de la Sindicatura de Comptes, lla estat un punl en
relució al qual, dlns el Irñmit de Ponbncla, ID ha hagut
unan.imit:lI per pan de lots els Grups, fins ¡ tot, es va
conSIderar neecssori que s'afegfs una dlsposició tran·
si lb que contemplas oquesl fet, perque tots els Grups
eslam d'acord que és neeesspn crear la Sindicatura de
Comples. lindem!!s. es va encomanor al Dlpulat. Sr. ,Al..
(onso, que donas rcd:lcció, coro a ponent, a aquesta
disposició t\'Rositoria, Bnlenem que plantcjar aqucsl
lema dins aquestes Resolueions ~s fer gala d'un ecrt
oporlurusmc. Per aixo, els demanarla que un tema que
cslll assumit per lols, un tema que lob el fcim Dostre,
no el vulguin fer, VOSI~, únicament seu.
Qunnt a l quart punt: sobre I'csludi del slslema de
fIDon~ació. Nosallrcs pensrun que, en relacló a aquest
tema, I njX! ha ha dlt el Vice·president, ~s mHlor la
propastn que ha presentat el PSM. Perqu~ del que es
tractR , en base a la propastn del PSM, és UD estudl del
sistema de fin:lOCI"ment. un estudl de les allernatives
per vlture si d'aixo es dedueix un traetament discrhni.
nalorl, per una parl, i, per, I'altra, emprcndrc actua·
elons pertinenls, Bn canvl vost~, ti la sevn propos ta,
nomós pl~nl cgen un esludl de le. problemll.lien del {j.
mm~amenl per sometre-ho a la Cambrs, una COS/l que
t.'jl1edll cn nebulosa. r no ens agradana que passhs el
mn:elx que. va possar en rclaéJó a aquest moteix tema
qunll es va valer comen~ar a estudilll' a insllrncies de
l'Athninis lraeió Cent l'o!. Es orca una Ponlmcin, allb. on
n..Jears 111 pnl'tlclpnva amb dues persones, es fa una
primera reuniÓ a Slgücnza, per intentar a rribar o una
posturn sobre nqucst tema, J'Adrninistració Centrol
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havia de presen tar les lleves pOSlureS, les Comunilats
Id val'Cn presentar les con csponenls de cada Comunjlal, cosa que nosnltres vkrem fer, s'havla de concrelar
aquesta reunió nmb pos leriolitat aOOns de la con(ecció
deIs fl'cssuposls Generals de l'Es tat a una nItra reunió
que s'hnvia de fer a MurciA, i d'aqucstn reunió no se'n
va tornar sen tir parlar_ Per tant pensam que és millor
seguir el sistema que propasa el PSM, que el Govem
prcsenli un ~stud l ¡que nquCSI es tudi vellgW aquí, ven·
gui a l Parlan:::ent n debntre's i a estudiar-se_ Creim que
és millor so!ucló que la que plan tegen vos l ~s.
Quan! ni pum cinqu~: suspcndre temporalmenl la
coneessió d" subvencion.<I per a ioleres n les Iioies de
credit, penst.m que no, Crtim que esU.I ben ciar el
tema, ro ba IOlu una ~i e de seclorialitUleions feles,
se sap, exaclolllcnl, on van les subvcncions d'aquesl
clccrel o d'aquesls decrets, Id ha un Dccret de PrcslcI~nda de la Comunila l que rixa el mare per a aquest
lipus de subvenclons, hi ha una s~rj e d'OI'dres que e.'\pecifiqum1 la se1;:torialilzació i el dCSl! concret d 'aquests
tipus de subvcnclons, quant a Turisme es recuU que
prccisamcnl sigui per a millorn de I'oferta qunlila tiva,
que sigui pe.- a inversions que suposin una millora en
la seguretl\t de les installndons holeleres i també per
innovacions Iccnoll>giques dins la in dústria hotelera.
Pensam que, en nquesl momenls, suspcndre I'aplicaeió
d'aqucs t Decret, suspcndre la concessió de subvenclons
per bon iricar aqucsu inter<!Ssos no és oporlú.
Ouant a la Consellerin de Come~ i f.nrJúsma, hi ha
una Ordre de Collsellel' de dia 10 de desembre, aUA on
fa lota una s~rle de priorita ls. Per una parl contempla
unes zones que les paclero denominar zones de reino
duslrlalilUc~ó o 7.ones deprimides, que ajudem a mi·
llorar el barem por aconsegl.lir les subvenclons corresponents en e1s creclíl s, pero a l mall"ix temps, .hi .ha lola
una sectorialitzaci6 reln, En primer lIoc, s'aprimen tOla
una ~ ric eJr: sec lors, com SÓn fusta , cnJc;al i pell, biju·
teda, nbutic, te.'l:lil i conreceió, alimcntnció, que aquí
se n'ho parlal, i tecnolollia de punta, 1, al mat ei" temps,
uns mOlius, d 'oconl amb aquests sector .. , com p oden
ser creacló (Je no\'es IndústlÍes Innovadores, inversions
en aClius 1 \~n malerials, és a dir, ereació de marques
i disseny, Innovació tecnológica deIs processos de producció, novc~ instaHacions industrials, creadó de tices
de feina, ele ... Pcnsnm que, en oqucs ts momCJlls, sus·
pendrc aquesta polHica seria, precisament, una mala
poHlica.
En el punt s¡:re, extremar el con trol de les SodctalS de COl1lntin Reciproca, hi estam d'ocord, hi
es1am d'acotd, Entre lo Comunilat Aut6noma i l'IMPt,
de l'Admlnl ~ tració Central. tenlm apl'O:dmadamenl en
conjunl el 50 ~~ del C8?ilal o quoles socials, d'una Socielat de Garantio Rcc!procn. Participam, conjun ta·
men ! amb ells, en el Consell d'Administreció, Cree que
amb més in:cres pcr la nostra parl que per part de
l' lMPI. La Dn-ecciÓ Gcnernl de Polft.icn Financera, con·
tinuament \ '0 fenl informes sobre I'actu:!dó de la Societat de G;!.rantia Recrprocn. Bndcmés, cada mes, la
Consellerln d'EcOl~om l a ¡ Hiscnda rep el bolan'Y de s ltundó de la Sodetot de Garnntia Recíproca, pero, a pe·
sar de tol, t"s talonnrem el seu punt s is. perqu~ crei m
que és nccc',sUli encara, cndemés, ext remar el control,
i amb aixl> no d ie que no hi hngi conl rol fin s OI'R, die
qlle crei m que és positlva la postum seva d'anm' a més
control, encarn o
En relnció a l punt qulnze, de coordinució en matbr ia d'inf-raeslruetum j ocli vil ats cu ltu rals i esportivcs,
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anunciar·los que volarem que sI. perque creim que és
neccssAria aquesta coordinació, que ja s'han comt:n~l
afer passes en a.quesla malé'ria, pel'Ó crcim que és
netcssari avan~a r en la coordinació,
1 passem als punts que vos te denomina de qUcstió
social Li VIII! dir que, en aqucst tema, el Govem ts
molt sensibll' a totn la problcm~ti ca social, per ideolosia 1, tal vClln, més quo el seu Parti t, que eslk, en
aquesla muments en el Govern de la Nació, ESLaro
assisLint continuamenl :1 rclalls pressupostaris als programes d'aCluació social per part del seu Govern, al
contrari, n lCito la problcmb.tlca de tipus social, per part
del Govern de la Comunitat, de cada vegada va incremenlant les dOladons pressupostbries en aquests conceplCS,
En rclarió al pum que s'ha transaccionnl, de promoció d 'ocupació juvenil hi eS larem d 'acord, com ja
ha anuneial el Vice-president o. la inlervenció anterior,
Qunnt a cduco.ció d'adulls. coro vos te molt bé ha
dil, no és compe lencia de la ComunHat Aut6noma, qui
lé les competlmcies en aquesta malhia és I'Adminlstració Cenlral. No obs tant nix6, dir-Ii que, encar-d que
no sigui eompet~nc.ia nostra, el Govern de la Comunital Aut6numa es compromet a presl!ntar nquí. a
aquesta Cambrn, un projecte pcr alfabetiuacló de la
població adulta, projecte que scm deb.."\tul en aquesta
Ca mbra i negociat amb l'Administrneió Ceniral pcr al
seu flnan~aOJent, perqu~ ~lem de saber que és una cosa
que cOI"TCspon, és una matbia de la qual té la compe14mcia I'Administració Central, ende.més, vosl~ sap que
nosaltres tn3teixos varemser els primers que, en virtut
d'una Proposició de L1ei Organiea, vl!.rem demanar les
compet~ncies en matb:-ia d'.Edueació, no Domés per ti
aquest tema, slnó per " tols, j varen ser, prec.isame nt
vos tes, qui la varen vetar ,
Quant :11 temn de la drogadicció, dir-Ji que, en relació a aques t punts, no els podrem donar s upor!. Molt
senzillamcnt , pcrql1~ hl ha elaborat el Pla Naciooal de
Drogues, aq l.lcst Pln Naciona'l contempla el Pla Regional de Balears, elólborat p el' la Conselleria de San ita t i
Segurctal Soci:ll 1, al mateix temps, al Projecte de L1ei
de 5cI'veis Soclals que lé en aquest moment el GOVCI'R
en estudi, es contempla lota aquesta problemluica i se
Ji dónn soluciÓ, Precisamenl, per aixb, entenem que
aquest projecte que té el Govem ha eJe (er la seva via i
no donarcm suport al punt 20 de les seves Propostes
de ResoluciG,
Molles ¡;rncies, Sr, Prcsident.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gmeles, Sr. Conseller.
Sr, Alfonso, en nom del Crup Socialista, té
la parauJo ,

VOSI~

EL SR. SOI.ER CLADERA ;
Sr. President.
EL SR, PRESlD ENT:
SI.

EL SR. SOLER CLADERA:
La qüestló Incidental estava oberla ent re jo ma·
teix i e.l Porlaveu del Onl\) que ha intervengut ,

EL SR, PR ESID'ENT:
Jo cree que la qUestió incidental esttl obena en tre
voslb i el Gmp Socialista. Per tant, el Sr. Alfonso té
la paraula.
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA:

Grllcies Sr. President. Sres. ¡ Srs. Diputats. Senyors
del Goven\, Sr. Soler. molles grocics pcrqu~. a instan·
cies d'oqucst Parlament, a inslMcies del Grup Socialista, duran, a In fi, una s~rie de Pl"Ojeclcs de Llci. Diu
que el GOVCI1l t~ uno stlrie de priori18.1 de poUlica
legislativa, nosallre.c;, J:l vetilal, 00 les hem vistcs. i
molt manco qllUIl el President cns deia, ens derensDv3
la conlincnda Icgislaliv3, abans d'ahir. Per tant con·
teniS estam que aquesta contin~nc.ia s'hngi ilcabadll
I puguln, duguim wdavant nquestes prioritats de poIftica legisla.tiva.

Diucn que no és nccesshria una Ud de P8trimool
dc la Comunltal A.utbnoma i que basta la Llei de P8~
trimon! de ,'Estal. Nosalln:s creim que no és ver. La
diSlinci6 entre pntl'imoni públie ¡ pntrimoni privat, en·
tre patrimonl d'utllitzaci6 publica, patrimonl de serveis publics, 1:1 formo, la manern com es pOI adquil'ir
patrimonl per la Comunital Autbnoma , com es poI ven·
dre, com cs pot lIogar, crcim que s6n temes que s'han
d'adaptar - 1 perdb pe.r la vcu- s'han d'adaptar a
cada siluació, n cada Comunitat Autbnoma. 1, a posta,
pensam que si és urgent, i no és mala de fer, és urgenl
i Im portant donat, sobrC lOl, que aqucst any passat I'increment de patrlmoni propi de la Comunitat Autbnoma, ¡'increment de palrimoni públie de la Comunitat
Autbnoma ha estat, rea1ment, espectacular i ha hagut
de rcbre, eom dirlem en castellh, un cvarapaJo. d'aqucst Pnrloment per la seva política d'adquisici6 de patrimonl.
LI voltern sentir dir, en el PIe del Parlament, i a
pusta I'hem posada aqul que hnv(em arribat Du na
trnnsaccionaJ, que el Projeete del Govem no duill sobre
la L1ei de Slndjct\tura de Comptes. Va ser una tnmsaccionnl nascuda, prccisament, a causa d'una Proposlci6
o una Esmenn del Grup Socialista, U ngrai'm , i com que
ens ho ha promés no tenim cap tipus de problema per
retirar aquesta proposta, ja que el Sr. Soler ha prom~s,
com va dir n Pon~ncia, que no vol dir¡ que es ligués
proml!s publ icament, eom va dir n Pon ~ncia. que fa·
rlCIll una l1'1msaccional, que redactan!: jo mateix, sobre
In Llc! de Sindicalum de Comples.
Nosaltres creJm, Sr. Soler, que és baslant millor,
com ha dil el nostre Portavcu, que fas una Pon~n cia
d'aquest Parlament la que elaboms un estudi sobre la
problcmMic" de fina~amenl de la Comunilat AutOnoma. que no és reslrlctiu en absolut, sin6 moh més
nmple que elaborar estud!s sobre les relncions amb
l'AdminislI-ució de I'Estal. Evident és que no e ns sap
grcu que els foc! el Govem. sempre que els presenU
nquí, a mb molt de temps puguem crldar cls tt!cnlcs
que els han elaborots pcrqu~ cxpliquin d'on I.n:uen tol..s
els estudis. i despres poder-los debatrc aquí, pero sr
cls volem dlr, senyors de l Govem, que aixb és moIt
urgent , el que si els volem di., senyors del Govem, és
que els temes s'han de negociar pl'bcticame nt jo, i el
que sI els volem dll", senyors del Govern, és que és
tilla feina que In Cttmbrn no els havla d'havcr dernanat,
I que I'ha\'icn d'h:l\'er reta.
No tcnim problema per retirar aquesta Proposta,
sempre que. i nixb ho veurcm a bnns, e l Govern, eom
hn dil. estnlol\l la proposln del pa rlil del PSM.
No lene temps, com vosl~ pOt comprendl'e, no tene
temps per discutir n Cons la proposta número S. NO.!lnlu'es crcim que un Decl'I;:1 de clia 10 de desembl'e, dcsprés de ID InterpcHnci6 de PoHt ica Comercial, lndustriol , ...

EL SR. PRESlDENT:
LI queda un minuto
EL SR. ALFONSO VILLANUEVA :
córrcr bastant, i dimarlS en parlarem un poc
més, empl~am el tema per a dimarts.
Del que ens ha dit que sf, no val la pena pal'lar-ne
moll bé, s'adonen ara que els Grups, Parlamentaris f~
proposlcs molt positives, vostl!s no ro havlen pensat. 1
ent.rarem només en das temes molt pW'ilUals.
Primer tema, el lema de Projecte de Llel de Drogameció, cst¡Ufl cansats que en5 prometin coses, e5tarn
cansola: que diguin la proximn Hei o la lIei que arriba
en ¡'avió dilluns, fa dos mesos que havia d'ambar en
avió, nosaltres no sabcm si h a anat a Les Palmes, es
contemplnrtl. n(xO. O Ja prbxlmar L1ci que durem o 01
progl'an18 regiona l que presentarem veurem tol nixb.
Sr_ Soler, les promeses d e dlns Ja Llei de Sertveis So.
cials contcmpln.rem taL el tema de drogadicció, ens per.
meti que no ens ha creguem, perqu~ les promescs loeomplenes d'aquest Govem, dltes en aquesl Pnrlamcnt
56n r-ealment innombrablcs.
'
Li volia només, d ir <Iues coses més. El lcma d'a1.
r-nbelílzació - 1 farem molt a via-, el tema d'a1fabetitweió ~ un tema mol! importanL No tenim eompct~n_
cies directcs d'alfabctltzació, tampoc no cn tenen els
ajuntaments 1 hJ ha un ajuntament que ha! inieiat ja
un pla mol! seriós d'nlfabclhzacló. No tenien ni tenen
competblclcs sobre edueació i, senyors del Govern, el
Sr. Conseller de Cultura I Edueaci6 va treure,1 no ha
anat als Prcssupos ts, va I.rcure una proposln de subvencionar la go.nl que tenia, que té, tcórieament, més
duros per our els seus 111115 a escola. Nosaltres estam
parlan1 de fl!r un pla i lanl de bo que ens ho estalonen
de fer un pla per subvencionar la gent (Iue no h~
tengut mitjans eeonbmics per pode.c accedír al mlnim
que es pot demanar dins una socjetat rica com la nostra, que ts saber lIeglr i escrfure, tenir el mínJm niveU
d'alfabctllzncJó que requereix esset home.
J, eom ti fina l, dir·los que s'estA veient que el Govem rltan d'em~nyer. El Pllrlamc.n1 estA servjn t mOh ,
senyors dcl Govern, perqu~ els pega empentes, tant de
bo que n'agare n qualeuno. Complesquin.les.
Grncies.

... es

EL SR. PRESlOENT:
Moltes grb.c1es, Sr. Diputal.
Sr. Consellcr, té vost~ la paraula.
EL SR. SOLER CLADERA:
Sr. President . Sr. Alfonso, una cosa és la prud~n·
eia, 1 I'ahro, les prioril'als, i no vulgui confondre els
dos lermes, que el que vost~ ha vengul a fer aquí és a
conrondrc el!'! dos I'ennes_ Jo he dit que aeeeptaríem
els. (lunts (IUe coincid issin amb les nos tres prlorilats,
i ulxb no vol dir que es rcnuncii a la prudClcla, senz.iIIl11nenl es traela de dur e ndavtmt els temes que nos·
alt.rcs len[eJO previsls. l . c.ndemés, com VOSI~ pot veo·
re. sempre que manifestam que estalonarem un tema
conerel, és perqu~ ja proviamenl el Presiden l ho havla
anuneint. No sorlim d'aquest marco
Amb In Llci de P:llrimoni. En aqucsts. moments,
VOSI~ snp que, nixf com la LIc.! Ge neral Pressupos tAria
no 6¡¡: acccptadn eu IceniclI pl'essupost!u'ia, PCI'(IU~ ha
gued3t tolLl lmcnt obsoleta. pcrqul!: bi ha hogut innova·
cions notables en mal~ria prcssupostAria, que fan acon·
sellable In substituci6. que és un tema que ja s'ha
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plantejat. per cert, en el darrer debat sobre els Pressuposts Genera ls de l'Estat, on IOt5 els Grups hi varen
estar d'ac!>rd a més, no passn el mateix amb la L1ei de
Patrimoni, que és una Ilei totalment valida. Es una
tlci més bcn construida que la L1ei General Prcssupos-toria i que pot salisfer pleoament, fíos que no s'hagi
arreglO( tol aquest problema de la propiclat. deis béns
assumits per la Comuni tat AU10lloma, és una L1ei, com
d ic, que contempla 10les les s ituacions que vostb dcla,
és una Llei que pOI ser perfectflmentJ aplicable, que és
una bona cioa, i anem a aprofit ar, en aquest cas, les
bones eines que b i ha.
La Sindicatura de Comptes agra ir-l i que la retiri.
PI-ecisamenl, s i hi havia qualque esmena presentada
per qualque Grup, que no tenia massa ciar la Sindicatura de Complcs, era la 998/85, seva, aBa 00 es lIevava
tata la referencia a la Sind ica tura de Comptes. Precisament eren vostt5 els que, amb una csmcna, la 998,
lleva ven tota la refcr~ncia a la Sindicatu ra de Comptes. A pesa r que Uavors varen manifestar que estaven
d'acord, perq u ~ s'adonaven, com els alt res membres,
que no és adcquat abordar la prob[em~tica de la liquiclació deis pressuposts d'aquesta manera, com s'esta
abordanl en aquests moments, ¡que tols creim que
és millor que bi ha&,i una Sindicatura de Comples, que
sigui la que faci I'estud! previ per Ilavors aproval', el
Parlament, la liqu!daci6 de1s pressuposts, o més ben
di t, el comple general, que és del que es tracta en
"quest CflS,
1 quant a I'alfabeti tzació, el que passa, Sr . Alfonso, és que vos tes cada vegada destinen mancd doblers
a aquestes qüestions. El seu Govern cada vcgada és
més insolidari amb les capes socials més desafavorides
de la societat nostra. i ho esta demostrant, i precisament per al;(o han d'entrar els ajuntamcnts en la problematica aquesta, i per aixO hl hauro d'enlrar la Comunitat Autonoma, pel'que el seu Govem, realment si
en qualque cosa se I'ha de definir, entre moltes d'al·
tres, és per una tOlal insolidnritat amb aquestes capes de la població. cosa que no acceptam nosaltres.
Gracies, Sr. President.
E L SR, PRESIDENT:

Moltes graeies, Sr. Conseller,
Volen intervenir els altl'es .. ,?
Pc::r pan del Govern lé la parau la el ConseJler
d'Ordenació del Terrilori. el Sr. Jeron! Saiz i Gomila.
EL SR, SAIZ GOMILA:

Sr. Presidenl, Sres. i 51'S. Dipulats, Jo vull demanar perdó per provocar L.Jna allra qiiesUó incidental.
pcJ quc 1'01 suposar d'allal.'gar aquesta sessió, pero
cree quc és obligat, alesa la importancia que les Propos fes de Resoludó del Grup Parlamentar. Socialista
han donal a I'Ordcnació dcl Ten-ilOl"i. i d'una fOl1lla
C'xpressa, a la I'cprovació de la política de la Com¡eIlerla eI'Obres Pllbliques i Ordenaci6 del Territori, Procurarem sel- molt brcus, perO cl'ee que es ro~ós fer
una serie de I?untualitzflc ions.
Sr. 'friay, vost~ ha basat la reprovació a la nostra
polil iea, ven!nt a dil', pn\cticament, que el que I'epro,
vnva era la manca d'una política, perqll~ suposava
que nosalll'es ac tuavem a l'eSIi! libera l decimonónic,
com diu voste scmprc, amb I'anim més pejoratiu que
pugui tenir. Bé, aixo no és Cel'!. E1s libcrals, que deien
que la millor ordenació del tcrritori era la que no existia pCl'quc no ol'denava, aquests ja no hi s6n j, sense
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cap dubte, no són en aquesta Sala de Sessions, crec
que no s6n enlloc, pero d'aixb n unfl política intervencionista a ultran~, que seria la que farja vost~ si estigués a la meva cadira, bi ba molla diferencia, Jo ti
puc assegurar que no lenc cap interes a comparar-me
amb les aCLUacions que puguj fer el Sr, Mangala a·
Madrid, ctc., etc., amb los que fa n els Gonscllers d'Ordenació del Territori a les Comunitats o a algunes Comunilats SOcialis lcs, d iguem la vcritat, no a totes.
Nosaltres lenim una polf tlcn, el President la va e:w.;posar I'allre dia, despus-ahir, a la primera intervenció que va obrir aqucst deba! damunt poHtica dc la
ComunHat, polltiea general de la Comunital Autonoma, i ho ha repetil abans, quan, molt generosameot ,
per part seva ha fel la. meYa defensa, da:vant la reprovació pCl'sona.1 que havia proposat el Grup Parlamentari Esquen "a Nacionalista-P5M. 1 ha cxpUcat c!arament quina era la nostra polít ica d'Ordcnació' del Tel'ritod, i ha explicnt que era una polítiCQ que es basava en un equilibri entre el desenvolupament i la protecdó. 1 nosaltres hem actuat en aquesf( sen tir, Hcm
actuat, i davant pressiolls molt fortes, pressions de
molts de grups economics d 'aquestes illes, que es pensnven que un Govcrn de centre.dreta tenia obligaeió
d'cstalonar tOles les seves iniciatives urbanitzadorcs,
cnfront d'aquestes pressions, nosalrres hem aetuat.
Hem aotual l-eiteradamcnt, aixo sI, respectan t I'aotonomia municipal en ano que pensam que s'havia de
respecl8r aquesta autonomia, NosaJtres varem acabar
unes Normes Subsidiaries de Protecci6 d'E spaís Nalurals que ha.via comen~at el Consell General Interiosular, í que nosaltres , amb molt poe temps, varem
haver de prendre la decisi6 ¡ les varem acabal', Nosnitres vh¡-cm encarregar un estudl que completas un
inventa d d'lCONA, obert, que en aquclls moments era
el:n-ament insuficieot , i s'havia demostrar: en el cas
d'Es Trenc, per exemple. que no eSlava proposat com
a cspai a defensar dins de I'inventan oberr, vOl'cm
proposar un nou eshtdi , i va ser posteriorment, una
vegada que nosaltres v~rem encarrcgar aquest cstucU,
quan ICONA es va deoidlr a completar el seu, no ahans,
Aquí s'han aproval tres Llcis de dec1aració de u'os
Arees d'Especial Inter~s, dues amb el nost r~ suport·,
cxc1usivarncn t Es Trcnc, i cree que aixo és una qüesli6 incidentaJ que no cal tornar a dehatrc, en a(jucsta
Sala s'ha debatut suficientment, les altres dues varen
tenil' el nOslre supor!. NosnJtl'es hem intl'odui't correedons als Plan s Gcnerals que bavien presentat els AjuntamenlS, quan hem cregul que efectivaroeot aqucsts
Plans afcctaven espais q ue eren d'un valor s upramunicipal, i cos ha cos tat enfrontaments amb ajuota1I1C1lls, el ujuntament's nostres, del match: color poJltic nostre, com pogués ser, per exemple, l'AjuntamC1I1 de Santanyl, pel tema de CaJa Modt;ag6. que
es va aprovar n la Comiss i6 d'Urbanlsme ben ccrl no
amb absoltua unanimilat, a mi ero permetri\ el Presi·
dent que Cad una mínima corr(U:ció de [eg seves pa_
rau lcs, no hi Vil haver absoluta unanimitat, va falJnr
un vot, u.n exclusivamen~, per la resta hi va baver
unanimita t, Hem aturat les Norrnes Suhsidihries del
lenne de Sant Josep per inLroduir modificac!ons que
puguin prescrval' espais que pcnsam que s'han de protegir, d'acord amb I'estudi que nosaltres hcm encarregal. E ls servicls tecnics de la Comissi6 d'Urbanisme
cstrm cstudiant una possible suspensió tempora l elel
lcrme d'AndralX, pcrqub va l"Ctardant la revisió del
planejamcnl i esta en perill que es puguin urbanitz.ar
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cerls jndrets que pensam que s'ban de protegir. De
mnnero, qut: nosaltres actuam, aetuam i fo~wn els
ajuntarnents que con Limün el seu planej¡p:nent, perb,
com es va explicar tamb~ despús-ahir, molls d'ajuntamcnlS, si tenen a turat el seu pJanejament és per cul·
pa deis eanvis polítics que hi ha hagul, que han for~t canvis d'eqwp per tomar comen~r'. J, curiosament, han estat btllsicament njuntaroeDts soclalistes que
han prcs aquesta postura I que ho han retardat, per
culpa d'aquesta posturn.
Nosaltres el que no hem Cel ba estal subrogar-nos,
de moment, amb I'aetuacló municipal, perqu~ pensam
que encara no és el moment de s ubrogar-nos 11mb les
competcDcies municipal s, pot SCI' que hi arribem, per,!"
scnse cap duble, serll tm darrer extremo Aixb bo hem
dil i hu hem manlengut semprc.
Sr. Triay, no digui que no hcm fet res. Pot dir que
tenim Ulla poUtica difereot, i aixb ho admet, sem moJI
dificil que en un tema coro tlquest, en el qual nosaltrcs
lenim, sense cap dubte. una Wosofia liberal, esliguem
d'pcord amb una filosoffa lan intervencionista coro la
que vostl: dt:.fensa sempre, sempre que SUMen els te·
mes d'Ordenació del Territorl. Digoi que tenim punts
de vista difercnts, pero no digui que DO hem fe! res,
seguim polliiques di!crcnLS. Domés crec que hl ha una
diferencia: nosallres pensam que som coherems. 1 jo
11 deman n vosl~, Sr. Triay: vos te, rcpresenlant del
Crup Parlamentar! Socialista, en aquesls moments, és
coherenl amb les postnres que el seu mateix Partlt
presenta a .:lIres lIocs? Voste sc n'adona, que m'esta
atacant I atacanl la nostra poUtica, perdoni, la nostra
polJtica, no a mi personalment, per una suposada no
defensa d'espais na.luraJs, no proleecló de la naturalcsa, no interveoció? 1 vosl~ se n'adona, qur. el seu ajun·
tamen!, el lOeu ajuntament de Maó, té una actuació
tan controv.:rtido que ha pl'Ovocat que el coa de Menoren a mj, al Conseller destructor de puisatges, m'ha·
gi de dirigir avui un telegrama que diu: . Solicitamos
s u urgente intervención en evitación degradación S'A1bufera des Grou, según proyecto de Plun General de
Mahón actualmeote en exposici6n publica,.? es cohe·
renl aquesta postura que estA ngafant el seu ajunla.
menl on aques ts momonts, a Maó, que ha provocal
aquesta octuacló del COS? Es coherent la seva ae·
tunció nmb l'actuacJó que té el seu Partit en el Govcrn Cenlrol, que pretén consh'uir una residencio, que
no té res a veurc amb les ediCicacions rurals, a un
cspai, a un lIoc rural. a sbl rústec, protegit, j es protén cOl\stmir una rcsidl!ncia? Voste, creu que és coherent. la sevo? Creu que vos tc ... ?
EL SR. PRBSlDBNT:
Si lenci, per favor .
EL SR. SA JZ GOMILA:
... té legílimació c tica per fer·nos nquest escrit ti.
nosaltres? Siguem cohc:.renls, nlmanco. Jo crec que és
el que es pot demanar. Nosaltres tenim una postura.
que no li agrada, cstic segur que no JI ngrndu, perqul:
hem de ser fOI'9o~a ment dí1'erenls, pero no digui que
no teniro una polflica, serll ulla que 110 coincideix amb
la seva, perb, la seva, quina és? Perqul! pnrelx que el
PSOE nclua de manera molt di.fcrent, segons a quin
1I0c éso
T ara, si cm permeten, valdrin fcr una breu Inlervenció sobre els altres punts que voste prcsenla, les
altres Propostcs de Resolució.

En el punt 9, voste insla que es reforcm les me·
sures d'ordre lcgisJadu per tal de protegir el sbj agrl.
cola, elc., cte., ele. Sé, jo ti vul l dir que si, que nosaltres cstam wsposals. lamentablement voste no era a
una sessió a la qual es va fer una pregunta, per part
del Crup Esquerra N<'lcional isla, relaciOnada amb el
tema aquest de In suposada perm.issivilat... que esta·
vem provocan t nosalttt.s. o que volicm provocar amb
una modlficació de la Llel del SbI, i jo cree que vaig
donar e.xplicacions sul'kienlmcnt ciares de quina era la
nostra postura J quina ero la nostra proposta en de·
fcnsa del sbl agricola, i que no tenia res a veure amb
aquesta s uposada Intcrvenció permissiva de f1exlbilltzar
les actuacions a sbl rústec. sinó, molt més al contrario
Per tant, no!oaltres csta.m complclament d'acord amb
aquestes mesures, su~s que la redl1cció es podro in·
terpretar amb una miqueta de Iiberalitat, i no serA
prohibit tot ús contrari al destl agricola·ramader de
tol el sOl, el medi rural, hi ha roedls nlf'oI1s on hl poden cabre altres coses, aixb ha prcvcu la Ue! del SbI,
i altres tipus d'cqulpaments 1, per tant, nosallrcs peno
sam que aquests equipaments, sI, ¡que aixb va Se,' un
lapsus de la seva redacció. .En eonjunt , estam disposats a acceplar·la, ja ho vllrcm dir.
El punl 10. presentar una Llei d'Ordenaeló Temtodal, naturalmenl sí, el Presldent, en el seu discurs,
la va anunciar i, per tanl, no hJ ha cap inconvenient
a aeceptar .:lques la Proposla de Resolució. ja que I'havlem anunciada nosaltres prtviamen t.
Quanl a presentar els estud.is d'espais naturo ls cia·
borats per ICONA i per INESB, amb propostes d'netuació, naturalmem nosaltres ¡'acceptam, perqul!, en·
demés he de dir sincerament que 1.'TJl pareix una proposta molt raonable, a certs moments s'havla manejal
per altres grups la possible uLilltzacló de l'cstudi d 'INE·
SE com un eatb,k'g, no fa falta explicar que no és un
catAleg, que la inlenció no és aquesta, que ha diu la
mateixa MemOria. quan, bé, perdó, les concluslons de
la Membria , quan parla de quin és el valor de les se-ves propostes i quan e)tpllca quina ha de ser ¡'actusció de l'Administracló davant d'elles, pero, com que
pens que alxb estA assumit, no val la pena perdre més
tcmps. NOsaU"rcs es tam perfectament d't\cord que es
prcsentln els csludis i unes proposjcions cohcrents i
melonals, ¡ entenc que "ost~ entendrlt, com jo, guc
han de ser racionals I possibilisles.
En el qlle no puc estar d'aeord, i em sap greu, a
pesar de la seva recillicació, és en el punt J2, quanl
a donar un tennini de trenta dies per presentar a in·
fonnaci6 pública els tres Plans Especials de Protecció
deis tres espais. Bvidcntment, el d'Es Trenc sI que sorUro. esper, cn el termini de trenta dies pero els aJtres dos és lmpossible. Estan co m en~ats, no digui que
no estam compli nt amb la nostra obligacfó, perqu~ la
Uci únicament impasa una oblignció que ts de comen!fnr-Ios, i s'han comenqat, recordi que hi va havcr un
inlenl de paliar un terroin! i vostes no el varen nccc:p.
lar, estan comenl(;als, i jo cree que, endcmés, no té cap
ImportAncia que estlguin o no estlguln en un terrnini
de trenta dies, i tambo! JI vull recordar tes seve... pa·
mules. Aquestes Ueis lenlen com a rinalllat, b n dir;
la proteeeió que proposAvem era, btLsicnmenl, evitar
la. urbanilznció, i aquesta estA evitada Rrob la simple
promulgacló de III Llei, I quan es varen discutir les
disposicions trnnslttlries, 11 quallflcació tTansllbria, entre element paisatgfstic Singular o paratge preserval,
record que vost~. coneretament, va comentar que s/'
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que cren unes dispos icions transilOries Inés dures del
que probablcmcm seria la Llel. pero que, en el pe.node transilori havlen de ser especlalruenl dures, per foro
t;nr ¡donar presses qU\! es presenlassin cls Pkms J!s..
pccials, La qual cosa vol dir que mc:nlre no estigu in
d s Plnns EspedOlls, no passa res, sola el punt de vis·
tu proteccionista, perqu~ els espais estan pror.egi ts.
1, per ¡,llnt banda, tumbé volddu aclarir pCl'quc
nhir, no record cxoctarnc.nt per quí, pero qualcú va ex'
pl''Cssur la posslbJlitat legal o Jurídica que aquestes
Normes Subsid lbrics que es varen npl'ovar ¡'uny 83
per proteccíü de nous espais naturals o d'cspais natu·
rals a nous t'el1nes municipa,J:¡: lenguessm una vJg~n·
dn de dos anys, cxclusivamenl, ¡ vull ncJarir que, demana! un aclnrlmenl juridic, avui mat!, m 'han eo nfj¡-~
mat lo iden que tenia, que tenen vlg~eia' lndefinlda,
el que és limil'a l és el pedode és de s uspensió de pln'
lIejamen l per rt.:duelar les Noones, pCI'O una vegnda
redaetades 1C!i Normes, el plllnejllmcllt no esta s usp(!s,
sinó que esln substHui t i. per lant, tenen vi@l:ncin In·
definida, L'unie que es pod ria argumentar és que la
vig!ncin és per aeonseguir o per donar lemps que es
J'Cvisi el Pla Gcneml o les Normes Gencrals Munid·
pals, si trunscorregul un termini , s uElcien lntent !l nrg,
aquest no es revj",\s, es podl'ia pensar que hi havia
hagut una desviacló de poder, perqu~ no "'CSHWOl utilil ·
zanl el mecanisme de la L1ei pcr a 13 seva f'i.n3lit a t,
en aqucsl Imnl , hl ha una sen l ~nc i a del Suprem, que
ho aclareix precisamen! refen' a un l'ecul'S sobre les
NOrmes rcffridc$ ul lerme municipa l de Maó, ¡ neln·
reíx pcrfcctoment el Supl'cm quin é.'1 cl sentit ¡quina
és la vigencia que tenel~ aquestes Noones, Per tan t, jo
ji he de dir que, cm sap greu, no Icnim lemps materl::ll, runb les nostres possibilitaLS, les de la Conselle·
ri::l, deis equips t~n i cs, de complir el tCl'mini de trenla d ies, pen) tengoi la seguretat, perqu~ nosaltres cs·
l::Im preocupats, igunl que voste, que es faril en el ter·
mini més breu possible perb vull reltero r que no pcr
aixb queden desprotegits aques ts es pals.
Quanl ni ca tl\leg d'urbanitzaeions iBegals, jo crec
que aixO no es pot fer, sineerament aixO no serin un
catfl1cg, en t'J sen~it urbanístie de In parnula, aixO SI>
ria una re/<leió d 'urbnnilZacions, iHegals, i com A lal
no és objecte de deb::l t, ni moh manco, d'apl'Ovació,
slmplcmcnt és un;'! !-e/adó object ivn del que 56n urbanilzacions iBega ls, 1 nqllcsta I'elnció hi és, fo~osamen t,
n cada Pla General o a cado NOrm!\ Sub!:jdi~ria de al·
r~cter munidpnl és rort;ós que hl sigui, i aquest3 és la
que ha d'esludiar les possib les soludons que tengui
cada una (r~ lI es, que cada una és un cas especial Jo
cree que aixt no corrc.ipon, en !\bsolllt, >:Juc ho fad el
Covern, eorrespoll als :\juntaments, i, si hi ba proble.
mes de earb(;ter Jurfdic, que In lIei del SOl no penne t ~
adopta .' sol udons pos itivcs per 8 aq uest tema, bé per
donar·1j una solllcló o bé per impedir que es ereln noves, que jo crec que sJ, quc o'hl ha, perqu~ J8 disciplina
urbanlstica l's bastanl clara a la Llei del 561, fa lla volunlat d'nplirar.la , pem \'oluntat no ni Govcrn sioó als
que I'han d';oplic81' que SÓll els ajuntamenls i els Con·
sells InsulaNo, Si d'aclls hl hagués problcmes, amb I'es·
"udi de modiflcnet6 de la Llei del 561, que eslam estu·
cliant , cs pud rien inclou l"t':, per I\ixb hem donal audi~n ·
da i hem .:Iemnn:'l l la participflció al.s Ajunlaments,
individua\, a tots cUs, precisament. perqu~ pugull1 fer
tm oelarimenl, endemés de als Consell .s Jnsulars, ens
puguin dir quines coses pen.sen que serien interessants

que s'indoguessin en aquesta modificació per fel' la
scva tusen més 1'l'lcil.
Quant a: lema del Pia Hldrológic, jo aqu f vol dría
ser mol! breu, mol! eurl, pero moll ciar, pe.rq~ nO
es por engtl.l:ar atlucsta Cambra com se la intenta engnnar 8mb les scves pnroulcs, nhir i avui, El PIa Hi dro.
IOgie el fa el ~1inistCri d'Obrcs Públiques, no el ra el
Govern Bakar. Pcr tant, s i esta dins un calaix uo el
tenim nos¡¡ltn:s, el té el Mi nisleri d'Obres Púb/iqucs
del GOVCI'll Cenlral, que és qui el Fa, Li vull recordar
que, a m~s, no lenim cap tipus de competencia en
mal~ria de plani(icació. E.l Pla, i vuJl "clarir que no és
un Pia, és ur. estud i de !'ceursos, perq u~ encana no hi
hn ulla p lan!ficació d'obres, és compet~nda del Minis·
teri, pcrqu~ ILO ,'han VOlgul lnlnsFe.rir, per tnnt, no em
demani que nosaltres aeabcm una cosa que no fei m.
A mi em pm'Cixcrin Inolt bé aquesla proposiei6, si fos
inslar el Go\'ern, el Parlament, que demani al Govcrn
Ccntrol de Madrid qut! ~n el Icmlini de dos mesos nca.
bi, tan l de bo que ¡'acabAs, que més voldrlcrn nosaJ·
tres. ho hem. I'l!petit aq ul molles vegades, pero el (jo..
vem de Mndrid, no nosalt res,
Quanl n la Comissió de Recursos Hidl'olbgics, sf,
en ¡eoria es va preveure, I tenia unes posslbllil ats
d'aclllució, e l que passa és que aques ta Comissió no
pot neluar. la Com issi6 de PlrUlncadó, perqu~ 11 Calta
la base, que és eJ Pla Hidrológic, 1 quan es va consti·
tuil' aques la Comlssió, el Di rector Generol, vn prollletre
que ti la segUent reunió, que seria en el tcnnini de
dos mesos, i aixO era el mes de gener o febrel' de I'nny
84, si no cs tle equivocat, va prometrc que en el ler·
mini d 'un purell de mesos, dos, tres mesos, es pn~·
sentOlrin el ~ I n HidrolOgic I com cn~tlde m n fer reina ,
Per aix-b no s'ha toma t reunir, i cada vegnda que hem
intentat que es vul&'Ui reunir aques la Comissió, ¡'excu·
S3 que donen ti Madrid és, esperau un poquct que len·
guem el Pla HidrolOgíc, perqu~, si no, per que OlS hcm
de reu nir? Oui és qui pot actual' en aque!tts mOmenl:;,
j única possibili tal d'o.ctunció en aquest tema, que no
ens p reoeup~ naturalrncnt que ens preocu pa, ~s priori·
lari per a nusuJIl'cs i per nixO vb.l'em demanar tenir les
eompct~ n ei es, i el seu Grup Parlamentari, a Madrid,
cns vn negnr la possibiiltat de tenir aquestes campeItndes, 1 ara vost~ ens deml1na que oct1lem elt lot el
que poguéssim aeluar, i quan era el mOrncnt de donar·
nos·les no ens les varen domlr? Natura.lmcnt , ho inlentam, ho intcntam ti través de I'única Comissió que fun ·
clona en aCllIcsts momcnts, que és el que diucn In
Comissló ele la scquern, la Comissió de Recursos Hí,
drllulics, qut:, per cert, no es tb presidida Inmpoc pe!'
la COOlunltnt AutOnorn.l, sinó pel Delegat del Govern,
petó, a tta\'t!s d'aquesta, és a tr.ivés de I'única que es
poi fer unn mica de reina de planifieadó amb cls
recursos, 1 nosaHres ho emprnm 101 el que podem, pero
m ~s d'aixb, no ha podem fer. 1, ¡'nitro cosa que podem
fe r és nquel! conven l que va anunciar el Presiden l des·
pús'ah h', que es lam intentant I pensam que possible·
ment es pugui filmar aviat, un eonveni de coHabornció
amb el Mlnl"tcri, a fi que nos::lltres pugucm fer 13 ges·
tió, í naturaJment a través d'aquesta gestló hl puglli
llaver una ir,fluO ncia dkccta., I puguem aconscguir que
Madrid acabi per aprova r el que nosallres proposem,
pero, de moment, s'ha de finnar aquest eonvenl. 1 ts el
maxim que tem pogul 8con.seguir, de manero que em
pal'cix, elanl ment, demng6gicn. nquc.sta proposta scva.
Quan! -em perme~ i que Jj acabi de eonteslat, pero
qll~ no pcns moure Wla altra qüestió inciden tal, en
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nom d'aJtre mcmbre del Govenl- a inslar el Govern
a ex~mtlr !'acció hupeclora per donar complimc.nr a
la Llei d'Alloljamcnl s Extrahotelcrs, tambó no va dir
el Prtsidcnl, hi huvia uns mirjans limilats, s'estan posan! els mhjans pcrque es pugui actuar, s'ha comen~ai 1, naturdmcn:, ImC3m que no insto.s el PtlrlamC111
a extremar, Lstb. prevlsl per la ConseUcria de Turisme.
natunllmcn t, extl'l:fllar aquestes inspeccions, i lengui la
5Cl,'UI'Ctnt que es fa 101 el que es pOI di os les Lim ilacions que jo. Ii dic, Ji ho varen explicar. que s'estan cor·
rcgilll posanl més inspeclors.
Quant A proposar el progrclllla de promoci6 ex terior per n I'any 86, que, crectivamcnl disposl1m d'una
quanlital elevada. pcrb jo 11 voldria fer només una peritn mausac.ió. I!Is 600 miliolls de pes~ete~, els 300 que.
ens cOI'responen n nosnltres eSlon en el p n:ssupost i
esta delalltu el pl'Ogr.lma en el pressupost cn el capi·
101 COfTCsponent í, per lanl. es disculirl!.· en aquesta
Cambra en el seu moment, quan es disculesquin els
Pressuposls. DeIs ahl'es 300 mitions, que ha de posar
el Govem Cenll1l l, de moment, no hi ha cap convcni
rinnal, hi h.. únicamcnt una promesa verbal, espCI'Cm
que la promesa verbal es lran s[onn í en Wln I"CóllihH ,
no hi ha cap convent, lambé estnm esperant un con·
veni de carl'ctercs que encara no csl¡\ fional i també
fa moll de lcmps que eslava oprovat.
Qunnt a la que prop05.'l elabol·:lt· en el u~ t'm iní dc
tres mesos t ~n inventad dc finques míllorables i ab¡tn·
donadcs, fr,:lIlC<iment, crec que: no fa falla rer eap
aclarimcnt. Aqul no SOm ;J. Andalusia, i c:n parcbl que
el que hi tm darrern aquesla proposta, \'a c1o.ramem
en contra de In nostro filosona política i, pcr tant, és
evident que estam lotRlmenl en cuntra d'aquesta I'ropos la.
Senyors. SI'. Pres idenl , multes grocics, i perdonln.
EL SR. PR ES IDENT:
Moltes :rrltcles, Sr, COOlscllcr.
Per pnrt del Grup Parlamenlari Socialista, té In
parnul n el SI'. Franccse Triay U opis,
Disposn d'un Icmp .. de cinc minuts, !ler favor.
EL SR, TRI AY LLOPJS;

Sr. Pres:denl. No som a Andalusia, pero tenim finques aband('lnadcs, Sr. Conscller, i convé que ho !'Ceoncgucm i que: comenccm a pensar qut: hem de fer 8mb
elles, no es1llria gf'ns mal.unent. No \<Oler coni!ixer les
coses, aixó é .. pl'Opi dds que es confonnen amb la ignorancia,
VOSI ~S han ret dci)i.ada de les sc\'es obligacions, j
aquesta és la mt.:o: imo ncusneió que se'ls poI fer. Vos·
tes no hun ('xcrei! toles les compctencics que la !lei
els dóna ni dc gcstió ni leg[slath'cs, pCI'¡Od icnmcnt enshan lIc1-it el maleix discurs, uixo s i, pero ja arriba el
moment de pass"r comptes i de convertir aquest dis·
cu!'s, lantes \/eg:\Cles rcnetit en unes opeions prcses pel
Parln.ment.
El c31l!.kg d'lNESE, no nfhem dc p:\rlar más, ho
accepla, pcro no digui que I'estan aplican! ja d'una
manera oricioS3., ni a Sant Josel' , A Sanl ¡osep I'han
aplical en par\, ql1an afeclava una p.,rt de Ses Salines
no I'han apllcat, I'han aplica! a un sector, tam~ estava
dlns el eal~lf'g d'rNESE,
A M;J.ó, perdoni que Ji digoi, no fa fn lta que f .. eI
cr¡de~ a l'i!cica, perq\l~, entre d'altres coses, el Pla cst1\
a pnr ticipnc:6 pt'lblica, est!'! a Informació rúbUea, pero,
de moment, de momenl el que protcgeix és el doblc

del que vos:es van apl'ovar, el doblc, que per grups
ecologistes i sectOI'S socials és insuIicient, em rcscrv la
ffic;va opinió, perqu~ polser I'o.mbé ho comparlcsc, phi)
el doble, de 010menl, del que vost~s vun o.pl'ovar. es
una passa i. cndemés, en rase de participació pública,
prcclsament pc:w escollar aquestcs opinions i pel' pader-Ies l'ccollir.
Hi ha h3gut moltc.'i Nonnes Subsldi~ries d 'Espais
Nat ura ls conllict ives, no una, COtn la IICI, 110 lan sois
Es 'frene, l!l costa sud de Menorca, el Barranc d'Algcn.
dar, n'hi ha hagut difenmts, no tOI és lan perfectc, ni
tan soIs en la rcali lzució o uenborncn! d 'un procl!s ja
comcl1~at que 1J0sles van trobar.
lmpulsar el plancjament, no ho han fel en absoIUI, I els cnnvis, no digui que són socia lis!es, el!> ean"b;
en els ajunlamcl1\!'i afecten tOts els municipis, munido
pis dc difercnt colm', Ji pue ci ta l' Campos, U puc citar
Eivlssa, 11 pue ci tar Sant Antoni, i n'hi puc citar dife·
ronls, on el!: ajun!aments de dreres ban prescindlL i
han ('anvial els equips que hi havia a lu fase anterior.
Pero a~ no és el problema, el problema no 6t s i els
ajunlnmcnts d'csquel'I'Cs o d.: dreles han cnnlJial el!!
cquips rcdat.lors, el problema é!! que vos lb ni en
aquesls que han ea nviat, que probnblemcnt són els ml!s
dini:lmics, ni en els que no han canviat, vostes no han
impu lso t, vostes, ni tan: soIs han Insistit, han prcssionat al compliment , a I'ex'ercici de I'obligació de planificar, de po~ar al dJa aqueslS plons generals, vosuh
nixO ho han deixat complet:t.nlcnt de banda.
Lament, Sr, Presiden!, haver estat ma lnlt el d ia qut!
vos te va poder respondn~ n une9 preguntes d'uns al tres
Diputats ru : ~, i !Ol unu de meva , que era presentada
lampoc no l':' vn poder 11'8CIIU' no V;'l sel' culpa meYa,
peró. a~b no canvia, en absolut, la seva filosot'ia, 8mb
la qua} no¡;alh'es cliscrCfl..'lm completamen l, sobre quina
és I'ac!uació que s'ha de fer en el medi rural, de proservació i nr:. de parceHnció i inrroducció d'usos noclus.
I parla cel de la 1On;\ militar, el de la residencia,
vostbi sabnu,. In Comissió Provinci;J.I d'Urbanl¡¡me qu~
pensen fel', perqul!:, cnfre d 'altres coses, a lu Nonna
Subsid iaria que vost~ van fer, els eq uipaments d'uti.
Ihat pública CS I,an permesos d ins d'aqucsfa zona, i su·
pOs que el C rup Popu lar no pensaril. que una residl!:n·
cia de caps d'estal o de caps de govern, s iguj el Sr.
Fraga o sigui cl Sr. Ab:aga o siguI el Sr. Gondlez u
sigui un Pr('s idcnt d'C.!ola t cSlranger, no és U D eclifici
public no pensarll que <M;O és un edlfiei públie, tan
púbUc com In st:va Conselleria o com In ConseJlerin
d'Hise.nda. que ""n Inicial' obres per dmnunt del valum pennlls.
G1'8 ciós
(MUlmllris)
Am b el tema hid rolbgk, Sr. ConseUer vost~ sap
que ¡'link que poi acabar nques t estudl ~s el personaJ
que vost~ té. els !'mies que tenen els conelxements pCr
poder ultimar nquest treball és el persor.al que \'os tb
té, pcrqu~ lé tot el personal dé la Conselleria, de I'anliga Delegnc.ó dins el serve!s d'Obres I-IIdnluliques i.
per lont, no n'hi ha més, E l servei hi és 101, no n'hi
ha d'nltre, si no hi dediquen un eston; a acabar aquest
estud i, nquest c.sludi no s'acnbarn mni, perqu~ ningO
no té els coneh:c.menl::l quc té e l personal que han
transferít que és el que ha viscut, ha adml nlstrat i
ha gestiono , nquf durant anys. Vostes hAn preferit, i
Insistesc en el que vaig. rlir ahír ha prereri t In coofront:lci6, la relvin dicaci6 en el tema de les aigOcs, i hn
prdcrit aixo a no fel' una gestló de ead..'l dio. , possl-
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bil isla i renlisln, com hll l'el i ha volgu l fer amb el
tcma de carreten$, que en aquest tcoja tOICS les compcl(~ndes i lotes les lrans[erencics, pero bé que ha
sabul anar a cercar una fina~.,ció extra, i en aquesl
lema no lé lransf~rlmcies, no les té tates, no té la tOt'(l'
lilal de compclt;ncies perqu~ no és el mome nt, el Par·
lit Socialista, pel Partíl que té mujoria en el Congrés
de Dipu tllts, pe r obrin una nova carrera d'ampliació
de compet~ n cics, i 6cmbla mentida que vos tl!s, que
també pcrlllnyén tl un Puni t estnl:li, d'bmbit estatal
no comprenguín nquests piantejamcnlS, no és el momento aix6 no El! a veure amb I'cxercici quotiditll que
VOSI~ faeí de les compeléncies i de les 1"Csponsabílilats
que té. Per tanl, nosaltres no lcnim mes remei, no
tcnhn més obligació que mantenir .. questa crítica glo·
bal a tOln In polilíca d'Ordenació del Territori, a tata
una polilica d'Ordenació del Territori, <¡ue, per una
parl és uel;:;;l ivn 3mb les scves actuacic.ns, Comissió
Provincial d' Urbanismc, falta d 'lmpuls al planejamenl
municipal, ralta d'impuls a la disciplina, ¡que, per
nllen pan, no és més, contínuamcnl, que una repetició
de projectcs i de paraulcs que mal no es fan realil at
que s'eSlall repelint des de fa dos :ll1ys ¡ migo
MoLles grllcies.
EL SR. PRESIDENT:
Mohes urfIcics. Sr. Oiputat.
Sr. Conseller, té vost~ lo pamulu.

EL SR. SAlZ GOMltA
Sr. Presiclent, Sres. i Srs. Olpulftts. Moll breu, moh
bl'CU, perqué 0 0 \'uH tornar a comenc;:ar, cree qUI! no
és el moment dc comc~ar a dcbau'c, a mi em sap
grcu si vost~ no hi era en el momenl que jo vaig explicar quina C!;'a la nostm postura sobre l'acluaci6 en el
medi rural, tree que no é.i el momen! de lornar·ho a
discutir, si vol. qualse....ol iJ,!tre dia, hl h3 mecanisrnes
pcrq u~ ha pugucm discutir o pue provocar jo oquesta
di scussió, n<.' lene cap incovenie nt , pero crec que 110
és aquesl (~l mome nt de lomar-ha u fer El que sí li
puc dir és que vaig asscgumr. i voste pOI estar en con·
1m, altres Crup, no val'Cn quedar no salisfets amb les
mcves paraules. La noslra previsió no és d'incremen·
lar, en abS(',!ut, dI." cap de les manercs, la parceHació
del sól rúst('(·, me¡1! nI contrari, vikrcm proposar une,
mesures de defensa del sol nislec del que pal'lt!vem
e ra de sbl urbanllznble. de poder f1exibi litzar la urbnnllznció elel sbl urbanitznble, per tanl, computat cli n ~
el Pis Gene!':.:1 i no nfeg1t ni rol urbnnilzable, Alxb CI'CC
que ha vaiC e.xp;icar "Iaramenl, ara. ciar. 'no hi ha
piljor soro que el que no vol escollar.
Voste <Hu que no hem impulsol el planejoment.
Ai ...6 sera la scva versló, que no hem impulsal el plane·
¡amento Nos~~ltres I'hem impulsol dins de les mesures
i dios de les po~ sibiJí tats que lé la Consclleria pel'
impulsar. pt'r lOI:: els mitjan$ poss ibles hem impu lsa l.
Ha dit quc únicomenl l'nlta In s ubrogació, ún!cnmcnt
aq ues ta i quo ja manifest que la usnrcm 1.'lOicamenl en
un momeOI extremo
Jo, Sr. Triay, per delicadesa. no he volgul parlrude quíns !lJuntomenls ~n cnnc.ret hnv!cn refusal I'cquip
rednctor i tlllin!; el mantenicn, s i CI'tn de dretcs, s i
eren d'esqucITCS. quins continuaven i per qu~ no fun ·
cionavcn. He dit que h[ llovia ajunlamenls soclalLs les,
mo\t significatlus. pero res més, no he volgut entrar a
quins ni en t ls equips, perqu~ Cntene ql1t:, en nquesls
moments. dunada la nostra siluncló i les persones que
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parlam, no seria dclicat parlar d'aqucstes coses.
Quanl al Cap del pinar, el xalel de ('.ap Pinar. no
és un punt a debatre :l aquesl punl, aixb és un pUn!
que dc.baLrll dem?l matl la Comlssió d 'Urbanisme, evj·
de ntrnenl, jo només l'he volgut 11"Cure' com a cxemplc,
perqu~ el que s I Ii vuU recordar, s igui o no sigui
equipamenl es que el Cap del Pinar és un espai na·
tural, rÜstec. protegít, pod!'íem discutir si és un cquipame.n l t) no és un cquipamenl i I'interé's socia~ d'aqucsl
equipamenl, una residencia no un edi{ici d'oficines púo
bliques, una rcsid~ncia . hi ha molles J'Csid~neles de
caps de govcrn que no estan en aquestes ubicacions,
que és un espai naturoJ prolcgit ¡que aquesL estudi
d'INESE, que vost~ pensa que ,'hauria d'aplicar a _ra·
Jatabla:- a a lu'es lIocs, proposa que sigu i elernen! pai.
satgislic s ingular, amb prohibició absolula de qua lse·
voL tipus d't:dificació. Que: quedi ben ciar, que jo no
vull dir que en nqucst cas conerOI haguem de fér cus
de I'es ludi rl'JNESE, he dlt i he manl engu l, pel que
m'agrada i vel que no m'agrada per 101, que l'csludi
d'INESE é'J una guia, fa unes propos ieions moh dife·
rcnts del que es pOI fel', presenta allernalives I cxposa
avanlntgcs i incon\'enients de cada una d~ les opeíons
que presen ta, i diu que !'Adminis tradó ha d'escolllr,
que ailtó pe!' a ¡'únic que serveix, és un maro de refe·
rencia i ha dlu ell, aix! personalmenl, I'estudl, un marc
de referencia per'qu~ l'Administració lcngui coneixe.
menl de causa i tengui una majar inlonnaciO a I'hora
de prendre decisions. Aix6 és el que nosall res estam
renl. Ha estnm fent aixI I ho farem en el Cap del Pj·
nar, a Sant Joscp, a Maó, a qualsevol allra banda,
Alxb és el lema. Qunnl al lema de S'A lbufera, li
vu ll recordar també, simplemcnt que jo no he di! si
era bo o si era dolent el que s'estava fent, no ho he
entrar a manifestar, pel'qul! quan 8mbi Q 1ft Comissi6
d 'Urbanisme, ser! en el moment que nosaltres, dins de
la Comissió. dlrem el que passa, el que sE és ben cerl,
és que les scves mesures proteccionistes les que han
proposat, perqu~ només les hall proposarles vosr~s, i
no un nitre grupo vOSI~ , les que han proposnt han
estat rebuljades pels grups ccologistes, ~ue demnnen
una millar prolecció. que protegim més o manco, les
Nonnes Subsldihries que v!\rem fer no pretenien arri·
bar u 101. preteni~n, simplement, protegir certs cspnis,
que nosallres ja vArem trobnr susp!s el planejamcnl.
El que és lJen cerl és que vos'~s pensen' que es pOI
autol'ilzar In urbanilzad6 de La Gudia o es POl mano
tenir o no, 110 ha sé, jo no vu l! entrar en aguest lema,
és prou dellcal, perqu~ ja ambarll el momenl a la
Comissió d'Urbanisme, el que és ben cert és que no
lolhom estA d'acord. 1 n I'estudi d'INESE, per cert,
també eslll cnt3 10gal com de rnru¡imn prolecció, sense
possibilitats el'edlficar, ni urbanit:z.·u, etc .. elc., etc., de
tates manCI'CS, vosti:s pcnsen que en aquest cas passi·
blemenl, donada la implicaeió cconbmica que pugui
lenlr, tal vegncla s'ha de manlenlr. perqul! I'ajuntnmcnl
no pOI alelldre el que Ji coslalia evitar la urbnnilzació, és posslble. jo no ha dlscutesc, no bo s6. El que
die és que quan un lé aquesl pAper a les mans, ha de
ser realista. pmgmAtic, i pensar que qunn es tenen
responsabilitats de Govcm no és el mateix que qunn
s'estt! n I'oposició i es cridn, els seus compnnys de
Panit qua n tenen responsabilitats de Govem han de
pensar les oo nseqü~ nc i es del que d iuen ¡ ho pcnsen i
ha ponderen, i ja venclrll qu l el, hagi de j utjar. en
aqueSI momenl nosaltres no som aqur. el que sI és ben
cen és que no es poI parlar amb aquesta alegria 8mb
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que vos tl: fa les crUlques del que ran cls alU'es grups,
quan un té tanta roba , 1 I'estenedor,
Ouant u la parl hid l'bulica, bé, jo cree que cstb
ben ciar quina ha estal la poslurn de defensa d~ les
co mpct~ncies en materia bidl'bulica, quIna ha estnt la
postu ,-a noslr.. , deIs tres altres grups p al'lamentarls
d'aquesta Ctunbra , i quina ha esta l la postura del Grup
Social iSla, Em pcrmeti, pelO ¡ahJlnnco per a nasal tres,
per al nostre Parlit, i per rus que fonnam In CoaJició
Popular, pel"18nycI' n un Parlit E:;;181al, no vol di!' que
hAgim de renu nciar a res del noslre aUlonom isme, aixl>
ha pensaran vostes i. s~ nse cap dubte, ha !!Slan demOstr.m1 constanlment.
Moltes ~ raei c.. , Sr, PI'~s id enl.

EL SR. PR ES 10ENT:
Moltes grbcic3, Sr. Consel1t:r,
Vole n iracrvenlr els altres Grups Pol/lics?
P..:I Grup Esquerra Naciona li ~ta, el Sr. Da mia Pons
Pons lé la pamula.
Cinc minu ls.
EL SR, PONS PON S ( Damitl) :

Sr. Presidenl , Sres ,i Srs. Díputats. Com he m pogul comprovar, aques l Deba l sobl'C l'Eslnt de la ComWlit:H AUl bnoma, llarguJssim, cansat, ccrlmn enl, pel'~
no inlrasccl1dent, malgl'a l la des inl'ormacíó que I'ha
pl'esidh i, fi ns i tal, algunes lamentables ridic:uli lzu'
cions nbrlJls que comc nf,jr.s o el mnlcix dia que s'havia
eI'iniciar amb el discu" dcl Pn:sidcnt del Covem .
I!squCl'l'l1 NacionaUr.la cOl1sidelll, fbcanl In seva po,
slció en rebeló'! les Pl'opoSIe.... del Grup Soclalis ta,
que eSlam ¡l:TIbanl a.1 final d'un pn>cés, un procés: que
ha eS la! alt"ment POSiliu, pcrque ha c ren t WlIl Icosió
polilica nec-..:ssb.ria, el Parlamcnl és uno caixa de resonanda d'['s pirocions vives 1, sObrelo l. quant 101
aquest debat culmina amb unes pmposlcs dc resoludó,
la majoria u'elles positives i, si en algun cas, sÓn pro·
poste!>, diguem-nc, critiques van profundament roona,
eles ¡ formeo un bloc:, com és el cas de 1;.\ pl'oposta d\!
rcprovació ¡le la politlca d'Ordenacló del Terrilori, fol'·
men UH bloc d'un j udici global, d 'un judici que té un
bnlan~ ne:p :iu ti !'hol'3. de jutjar ,'acfuació de la Consell c.'in d'OmenaciO del Tcrritol'i.
Per t'anl , erelm que e.s talll a l fin ...1 d'un pr~s, que
\'eim culminal posilivament pe.'que, ha vull recordar.
la finalBa l d'aques l deba t, oJmenys pcr a Esquerra
Nacionalista , des del momen l que ('s va !"I'escnlar, mni
no va ser asseljar el Covcrn, desfcr.lo, desacrcdBar-lo.
!!in6 ccnyir-no5 n <lllb que s'havia anuncia !. Fer un b~o
Inn¡; i finalli!er'lt .i ha arribal I'hora, vcure q¡Jines prol)Ostes fclm de cara a colTegir la si luaci6 de u.~ctada al
lIorg d'aqueo;! dcbal,
Per lan l, nosaltres en lcnem que les proposlclons
del Crup sucial ista s6n altamc nl constl'uc tivcs ¡posi ti ves, a mb algullcs malisacions que pos n delall nr,
No les passa r~ revista a lotes, pe rquc. el Icm ps él!
brev{sslm i, a m6 a més, 'leda eompletament innceessari. Em releril-t simplemcnt a una de les quals nos·
altre... no podem donar suport, i ho monaré. Que és
a 1<1 propos:ciÓ que fan d'i ns tnr el Covcrn que, e n un
tenoinl de dos mesos, prescnli un Projeclc de Llc.i
Electoral.
E.<¡quel'rn Ntlcionnlista va dir, a través d'un:l Proposlció de J.Iei que va dur a aquest P"rlame nt , que
p\!r cert no va ser secun dada pel Crup Socin1ista, per
boca del scu POrl:lVCU, F\Ylx. Pons, que Ji inte res5aV3 ,
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primer, com.:..:xer quina seria I'es truc tura deis Consells
lnsulars, q uines les compctimcies i quines 1t:S I'espon,
sablli lDts per saber quants de Consellers f:S consideren
raonablement nccessaris, sobrclol a les iIIes mcnors.
per impulsar aqueSI ll'\!ball dios els Consclls lnsulors,
a lesa Ja doble condició que lenim de Conse;lIcrs j Dipu,
tats, 1 varcm demanar que fas, aquesta L1ei El ectoral,
pastc riol a la LJ ei de Consells lnsulars, La Llei de Con·
sclls insulars s'esta clubornnl , lentamen t.. pero d'una
manern responsable, deixem que aques ta LJei de Con,
sells Insulars arribi a terrne, i dcsprés parlarcm de
qüeslions elcctornis. Per tanl, no é.s que e ns pareixi
ncgatiu, pero odopuu'cm la malcixa pos tura que el Sr.
f'l:tix Pons va ado~ l ar davant la nas tra, que és Ja d 'abs,
ICfl(h'e'os, Nc cos inICrtISSU. e n aques ls momCll lS no la
cons idc ram nccessbria.
D'alll'a handa, vull felici ull' el Grup Socialis lu pel'
la incid~nci¡a que ha fel dins un lema molt polbnic,
peJ'ó absolutamcnl vital, que és e n materia d'Ordcnn·
ció del Territol'i, damunt del qual se cen lren vui l, cree,
de les .!leves pl'opos tes. L'Ordc nacló del Terrilori és
un element fo nnmental de 1" cuhurn de les lIIes Balears i, a més, és un elernen l in"eversiblc, no es pOI
r'Ccons truir UD bosc, no es pot reconstruír una zona
humid¡¡, no es p Oi recuperar un torrent si es degrnda i
s 'urbanit7.cn les seves vorcres, no es poden recobrar
les aígües conlamilmdes, molles vegades 1, en canse·
qü~nda, 10120 aquesta ~ rj c de propostes que vostes
fan e m parcheen absaluta ment cohere nt5 I necessltrics,
pcr bé que, cvidentment , ha n d'a nill' acompanyades ele
molles nitres. pcrb, a m b el que vos tes proposen Icnen
plena ment el !last re supor!,
La Llei d'Ordennció TerritorinJ és un (¡Iemen! abso·
luta menl vilal, i la mos lra de la manca de polil icn,
que s 'ha dil lan tes vegades, és I'absl:ncia d'aqucsta llci
en nqucstn Cn mbra, qua n mo ltes nitres Ileis , molt més
secundaries ha n estat objecte de deelaracions ¡nsistenIs i dem ~g6giqu cs i ralsament prlol'ltbries,
Nosaltre:= no I.:nt rarem en debals, complelamelll b i·
z,mlins j ri.iiculs de nlosorics libe rnls (t in tervendonis tes. A n o~ al!res no cns interessu que el puls sigui
li bcrnl o in 'ervengtU, n nos:nllres cns interessa que el
Icrritori se 5(1.lvi, no ens inleressa el color, ens IOleressen els rets, i el que veim és que vos ll:s propasen
fCls, i pt r a;x() nosaltrc.'i els donfl lll s upurt. De l'oIIJ'a
banda, qU8n se'm diu que aq ues tes propostes no són
convcnien l's , veim que cs \'0 1 continuar pe .. una vio.
nefasta, pe r una via de resul tals nega.tius.
El lem p" és moll breu, pero si volia dir en reladó
a un elernent que ha 501'111 aquí que és la famosa
ja AJburera , o Es Crau de Menorca, que. s i na hi ha
uua iniciativa pos íti va, Irnrnedlatn dins aquesta. Cam'
hra, el PSM . Esquct'ra Nacionali sta, Car¡\ liS de la seva
capaeltat de presentar una Propos kió de L1cl, de caire,
evidentmcnl radicalmen t proteccionista, dlns In muteixa linin de les propos tcs d'Ordenoció del Te rrito,;
que vosle... f<ln , i cspernm ten ir el seu suport,
Molles r.rllcies,
o

El SR . PRESJOENT:
Molles grltcles, Sro D :!,"!ll !'~ ,
Pel GnU) Reg:onalisl a de les Illes, té ID parnula el
Sr. Jeroni AlberU Picornell.
EL SR. ALBERTf PICORNELL:
Sr, Pres'dcnl , Sres. i Srs, DiI)utn!S, Jo d'aquestes
propos tes de resoJueló del Crup Soc.lalisla, 13mbé co-
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men~ré pe:' fer referencia a rOrdenació del Tcn-i·
torio Nosal111:s donartrn s upon a lotes, a toles les pl"ú'
postes refendes a Ordenaci6 del Terrilori del Crup
Socialisra. 1 els donalem suport, per qu~? Perque
creim que C'u Ordenació del 'l~ITitúri, no hi ha poij·
lica d'Ol'denaciu del Tcn-itori. hi hn nccioos contrudic·
tbrics. contbuamcnl eo Ordcnació del Terrilori, i m'explicaré SI Ordenaci6 dt:l Territol'j té una palíliea, que
pal'cix que ts la d'inlt:ntar construir el mhim, eom
s'explicll que 'luan Unió Mallorquina, dins una Proposició de Llci de prolecció d'cspais nalul... ls d'espccial inleres propasa Ireure'n un iros, ens vOten en contra. O
com s'explica, 'luan a Es Trene, que propt'~rem Irturc
un Iros, que era :tona ruslica i ens votaren en contra.
la qual cosrt vol die una cosa: en Ordcnaci6 del TelTitori, Coa lici": Popular i el Covero qu~ ti d6na suport
esta con lm Unió Mallorquina. PCI' lanl , és una ma·
nera de no poder estnr moi d'ucu/'d. Vost~s juguen 101
en Ordenació del Terl'itol"Í contra Uni6 Mallorquina,
perqu~ ho han fel bandera de dislinci6, j per oixo
valdria cont('slar jo, no és ver que siguk int crconvia·
bies els nostres cJectors, entre els seU6 votanlS I eh
naslres. Nosattl'es cstatl1 l.ot., lmcnt en COfilra qua n les
direclrlus nc.> es compldxen, si ,'astes, rcalmelll, cls
agrada ediricar. les ducs vcgades que Unió MaUorquina
ha intental fer lreure d'una zona protegida el que
crcia que nu importava es protegís, vost~ no hnurlen
ele valar en contra, Com que voslh fUI! una poHtica
contra UnIó Mallorquina, avui, que ten im llibcl1a l
d'acluació, \lc.lal·cm en contra ¡'Ol'dcnació del Territori
que vost~ fan,
Segan penl, Quant a les Proposicions de L1ei, nos·
altres !'ie rc m conscqüenls :\mb el que dClm. Nosallres
no podem obligar, des d'aquí. a c:<erch' una iniciativa
del Covern que és seva, nosa ltrcs, ti tates les Pl'oposidons de Llel cos abstcndrcm, per "quest principi que
hem montenKUt de!; qUI! eSlam en ~questa Cambra.
Qu::tnt a la tan deba luda acluacló 8mb I'aigua i els
recursos hldrologics, insislim i avul ho diré més flui XCI, avui 110 c.d daré, faeln tol el que. puguin per preservar el... nOSlrc~ recursos hidrolOgics. No radn muIju d'entl'Onlamenl, no l aein bi..zenlinis me, .ningil, nln·
gú, en un tema I:ln deHcat, és que 101 el nostre procés
de crcixcrnt'nI i ele supervivencia no de~n del seeLor
turfst ie, (Icpen que lenguem recursos per poder montcni.' el sector turislic. J c1s recursos hidrllulics s6n
els més importanls que neeessitam lenir aqu1. 1. pa·
rcix que, e n aquC!.1 lemn, com lal de dur-vos la con·
Imria els de I'csquerra I e1s de la drela, estam sempre com si :11:<6 no impol1~s ... ningíl, aquf el que ,im·
porta de ver, i f&.i g la referencia ni d'"hh-, és que de·
fen sem els recursos hidrtmlics, é.s que ordcnem els
recursos hidraulics, és que doncm el majO!· ús als recursos hidrlLUlics que Icnim, 1, si podem depurnr ¡ I"e·
gar, que ha facem com més avial millor, I aprofltem
to l el que lcnim pcrqut! cn5 jugnm tal el nostre fu ·
!Ur, tot, Per lant, jo no sé si esth dins un calnix, jo
no sé si I'hn de rcr el Govcrn, jo no sé s i ho ha fet,
perque he o!lltcS, segons deia el Sr, Triay. que ho ha
de fer el Covem , pero el personal que no ha de fer
CSI?t lransferit a lu ConseUeria, es posín rl'acord, pero
faeln el Pln HidrolOgic, que el necessltom per sobre\llure, és que eslam parlont de coses m(¡1l serioses, i
oquf, dienl a M¡,ctrld no ens donen lel; compelencies, ja esta, és que si ens quedam sense aigua,
ens baslarn dil", la culpa és de Madrid? O é.s que no
pod.rem beure aigua? Aqucst 6.s el lema, A mi donar
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les culpes, sempre ha he dlt, a nd m'agrada e~rcal" solucions, les CUlpes, ummaleix. no hi ha pena de morl,
no padem mutar ningú, no cerqul!lll culpables , cerquem
sOludons, jo insis tiré des d'aqu!, cerquem solllelons en
un tema qu..: es el mot iu do tala la noslm supervivencia, ho sabem, e1!i rccursos SÓ n escassos, su.bem que
lenim uos recursos, fins i tal, una rugua que no es de
bonD qualilat, sabcm que el lurlswe, no podem jugar,
i no els podem dir que no es dutx.in ets matins, sao
bem lantes coses que aqucsl nivelL de vida, que 10lS
deis que ¡enim. que de~n d'aques tes coses, ens r es·
18m jugant pel' una confronlació. no h-ob la llal"aula,
pcrque anava a dir ridícu la, pcrb nO bo vull dir, una
conl'rontació que no sé, endemés que no és ideológica,
perquC I'aiguo. no lé color, I'algua no lé color polltic,
i nosaltres neces~ il;.lm tenir, d'una vegadu per lutes,
resoh oques~ problema, Jo deman que llCjU! es pugui
dur ondavant.
QunnL a la polltica esportivl1, nosallrcs tenim una
propOsla quo! ia polilica esportlva la Cael el Covem en
coordinaci6 amb els Conse:!ls lnsulars. Bé aqur u'hi ha
una que dil!, I'esporli va j la cullural , Consells i Ajuntamenls, a leshores eus va bé, aquesla ens va bé per poder continuar endavonl , I lam bé donarem suporl als
Plans espccials que s 'han de fer, quont a les llrets que
ja estan prolcgides, tanl d'Es T reno-SaJobr:u- de Cam·
pos ¡ de $a Punto ele N·Amer.
Jo cree que uqucsl c\cbal ha eSlat realment un de·
bat oclol'idol', pens que ha estot un debat que ens l1a
peml~ anal' aclarinl coses. Jo, si em p~nne tc n , si cm
permeten, Sr Triay, quan enumeri els posslbles pre.
sidenrs que venguin a Cap del Pinar, no s'oblidi del
Sr. Roca, que, tal vegada, també ve,
( Rialles).
l. com que se m'ha enc~ el Ilum vermell, moltes
grades,
EL SR. PRESlDENT:
Moltes grilcles, Sr. Diputal.
Pel Grup Poplllar, té la pal'Aula el DipUlOl Sr, Joan
Vergel' Pocovl.
Disposa. Sr, Dlputal, d'uo lemps de cinc mInuts.
EL SR. VERCBR POCOVf:

Gmeies, Sr, President, Jo no peosava intervenir

EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR, VERGER POCOVI:

... no pensava venir a aquesta Tlibuna, perqu~
slmplemcnt el noSl re Grup f" seves la (Ii I la 9, que
han dil el nos tres Consellers respeele de les Resolu·
cions del Crup Parlnmcnlari Socialisla. Pel'Ó jo he ha·
gul de sOl'lir per, de qualque manera, pUlHualltzar
dues coses,
El nostre Crup no va contrn la polftica urbanísl.ica d'Unló Mallorquina, senyors Oiputats d'Unió Mullor(lllina, hi ha hagu l molles vcgades que hcm valar
conjunlnmelll molts de temes eoncrets rl'ordenaci6 del
terrltori , hi va baver diferencies en Es Trcnc, hi va
hnver direr~ neies a Sa Punta de N'Amer, cIar que si,
és que si no n'hi hagués qualque vegada, podrlem ser
el mateilt Crup PolHic,
J rcSl)eele de la polflica d'nígiics, jo. que parlic íp
a la Comissió de recursos hidroulics, Ii puc dil- que sí
hi ha un autentic inleres i sí hi ha una aut~ntica preocupnció pel temn deis recursos hidrnulico;, i que qua"
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h i ha un problema , es di scul cix am b pl'Ofundi tal, i el
qUl;. passa, e/l aquesta Comissió, {JI: <'¡LIt- JOl"ma pan el
Go.vcr-n Central o e l p eri fcric, el Go\'crn Autunomio::,
els Conscll s lll .!.u l ~rs i els ajuntaments i , endemés, lambé, usuaris i dis.ribuYdo\'s cl'aigu<l, el n Oslre probk....
1TI1l és que no tenim :wlucioJls concre tes, per o que intentam, i per \0 110 els miljans, cereal' les soJucions neccssfl ries, p~rque r,quCSI problema no ens dcsbol'di , perque cl"cim, com tOls voSI\'!S, que és un problt:ma de
pl'iorital absoluta p er p:'ll'l d'aquest Gove rn.
Molles i,1racics.

EL SR. PRESIDENT:

Mohes grades. Sr. Diputal.
Pcl Grup Pariamentad Socialista. té la parauJa .. ,
El propi.;sit d'aquesta Mesa del Parlnment és acabar el deba! avui encara que sigui ;¡ alteli bares de la

ni!,
Han Dc rllCll aus GntpS Pollties, n'han d'actuur dos
més, encara CJuc les pl'Oposlcs deis Gl"UPS que queden
per actuar t6n manco, no vol dil- que no siguin igual
d (impor tllnts, i el temps que hall d'actuar és el maleix,
Per tant, aquesta Presid~cia decre ta, cn aqueSI m ament, cinc minuts de deseans i continual'cm,
Que passa, Sr, Albcrtí?

EL SR, ALBERT1 PICORNELL:
Per una qüestió u'ordre, si cm ddxell conversar,
Jo cree q ue e l Grup Popular té dues propostes, i el
Grup Regionalista en té cinc, en lleva dues, i n'hi quedaran trcs, La mcva opinió és que si voste no dóna
cinc minuts de descans, aixb, amb tJ'es quarts més,
esta llest. S, dÓn .., cinc minuts de descans', acabarem
a les ~otze.
Jo male!x, die al Sr, Presiden t que faci el que més
convengui al President i a la Cambra,
EL SR, PRESJDENT:
Bé. Falg cas R la vostra petlci6,
Grup segiienl.
Sra, Se..:returia, vol fer lec tura,pel' favor, de les
Proposicions del Grup Popular?

LA SRA. ENSERAT BNSERAT:
... El Pal'lamenl de les JIles Balears acorda:
Ins lal' e~ GOVl'rn de la Comunilal Autonoma de les
Illes Balears pcrque negocij' amb el Govem Central la
declaraci6 de zones d'urgenl reind ustrialització de les
comarques (!'lnca. Manaco!', Eivjssa i Menorca, En ca!i
que aquestcs negociacions no prospernssin, exigir del
Govern de la Naci6 la q ualiricació de preferen! localitl...'\ció industrial per als polígons industrials de les Balears • .
~ 2.-Jn s t ar al Covcrn Balear a promover el recurso
de inconstitucional idad contra la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1986, una vez aprobada P(ll'
contravenir el THulo V y DisposiciÓn Transitoria Sexta del Estatuto de Autonomía, en In matcda relativa
al s istema de fiJ13nciación transitOl;O 'j definitivo de la
Comunidad Aut6noma ~ .
EL SR. PRESIDEN,.:
Mo lles grncic.>:, Sra. Secretaria.
En nom del Grup PopulaT', té la panlUla el Sr.
J oan Vergel" i Pocovr.
Dis posa, Sr. Dipu to!, eI 'un {emps de vin! minu.ts,
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EL S R, VERGER POCOV1:
UI~cies , Sr. Presidcnt, Pel que fa rcJ'erc)lci¡¡ :-. In
nosl!'.1 rcsolució primera, qu~ era ~ in s lal ' el (;ovcl'n de
Ja CUll) unil¡d Autonoma rte les JIl cs Bnlear s perqm'
ncga cü' amb el GO\'C I"Il Central la declal'l1ció de zonc~
d 'ul'genl rcimlustl'ia litZhció, etc" Ctc,. , p ensnm que e l
que cerca lll aquí, e l que tlesiljam aqui él> que s'inicil
aquell di ~lel.! Ilt:ccssari, en tre cl Govcrn dI.' la CQIl1Unital Autonoma i el Govern CCllll'al, perquc , de qUill.
que manera, ¡enguem, dins la nostl'a Comunitat, d ius
les nosll'es dl es, unes zonéS industri¡lls , ja siguin zu!les d'urgen! reindustrialitzaciÓ, ja siguin zoncs o pollgons de prd'crell! localització industrial. Sa bem que,
com a conseqüencia de la impltlOlad6 de les zones
d'ul'gcnt l'c.industnaIJtzació, s'han e¡jmimlls, per dir-ho
de qualquc manera, els benefi cis: que es dOlH\VI; n als
polfgons d e preft:renl localilzació induslrial , Pcnsam
que l'importanl seria teoir aquests beneficis que es
donaven en aquells pol/gons, com va ser el de Marrat·
xl una tcmporada i, cm pareix, que 3 Menorca LID altTC, no sé si el d'Alaio], o Ferreries, el elUe si és cen
és que quan s'ban pogut introdui,' aqu;'sts benefiCis
que donen ;;UpOI·t als: polfgons de preferen1 localització industrial, hi ha hagul una cerla impjantació d'in·
dÚSll'ies, un for t increment de Hoc de feina i, per con'
següenl, pensam que és ba )'inici d'aquesl dibJeg, De
toles mancrcs, com que la iclea és, la idea és que s'ins·
ti el Govern de la Comuni lat Autonoma a promour(::
aques! di1l.1cg 3mb el Govern Central per cereal' aquesls
beneficis, per podel' obtenir aquest sol industrial, amb
uns beneficis que fadn possible la implantació d'in·
dústries, creim i dcmnnam a <lquesta Cambra, que nosalt res lIevaJ'em d'aques1a proposta la negociació amb
e l Govern CentraJ per ¡¡ lo t1eclaració de zones d'urgent reindustrialització perque pensnm que és més }Jositiu aDar n cerc".r aquests beneficis que donaven i
que poden donar els polfgons de preteren! lo~ li tza·
ci6 indu strial i, per consegüem, la nostra Resolució
quedaria, .. instar el Govern de la Comunítat Autonoma de les fil es Balears perque negocü' amb el Goven!
Central la qualificaci6 de preferent loca lilzació industrial per a ls poliguns indus1);nls de les Balears»,
Pe! que fa referencia a la segona resoludó, m 'agl'a·
daria introrluir, si m'ho penneten, una correcoió gra,
matical, quan deim .. instar al Govem Balear a promover recurso de inconslituciooalidad contra la Ley de
Presupuestos Generales del Es tado para 1986, una vez
aprobada, por conlravenin., demanarfem que es digués
~ s:i contraviene».
Crec que, en aq uest cas, en aquesta segona Resaludó noslra no Paria falta fe .. cap exposidÓ de la oostra propostr., ja que simplement és una conseqüencia
de I'aplicnció de dues Llcis Orgtmiques, l'Estatul d'Autonomia de les llles Balears i fu L1ei Organica de Fin a n~d6 de les Comunitals Autónomes, LOFCA, La DisposiciÓ Transitoria Sisena, del nostre E's:latut i les
Trnnsitorics Primera, de la LOFCA , definei.>.:cn el metede de cb.lcul del p crcent.atge, basal en el cosl efeetiu del servei tl'ansferit, me tode de calcul que s'ha
d'aplicar únicament duront el perlode transitod ¡que
la dUl'ació fl'aques t perlode t ransilori es limita al p e,
rlode (ju e hi ha de Iraspas de sel'Veis corresponen1 S
<1mb les compctencies fixad es per la Comun{tat Auto·
noma o, en qunlsevol cas, una vegnda que hagin passat sis a nys de I'entrada en vigor de l'Eslntut. D'acord
amb la clAus ula de cloenda finnada dia 24 de geller
del 1985, en el PIe de la Comissió Mixl a, Administrn·
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ció, de l'Eslat, Comun itat Autonoma, uqu,!st pcriode
transitod va quedar tancal i, per consegücnt, crcim,
cre im no, és Ilecessari anar a un aItre sistema de nnan~amcnl, que és el del'iniliu i que estA previst a l'arlide 6 1 del nostre Estalut i a ,'arlicle 13 de la Llei
Ollliloica de Finan~ació de les Comunilats Auronomes,
Si mil'am el Pressupost General de I'Estat del 1986,
e ns lrobarcm que el sislema que ~'h a emprat, continua
essel1l I'aplicació de les Disposicions Tl'ansi lories de
l'Estatut i de les DisposicioDs Transilol-jes de la LOFCA_ 1, per conscgücnt, pcnsam que és necessuri j just,
s implemcm, cltigir el que ens exigeix ¡'Estatut, que és,
s implemenl , que la finan~c i ó de la nostra Comunita!
Autbnoma tengui un sistema de financ;ació ddinitiu,
que és el qUI! hi ha marcat, i bo hem d il, a l'article
61 i J'article 13 de la Llei Ol'gwica de Finan"ació,
Per a ixo, inslul1l nosallrcs e[ Govern Ball!ar per·
que promogui aques! rc!cuJ"s (I'inconstitucionalitat contra la Llci ele Pressuposts Generals de l'Estat, s i, unn
vegada aprovada, eontl'avé e l tltol V i I ~ Disposició
Transitoria VI del nostre Eslalut d'Autonomia.
Sres., S I'S, Diputals, esper que oquesta resoluc ió
tengui e l supon un!mime "'aquesta Cambra, i c reguin
sinceramcnt que no ho rcim amb un :'mim dI! cercar
jll'otagonisme polític, 111 un desig d'e nfrontament amb
uns altres ~overns, simplement volem el que ens diu
l'Eslalul que és nústre,
Moltes pnkies,
EL SR . PRESIDENT:
Moltes grncies , Sr. Diputal.
Volen intervenir e l.; altres Gl1.lpS Polflics?
Per E's qUClTU Naclonalisla-PSM, té If' pru'uula el
Sr, Sebastia Serl'3 Bus quets.
EL SR. SBRRA BUSQUETS:

Grades. Sr, Presiden!. Sres. i Srs, Diputats, molt
breumen t, per m¡¡nif('star q ue Esquerra NadonaJ ista-PSM estalona les dues Propos les de Resoludó del
GI'Up Parlamentad Popular , i ho m'gumunt<lrern JUolt
breument.
En primer 1I0e, padarem de pnlmoure aquest reCUl-S d'ineonstltucionalil"at contra la Llei de Pressupos lS
Cencra ls de l'Estat pel- a I'any 86, i creim que, certament, canvinnt aquesta expl"essió .. por cont ravenil'. pel'
_si contraviene., sí que, certamen!. cr eim q ue és de
justicia i és objcctiu que a ixo es planlegi J és de ju:'>licia i és objectill perquc lcs lleis es ron perquc es
complesquin, i, certament, la U ci Orghn:cn de Finrm¡;ame111 de les Comunitats Autbnomes a l'Estat Espanyol no s 'ha complida , i, pcr tant, creim que és objecHu nI qual s'ha c"exigir coruplimen1. També és cert
que el nosl'-e Estutut d'Autonomio , m.1g1"C autonomía,
tumbé I'hcm de sucar al mtlxim i, en conseqücncia,
evidcntment. s'ha d'csg:rimir a ['hora d'argumentat'
aqucsta qüe-sl ió. Aixo sf, E"squcrra Nnciorwlisla-PSM
dcsitjaria que e l Govern, q Ufm ho fElci, lambé, al maIcix tcmps, es prepa ri ttcnicamen !. s'intenti negociar
lIInb fel'mesa , pero tumbé amb voluntat d'nrribar a
acords, perquc aquest és un tema, arnés. tle la qUeslió de rccurs d'inconstilucionalilat, el lema ele la neo
gocil.lció , per la (jllestió fillan cera, rcqucreix preparació ttcnica, femlesa i voluntat d'ar6bar a ocorcls. Pcrb
creim nosnlrres r¡uc aq uesta voluntat neg:odadora no
ha d'anar mui separada de la possibilitat i In rcaJital
de promourc aquests I~cursos d'inconstilucionalitat,
perqut per aixo exlstcix el Ta-ibunol Constitucional,
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per aixb cx!Sleixen les Ileis, pel'que les complim tots.
1 r'espccle a la segona proposta, de qualificaci6 de
preferent local itl-ae ió industrial, ercim qUl" aixo ~s "4I'l
lcma que tOls els Grups Parla.mentnrjs el tenim, no ja
namés assumit, sinó que ho he m dit repetidcs vcgad cs
en aques! Parlamen t, i creirn,. que podria ajudar, cel-tamenl, cel'tamenl si s'aconscguis, que a les llIcs bi
pogué!> ha ver una CCl'Ia inversió que ens interessas,
Aixb si, dcmanaricm al Govero de Coalició Popula .. que, pel'd6, al Crup Parlaroenlari de Coalició Popular que no utilitz:i Govem de la Nació quan s'cx.igeilt al Govem de J'Eslat, el Covern de la Nació, per
a nosnltrcs, és el Govero d'aquf.
Gracies,
EL SR, PRESlDENT:

Moltes lracics, SI'. Dipulat ,
Pel Grup Regionalista, té la pal'8uJa (JI SI', AlbCl'U
Picomell.
EL SR, ALBERTi PICORNELL;
Si, SI', Presiden!. Sres, i S I'S_ Diputa ls. Ju, pc!'
anunciar, també, el Ilostre supon a les ducs p:roposle~
de resolució del Grup Popular. Crcim, també, com ha
dil, fins j tol, el reprcscnlant del PSM, que les lIeis s611
per complir-se, pel'Ó sobretot en a quesl tema del finan yarnCIll és un pUn! cabdal d'import1ncia per poder dur
endavan! una gestió bona, aquí, a les nústres ilJes, que
és e l que e ns int cressa, Que, pe!' tant, acceptanl i
agrai nl el Cll.nvi. perque en aquesl moment no sabem
si contraveDdril la L1ei de pressuposts, fins que s'apro,
vi, .. s i contraviene., nosal!rcs donarem suport a aquesta primera resolllci6,
A la scgona lambé, a In scgona ta.mbé perqu~, endemés, qui els parla h., tengut molt de lemps, he cstal dins els poligons ind ustl'ials que hi ha aquí, a Ciutat, i sabem pcrfeetament dI! les dificultats Que suposo, per un cos tnt, obtenir-ho, í els nvnnt:\t-gcs que es
reoen quao es té. Per laot, 0 0 I nl1 soIs hi dona¡"em
supor!. sin6 que fe lkitam e l Gmp Popula r pel' aques·
ta iniciativa, perquc pens que aquesta sí que va també, en funció de supOl'l a la indústria, en CCl'ta mancra, esta dins la Unia que jo vaig dir ahi!' cle creació
de terrenys ind us trials, s i no és :lq uesla , sr demostrar
un clar suport a les indústries que hi ha en e ls poli.
gons induSlrials,
Moltes g racies,
EL SR, PRESIDENT :

Molles ~n-ades, SI', Albert!.
Pel Gnlp S OCial ista, té la pal"ilula el Sr_ Josep Al·
fon so ViIla nueva ,
Disposa, Sr, Diputat l d'un temps de cjnc minuts.
EL SR. AlFONSO VILLANUEVA:
Gracies Sr, President. Sr, President, Sres, ¡ Srs,
Diputats. Ocan hem lJ:gil les pl'OpoSte.s que cns feía
el Gn.lp Pop~i l 8r hem quedal realment astorats del que
demanaven, Quan hem escoltat el SI'_ Vcrgcr, ja heDl
compri!s que tot p_quest tema parcixia una broma, Ut
verltat, senyors de l Grup Popular, ens han deixal amb
un somrfs a la boca, perque cornent;ar per clernanar e l
ZUR i acabar per clernanar una negodaci6 sobre 20nes
de prefel'cnt locn'itz.aci1 industrial és comenyar en el
cel j acabar caminan t per terra, que és com haul'lem
d'haver comen~a L
En aquesl tema nosa!tre:'> esl nre m d'acol'd, scmpre
que les coses es faci n bé, Si vost($ van a Madrid o
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véncn cls de Madrid aquí, que en uixo no hi tcnim res
a Ul f, a negociar ••ques t lema, 8IXI com 8mb el bagal.
l,le '1ue ¡cnero 3m, mal ussump le. Nosaltres els dmem
que lel un cSludi scnós sobre la s huaci6 indus trial de
les lUes, ret un csludi senós sobre les zonC5 on 'YOIcm cst"uumr mta read::¡ptació I allO 5cctcJrs on \lowm
estudiar una readaptacló, i d.espJ'és , amb aixó, anar a
parlar de locaJilí'..acions industl'laJs. aixb és una cosa
sen osa l. en aqucst QlOpeCIC, si vostl:s ha ran nOO, ¡ su·

pOsum que (' hi ral'an, nosaIlres cSlalooarfcnt In seva
proposta.
Al segon lema no és poc Importan! /'eITor no mI!cilnogril!ic que han inlrodui t ;1 la segona proposla.
Prirl1cr de tul dcicn que cconLravé. el 'fHoI V I la Disposici6 TrallsilÓI'ia V I d .. la Const ltud{', A111 diucn ...si
conlru v~., E.n primer lloe- els he de die (Iue, el Sr, Sní.z
cns deia fu 1m3 es talla que hcm de sc.r CI,.:¡Cl cnts, etc"
cls he de die que ho siguin, cohel"ents, perO cn seriositat, que s6n Gu\'em , vost~s, nosaltn!s cnc.. ra ens podcm permell'e, des d'nqui, qunlquc pe tiln, moll puca
incoherencia, vosaltres no, 5ón Govem, aquI, no SC'JI
poden pc.rmel rc, 1, el Govern no pOi dir si n la Comiso
sió Mixta, distrit;uc.ió de percentatge, cuca ... quc el
Sr, Soler dig\lés, jo pero els deman, els dic, tal cosa.,
una cosa, i si no, Cn talu nya ha di! que no, i no hu paso
s:!t res. 1, després, p:!rlar de rcCUI"$ d'inconstituciona·
IHnt. Voste:s, i Ilixó és molt important. no poden a M",·
drld, aquf ho hen' de discutir, nls Prc.ssupos LS Genel'a1s de l'Es tat, no ha posal cap csmenn n I'anide rL'(erent al perccn lO1tgc, nj una, ni una, i aqul xen',u' de
rccurs d'inconSlilucion:lIi lal. Al:ou) és molt poc seriús.
Vosl~s no poden posar una esmella al Tltol V i a tala
l'e"posició al Congres i al Senal, que ha passat a\'ui
ma1l, endemés, parlar de Diputacions i Ajuntamenl s,
no ha parlat ni una vegada de Comun ita l,s Aut6nomes,
ni una, i parlar de consti tucionalitat,
NosaH1'cs, esi cont.-nvicnc» no hi tenim res a dil',
pCIU com que cree que és una aut~nlica, no die la paraula, pun ls suspcnsius, passarem i ens abstcndrem
d'eslnloflal'·la o no estalonor· la , No té In més mlnima
importanc ia ai.d com ho quedat el lema. pcró, senyors
de Coalidó Popular, pcr favor, qua n duguin pro))4')stes
aqul, les dugoin, no per cnnvi .. r·lcs mecnnogrMicamcnt
o no mecanogrMicamenl , si es tan conven~uts que l'ar·
tiele, i XCITO de mem6rin, cm parcí;'\: que és el 56 de
la L1el de Pressuposts de 1'S'stat és nntj.·constiluciomtl,
qultn csligui promulgada aquesta Llei, el Govem té c..'\pacit'al per presentar un I'eeurs d'inconst itucionnlilal.
jo. no és el primer que prescn tann, per tont, no hi ha
problcm01 , Si vost~s creuen que es perjudica fOl"tnmenl
amb I'es tablilllcnt deis pe.rcen tulgcs la Disposlció Tronsil6ria Sisena del nostre. Eslal ul o la Primero de la
LOAPA, per favor, posin el recurs d'in e~ ns titu eiona li
tat, no els direm rcs,.si hi ha incons t"itucionalitat, nosaltres som els primers que demnnam sempre que si·
gu i el Tl"lbl1na l Cons tituciona l que diguj la dnrrern paraul3. Ara bé, si tol aixi> és una bataileta pel' aconseguir més o manco doblers, erelm que van pel eumi
equivoca!. El c3m! encel'lal és el cam! que nqueSI Por·
Inmertl 1m ncorda t avul, rcr un estudi seriós d'aquesta
si/unció, diseut ir·lo en aq uesl Parlamen t, una vegnda
diseutit en aqucst P::II-h1ment, fc ,' unes proposlcs í,
amb aquesles propostcs, amir a discutir runb l'Administ r(tció Centra l pcrqu~ es rixi defiuHivament el pero
centatge, Si dia 30 de desembre, suposam i crcim que
és possible. hi 1m jn una proposta n les Comtlnltals
Autbnomes, vegem aqut'sta proposla, pero nmb esludis
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sed osos, que no cODtemplin només trunsCeroncJes, pcr·
cc.ntalges, sinó con junl d'in versions, conjuot de II'Ms-fercocies, entencnt per lransfe.rl:nc;ies lOt en aquesta
COllluni ta t Autónoma, pt'rqtl ~ és ,'única m a lll!f'8 de dis·
cu tir, la resta és fer el ridfcuJ. 1 no ens tagrada que el
oostre Govt!rn, perqul! a pt!sar de 10l i a pesar d'estnr
a I'oposició, és el Govem d'nquestes lUes i és el nos·
Ire Govem, (aei el ridicul amb dadcs com: les que cns
dounveo I'all rc cIia.
Nosaltres, per lant, senyors del Grup Popular, i
vista la diversió deis eanvis que huo introduH en aques·
les JU''Opostc!>, douarcm sllport, perque no pot ser luanco, si Cao el que els hcm clit a la primern, bé, a la primem, vull dir a la de negociar la quallficació dels scctors prc(en:nts j ens a bstcndrcnt o la segona, pcrCjue
creim que st'mprc s'ha de l'C..'Ipcctar lo cons lituciosrali·
lat si hi ha una lIei que va en conUlI.
Gracies,
EL SR, PRESIDENT:

Moltes b"d.. eics, Sr. DipuUll.
Pel Govern, obri ~lücstl6 incidcntal el CanselleJ'
d'Economia, Hiscncla i Prcssuposts,
EL SR, SOLER CLADE RA :

Sr. Pr'C::idenl_ Sr, Alfonso, vost~ esta nquf, cn
aqm'Sts momenl's, (e nt un ell:ercicl d'm lcnlar llevar importancia n un tema que lé una imporlancia eabdal,
que és el tema at· In (,inan~ció definiti va. L'arl-Ícle 61
del nostre ESfaluI d 'Au tonomía i I'orticlt! J3 de la LOFCA marquen que a I'any scgüent que es comple ti el
(raspas dc les compell1mcies, haur!!. d'enlrar en vigor
el percenlatfe dc.finill u, voslt! sap que I1mt a la matei"3 LOFCA eom a la metodologia es diu que aquesl pe l'·
eenta l ~e all'" on cs fi x:lrn sern n In L1ei de Pressuposts
Generals de l' Esll!.t. V ost~ Stlp que en el Projeele de
Llei de Pressuposts Gcncrn ls de l'Estat, que avui moLÍ
eslavo en dcbol en el Sc:na l, no es contempla a ix6, Vos·
tt! sop q ue 101 dedsló que varem adoptar conjuntamen! 10lS eJs Crups d'aquest Parlament, ja que som
(ots representats a In Comissi6 Mixta. va ser ndoptor
la posturn ~egUcn t: Olcceptar eom 8 pro\'isional el siso
tema pl'ovisionil l emprut peJ" a l'any 86, scnse renunciar a la fixacló definit iva, vost~ varen estalon01r al"o,
en el seu momenr. Vostl!; sap, Sr. Alfonso, vosl~ sup,
pCI'q ue no només som nosoltres que ens hem de cui·
dar, lambé vostes, també \'oslh podien rer esmenes a
la L1ei de PressuposlS de I'Bsfat , al Projecte de Llei
de "PressuposlS t!e ¡'Estat, també vost~s, com a Grup,
tenen ¡'obli1!nció de sa lvaguardar el nast re Estatut, vost~s també !enen pres~n c\a en el Congres, tam bé ho
haguessln pogut rer vost~s, pero pcnsam, nosahres, que
és millor fer nquest tipus d 'aetuoció des del Govern de
la Comunila l, estalonal, en aquest cas, pe¡ Parlnmenl
de In Comu nifflt, perqu~ és un lema nostrc I pcnsam
que I'he.m de defensar directomcn l nosnlln.s de~ d 'aquf.
Per alx6, el Rostre Grup h3 presental nquesl reeurs, aquesla proposla, millor dll, de. presentar un recu,cs, Pe l'qu~, vos l~ !Oap, cndcmés, que el Proj ecfe de
Uei de Pre5supoSIs Generals de ¡'[sial ha passat pel
$ena l contrnveninl I'ortlcle 61 del nlJslre E.slatllt 1 contraveninl I'a.-tlele 13 de la LOFCA, 1 vos/e sop que et
tb.ndem an tenor, Boyer i De la Ouadra, tenia prcvist
pel' al 86 aplicar el pcreento.tge dc(]nitiu, a cau.'Ia d'a i}l.~
es va fcr el tancamc.nt a molles Comunilals Aut6nomes , I vosl~ snp lambé que, amb possibilitnt, el nOu
IMdem, Solehagn,SI·. PQn~ , varen ser el'l que \'II I"C11
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Crenar 101 aqucsl procés, 1
plim c:1 m:w.re Estatut.
VI"l.II.:ics. Sr, 11rcside nt.

EL SR. PRlCSIDENT:
GI'llcics. Sr. Consellcr.
SI', AICc.!lso, té VQste
tcmps de cinc minuls,

vOSI~

I
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sap que s'esta incom,

lo paraula, Disposa d'un

EL SR . t\LFONSO VILLANUEVA:
GI-acies. Sr. Presidt:nl, Sr. Soler, nosaltres no hefO
Ilevat importancia a la l'innn~ció, el que Ji volero lle·
var és dramalisme, primel', i segon, enfl'Onlamenl , EIs
ha han dit aqu! 101'5 els Grups Parlul1ltmlaris mant:o
cl seu, c¡uan han anal a negociar ha. sortit bé, quan
s'han enfl'ontnl, mnlumenl. Pe r qub? Pcrquc és ai:ú,
pc .. qu~ vos l~s no scmpre tenen raó, i vos te, igual que
j u, no Js el Tribunal COl1slJluciónal. Voste ha dil, vos'
I ~ sup. jo no sé si és incoflslilucional I'artielc 65, JO
el que si sé és que ni el Gnlp POPlllnr ni cap Grup no
ha posal cap csmcna a aqucst nrUcle, ai;o;o s i que ha
sé, i n'han posal els del GL'UP Popular, 1.200, d'esmenes
ats PressuposlS, lma més no costnvn mtlssa, no ]'han
posada, per lant, ai...O si que ho sé.
Que el noslre Grup 00 I'ha posada, perqui! no
crcu que és inconstilucion:ll. jo ho dirb. el Tribunal, no
ha crcim, per tant, pel' Innl, la inlCl'prCltlció, és una
¡nterpl'eladó jurldica moll lIarga I no cree, ni tenim
Ic mps, ni voslc ni jo som e::ls més eapaei¡aIS, aJmo nco
jo, vostil no ho sé, nimanco jo, pel' cntrt.r-hi.
Temu lb la Comissió Mix la, Ji die é!.'Oactamcn l el
que Vil pl\s:'IlI', varcm Ilnar n Madrid, vbrem acordt1lel pt!/'ccnlalgc, i vost~ va manifeslar a precs i deman·
des, n precs i demandes, que Il agrndarin o demnnavll,
i en Va qutXIar consLb.nci3, ho vcurcm a les aCles, a
la próxima Comissió, no cree que hi hagi cap dubte.
que elcmnnuvn que s'aplicb.5 el 86, el Sr, Lnfuenlc Vil
Cer una ml\nifeslació del mateix esli! I el Sr. Sebnstib.
Sen 'u va rel' una manlfcstacló elel matcix esliJ. Pero
nu es tavn a l'Onlre del Din, fnn soIs, uixa, i voste é.~
el Vice-president.
El Ic nU' de In finnn"aci6, Sr, Soter és molt im·
portanl , moll, pero el lema ele In [¡nancaeió no és no·
més cls eloblers que c.!oncn a la Comuni!at Autbnomn
Vi:I pCl'centalge. no és ,'omés, i aQur no '!'ha eSl1lenlal
tlq u! qunn ~ 'ha xerrnt de la finn~aci6, el C~cil que ha
est>! l en aquc.s t Govem enlrnr a la ccssi6 de tributs,
110 h3 estat gaire complicat arribar o. una llci, d'acortl,
13 tenCn aprovadn, jo., qunn han pogut, quan han ten·
gu ! eOOlpelt:ncics, no 11<1 esta! gaire complicat, han negocia t, no ha costal res Olés. J vosl~ sap que la finan ·
~nci6 no nornés és ni eessió de lributs ni és percen·
Inlge ni 5ón els 700 milioos, que vos ll: no n'ha péll'la l
mai, i jo nI':! li ha dic, d'aJudn a la constitució de la
Comunilal Aulbnomn , d'jnslallacions, d'aixO no en par·
len mai. VOSI~ sap, Sr, Soler, que són lote.'! les inver·
sions que fa l'E"slal aqul, 5ón lotes les invcrsions de
eonveni, i d'aixb ~qui no n'han parlal mai, Nosallres
ho snbem i hem demanat, tres vcgades, el Govcm no
ha ,Iut cap comunicaeió, ara ha aproval , el Grup Po-puJar, que e~ dugui, després d'un estudi, t"ra hora, com
e n aques t debal, el Grup Popu lar s'ha presental al
darrer, "cmpre, al deba!, quan ja no hi quedava més
remei s'hi 1m apunlnl. ha ap ,'oval que es dugul aqul,
am, qua" duguin aq ues!" elocumentadó ben estutllada
podl'cm rcr un dehal seri6s sobre finant;sc:ió. Un debal
només sobre finan cació. No sobre el que ha fel lot el
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Govem duranl tat el temps, durnnt dos anys
mig,
cam deia el Pn:s,deD! Ircnlu·nou vegadcs ¡'a1lre 1.1Ia,
dos anys í :nig de feina del Govem, La [i~ació era
un pum, el Prcsident hi vn dedicar 4 nuouts i mig,
.::osa aixl, d 'un cliscurs d'una. hom i miljt'l, lal vcgt'lda
lrobava que no n'hi hnvla de dccticar més, Ilosaltrcs
crciru que se 1i han de dedicar moltes més horcs, l)(!:r'!.
a base d'csludis, i no :\ base de 8 mil o 30 mil pessclés, que resu lla que no 5ón ni 8,000, ni ~n 30,000 Pts,
El lema de financ;:ació és moll Importanl. vost~s JI donen demagbgicament, o Ji donen per enl.rontar-se i1
¡'Es lat, nosaltres, ni I'Bsl'a! sigui com és al':! , el PSOE,
o sigui, rués c.ndavaoL del Pnrlit Reformista, s i ha ~s,
u sigui més endnvant, que no ho creim, d'Alian~a Popular, o sigui més enclovanl dc! Partit c.!eJ Sr. Sole r,
nosaltres Cl'eim que amb l'Estal, amb el lema cle (j.
mUl~ac ió, el que s'ha do fer és tlsscurc's, i quan s'han
esgolndcs lotes, tates tes possibilllats de negociació,
umb les da¡,les adequadc.s a la mA, dcsprés enfronl:tr·sc.
Si ólquesla propos ta, VOSles ercueo que: és tan im·
poruml, rons haurien de dir, i nosaltces ens absten·
drcm qui tkc.idirb. que és antl-constitucional. Aquesl~
Cambl-a? El Govern? Si és el Govern, pc:r qu~ ha duen
s aquesta Cambr1\? Si tanmalci:<. ho poden fer. Si 1m
de ser la C.. mbra ha discu lirfem d'una aUra manera ,
Jo, de lotes mane rcs, I.i rcc:omanaria al Govern, que
en definitivl) ser!L eJl que ha dccleleixJ, Que abans ¡,le
posar rcC lll"S d'inconst itucionalilal hagi fel els cs ludis
de I'inall~ndó , s i cls hem diseutil agur, tal YegádQ 10lS
J'cs l"alonnOl o, tal vegndo, ta l! ca lla m pel'qub en! con·
vé, En aquesles ¡¡h:os, ens c:onvé, ha he)n dit molles vegades, quan la Icgnlltal no esla gens clara 1"1 niveH dc
jurisles, j nlxb m'ho hA de l''CconMxcr, i. 11 més, en lemes d'import~cia decisiva, sobrelol en temes de do·
blcrs llcr a aquesta Comunitat. Vosl~ s facin els estudis, vostts, per favor, sen)'ors del Go"el"n, el !-'n rln·
meOl els aurontza eom cls autoritzcll les lteis n posar
un reeurs d 'i neon!- llIucionalitat. Ja estaven autoril7.1\IS,
00 Icoen res més que I'aulorilzació que [cnien,
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gr.1lcics, S,'. Dipulat, Sr, ConseUer, le
la parnllln.

VOSI ~

EL SR, SOLER CLADERA:
Repetir·Ji, nomé..~ una vegnda més, que \'ost~ sI sap,
O ha haulia de saber que la ccss!ó de tribuls és un
percentalge, és IIn lIiurnmenl
mecanismc a comple
a eomple. A.ix! que no yulgui mesclnr una cosa 31nb
I'nltra, Vos l~ sap, Sr, Alfonso, les penpecies de la cess ió de Ir ibuls, quan nostl lU'cs vbrcm plant('jar UIlO pro-pos la, que avui és la que s'lm aprovnda, Gue ara és In
que hl ha aprovoda, que en el seu mOffi{'ot es va dÍ!'
que 00, i posleriorOlent amb negociació i 3mb esfo~
\'brem aconseguir que st,
vo ser sol;n e la bnse de
la nostra propost.c, perqu(! cm ¡'única qce. eo aquest
cas, podia l'IOar endavan!, i \'ost~ sap el que Vll coslar
aixb,
I em cregui que si es du aqucst tema en aqu("s ln
Cnmbm era per'Tllanlenir nguell esperit que es va mnn·
Icnir a la reunió de la Comissió Mixta, nlJ~ on es ,'a
donar un vh.!-i-plnu condiciono! i acord&1 pl'~V i flment
entre (ots c!s grups e n el perccnlalgc, i no vulgui des·
v¡rtuar vosl/: aquest si cond ic:ionnl omb un s i incond i·
clonol, perc¡u~ en nixl> no !é rnó.
GrAdes, Sr, Presidenl,

,'eI
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EL SR. PRESWENT:
Muhes grlldes, Sr, Cun~ell er,
Pel Grup Popu lar .. .
1 pnssam, nleshores, a debatrc el rnquet de p~
postes del Grup Parlamentnri Regionalista de les Ules.
Té ta parault\ el Portavcu d 'aques t Grup, el Sr. Jero·
ni Albcrli i P.icorncll .
Dísposa d'un lemps de viol miouls.

EL SR. ALBERTl PJCORNELL:
Sf. Sr. Presiden l, Srs. Diputats. Coro que és tarel
i fcnt, fios i 101, ús del que he demanal, aqucsls cinc
minul s que no ens han pennel descansar. J'acc::m mes
via, jo seré moll cutt.
O'cntrn:.la, reUrrun les pl'Oposles 2, 3 i 4, per coin·
dd~ nda amb ul h'es que esta n prescn tudes ju, i ens
quedam am b la I i amb la 5.
L.a primera, que diu que el Govem de la Comuni·
ta l Aut~noma, en col termio; de sis mesas elaborf Wl
Pla d'Ordcnt\ció Turlslicn a les liles Balears. j o cree
que ::lqucsla és dona r un lerm!ni que, aten im les pro.
pies mnnife~aacloll s del Sr. Consd ler aq uí, és un termini per djr.1i , el dugui quan vulgui, perqu~ el lé,
prnclicament, jo bo sé, molL avan~al. PClb, creim que
és impo rtant que el Pla d'Ordenad ó 1'urtstietl es dugui com més avia! millor, perqu~ jo voJdria només
apl'ofilar per aclarir una ~ ri e de coses que pnreix que
comcn~a, de vcgac!es, a haver-hi Un sis lema de fer les
coses que, !lnvors, sembla que és contradi t. Jo vull di;una COsa , a mb ta la cord ial ilol, tots esl<lm d'ucol'd que
el Sec tOI' lurfstlc és el st.'clor més imj)orlunt, per I.anl,
qualsevol inlcrvenció dins aql1cst sector, jo cree que
s'ha ,,'enlencre, sempl'e, pel caire cons lructiu, perqu~,
si cm pcnnelcn que ae:lbi de dir les coses, esser impor lno t no és CSSCI' inlocuble, Un sector importan l és
un sector e'l el qua! moltn gent hi vol pnrticipnJ', pel"
qul.' tots, jo personalment si menjo lres vegndcs cnd;!
dia és grl'lcies a I'hostaleriu directa, no indirec ta, per·
qul! amb el que me'n duc de les altrcs pa r ls, Cad!!. les
mc nJades ben pClitcs. Pe r lanl , aques t tema és imporInn l, és el seCIOI' motor de I'economi::l . ho sl.lbern lots
i. per ta nl. jo crec que cl Parlamenl necessita leni!'
nqucs la informnciÓ, perqul!, entre tOts, j o r:ree que s'ha
clit lantes vegades per lots els Grups, .lo vull dir que
cree que exagel'a dAmcnl. el lurisme C!S un nssumpte
g:tslat, el turisme és un oS$umpte de Comuni ta t, és un
assumple nost re, perquc. l' Es taL és qualque cosa més,
i si m'ho pcrmet, el Sr. Alfonso, Ji volia dir que l'EsI~I no és deis socialis lcs, en aquest mo ment, ¡'Eslal és
de lo ls cJs espnnyols, i el Go"ern és deis sodalistes,
eom, sI, ha dit VOS 1 ~ ¡'Estal, és ¡gua.I, pCI'6 "u ll dir que
I'Es tal el fornlom lotes les Comu ni tal s, els Ajun ta·
menls, els Consells ta mbé són de l'Es tat i CAda dula·
d~ csp!lllyol fo nnu par! de l' Eslal. Pcr tAnl, quon feim
aquestes di tes grand iloqiic nl s, el turisme és Untl QUeso
lió d'E:stnt , bé, ~. és una qUestió d'Es ta t, és una QUeso
lió que per a nosaltres, e n.s permel continuar esrar a l
davan!. quasi quasi els primers 3mb la renda per cla·
pito de Baleors. Pel' a;.xb és tlquesl lema, per posar
una resaludó damunt Turlsme, que duguin aquf el Pla,
que jo sé, que lo Conselleria esrh avan~ant i que el té
n punt, jo dirio, quasi qunsi !les!.
L'oltre temo. eonseqiient 3mb In me"a exposlciÓ
d'ohil' és també comen tar, mes q ue intentar maure cJs
Anlms deis $Cnyon parlamentaris, In preocupacló Que
tenim tols pcr aquesla jove Uni vers ifat nostro. Per
lant, nornés demanam quc el Govern, que és qul ho
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ha de fe r, promugui d sis lema de tln a ll~c nl qUe
eonsldcrl OpOI'lÚ, JO 11 vull av.u1I,;8J· que ¡>el" parl ud
Doslre Grup, e n o.quest caso no hi hauro enp pJ·oble.
mo, pe)' dor.a r suporl a deute públie, SI és pe:r Ulla
concrela com aquesta, per tant, vuJl dir que jo. no e ntra
en el joc d ~' l1no.n~a m enl de J'Estal. si hi ba d'huver
dcult: públk per aixo, l'el'qu ~ cree que eSla pcrreela.
menl jus liJ1ca t, el nos tre GI'Up Ji donara Suport, a m b
la finalitat que lengucm, com més a vial míllor, unu.
Uni\'ersitat d igna, pcrque avui tenim una Univé:l'slt:ll
damunt el BuIJlcl! Oficial de l'Esta t, pero no tCllim
U II II. Uuivcrsitat, jo diria, que res pongui, no a les aspi.
racions que teniem tObo cJs que e n aquells moments
vll.rem intenlar du r In Universitat aqul, sinó 3 les aspl.
radons que lenen els estudianls, que eslan en unes
coodicions. JO dirln, doten tes, per no quaHflcaJ·.lcs d'in·
frahumanes , perqu~ estan estudiant 101$ uns damunl
els altrcs, el dDrrer que arriba ha d'cs lat' a la porla,
n segollo! quines facu ltnts i que, per tan1. ens preocu·
pem d'aques l temn que lenlm tan a prop i que, per
lanl, el Govern promogui el sist.ema de finao~m e nl
que eonsideri opórlú perqu~ la Universilni pugui lenlr
el Campus Universitari, eom més avlat mlllor, Perqul!,
cndcmt.'i, a mcsur3 que la Universitnt tengui més pa.
trimoni, pOdn\ fo~ar més inversions del GOVCnl de
l'Estat, t1mb In qua l cosa anirem, dirfem, mull iplieulll
cada inversió que fucenl, nosalJ "es ohlign ra, ob ligad\
en virlllt a la propord onalitat al patrimonl que té cadasewla, 8 augmcntnr les parlic1paeions del Minisltri
corresp onent i, tal vegndn, n la viSta de pocs anys, podero leDir una Unlversitat que l'Cspongul a les nos tres
necessitats, que respongui a l nostre ideal d'Univc.rsÍ!lll
per a les Balears I que, en definitiva, arrlbcm a tc nir
::lqucstll UnlversitBt que, endemés de poder fer que els
noSlres fill s pugui n estudiar un nombre Iimltat de cal"
reres unive rl> it ~ l'Í es, hi hngi gen l de fora que pensi real·
ment en In nostra Universitat pCr venir nqul cnlloc
d'snar a al tres lIocs, perqu~ s i ~ yer, COrn deia ahir
jo, dtan l les parnules del Sr, Pres ident de la ComunlInl Au tónoma, la infracstruc turn tur{s tica, el nom de
Baletlrs, sí pol fer que lenguem una UnivcnlÍlal de rcssonO-ncia europea, perO, si no la tenim digna des d'aquf,
diffcilmen l la podrem tCllir de ressonnnciR europcn,
Pel' tOL .dx~, jo deman al Pnl'lament, II fa Cambra,
supert per :l les dues pI'OpoSIc:! de resolueló que que·
den de les uostres cinc, que és lo primcJ'fI i In senyn·
Jada amb el número S,
Moltes grades.
EL SR. PR,ESJDENT:
Molles gracics.
Grups que vulguin intervenir?
Pel Govern, lé la paraula el President de la Comu·
nilat, Sr. Ga briel Coñcllas i Fons.
EL SR. CARE UAS FONS:
Simplement, Sr. President , per recalcar el que jn
hcm dit, aprontanl unlo interveneió anterior, i és que
el Govem .in eslA e n c1s trdmlLc; neee s~ari s nmb leS
més altes instbncies de la Universital ¡ 8mb nitres
grups represenlats en aquesta Cambra per fer posslble i cercar el s is te ma més adlenl, 'perqu~ aquest Pro¡cele de Llel o la nonna. perqu~ en aquests momenl$'
I'únie probkma que hi ha és I rob~J"-li la fórm ula .illrl·
díen adequada, plIgui venir, com més avlal millar, a
nquest.a Cambra, perq u~ C!S volunl al de tots els Grups
Pnrlamenlaris.
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EL SR, PRESiDEN1':
MolleS ¡rncfes, Sr. President.
P~r EUJuerra NacionaHsla·PSM, té la parauJa c:1 Sr.
Joan Fmncesc Lópc¡. I Casasnows.
Oisposn d'un lemps de cinc minuts.
EL SR, LOPEZ CASASNOVAS:
Sres. i 5"5, Diputnls. Esquerra Nacionalista t6 ÍDIl!llció de donar suport , obvioment als dos punlS dels
cinc que tcniclI prescntots le!! rcsoluC,l ons del Crup
Rcglonnlista.. j ha feim pc rqu~ pcnsam qut" a Esquerra
Nacionolista·PSM nO se li pOI imputar que lengui una
vis ió copitldislIliuuida del tema tudstic I manco c nca·
m lIigada. a mb el tema del cl'cixcment zcro, com més
d 'unD. vegada, j uvui mnleix, l\quI dins s'ha dil. Pensam
que el lutismc és un factor Imponantlsslm economic
a les Illcs, pel'Ó pcnslllll 18mbé que el lurisme s'ha
d'entcndn:. integral dlns un conjunt de fu elors que es
compleme nten i que possiblliten un desenvolupamenl
harmollic dJDS lo. Dostm socielal . J!s pcr ~ que pt'nsum que un Pla d'On.lc nació Turlslica, coro el que s'ha
dit aquI dins que s'esta elaboran t en aquests moments,
ha de contemplar no nUlI1és espectes d'ofe rl11, d 'inIraeslruclurn, de ruillora de Ja .segurcta t aJs establirncnts
hOle/en, de mUlora tccnolbglca dios lo IndUslrla hos·
talero. smó tam~, i 65 moti ¡mpon ant ~,q ue el
tema lurismc lIigu!. conjugui amb Urbanisme, amb OrdenudÓ del Tcrritoli, I que lligui, o. més n més, amb
un plnntejamenl seriós respecte d'uns prOtagonlstes de
la Indus tria turlsUca, que quan es parla aqul del tema,
no se sol referir mai :1. eUs, concre tam tol, cree que ~5
imporlantfss!m que el PJa d'OI'denació Tunstica len·
gu i tumbé: mol! en compte les condicions de vida e n
que es Lroben e1s trebnUadors de I'hostale.ria, que len·
guín molt en comple la necessltat de ronuació deis
lreballadors de I'hostalerin, de les retrlbucions que tencn 1, e l1 conscqücncla, de [cr possiblc que I'oferla tu·
rlsticll no es limili nom~s 8 uns aspeetes de tcmps
d'oci, a uns aspecles de vida dins les nostre.s iIles, sinó
tumbé e n I'clació l' la culturn i a la socicua. Dontlrem
suporl a aquestn idea gc.ncrieu de la Resaludó i csperam, per ta nt, que el I'la d'Ordenació Turística no
e ntri en contrndicció amb la palUlea d'aUres ConselJcdes, I!S diguin de Cultura, de Treball o d'Ordenació
del Tc rritorL
r com que la Unlvenital ha de divulgar i ha d'es·
tcndre a tol !lITeU la lIum dI;! la inleHigenciB, " per runo
del omnia lucem _, cree que és Imprescindible que e ns
preocupem molUssim des d'3.quest P::lrlameot dc la
Univenito.t de les nOSII"eS iIIes, I ac;b eos du a pensar
que ¡'eminió de deule públic per a aquesta finalilal
pol ser correcln, pot ser vblida, si arriba aua on ha
d'arribar dins els planlejamenls que es pot rer una
adminislrnció :\utonomlca que no I ~ compct~nd es. d'al·
tra banda, en mal~ria universithria. Cree que el CoVC'rn
de In Comunilnt Autonoma ha co men~al 3. fer alguna
cos., per intensificar les rclaclons de la Univers Ílat
am b la socictnt allt. on es mo u, perO ies relacions
d'aquesta Unlversitat noslra amb a~unC''s ¡nstiludons,
e ncaro hao eSla t massa vcgndes innecC$shriament len·
SC.5, ¡ és obligació de lo ls els poden públics , rer pos·
sible que aquestes rclnclons slguln cordiuls i saLisraetOries des d'un punl de vi!lla clenUNc,
Hi ha preocunacions tanl o més Imporlnnts dins
el camp univcrs it~ "¡ , que no només referides al Compus, al patrimonio del qual avol e.s parlu aqu! din:r;,
cree que és Important que posem en marxa I'artlcle
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nove de l'Estalu t d 'Autonomia, a mb aques t C:'sperit que
comp'1l1im del Crup Rc¡ionaIiSLa. que extl"Cma flns ::11
mA.'l:im les possibUllals que ens d6Q.a la Uci Orgtlnica
dc I'Estatut d'AutODomIa. I a~ ha de fer possible la
igualtlll de I'accés a I'~s tudi univcrsitali de tOls el!
alumnes, de tots els joves de les llLes, ~ vol dir gue
el Covcrn hn de tc.nit una polIties. també, respecte de
J'tlccés deis aJumnes de les iIIes menors, que .00 estaR
en igualtat de condielons als de Palma o a ls d'a lll"t!s
pobles més enrora del centre. aJ Ut on s'ubica la Ulllvcr"
sltal de les IIIes Balears.
Espcram que hi hagl una pollriql de beques per
facilHar I'aeeés deis estudlants, que hi hllgi una polí·
tlca de l'Csid~ n ctc.s d'estudlanls, que cm pens que tnm·
bé és un punl iml>orta nt n tenil' en comple. PerO també fa taita que hl hag.i dotacions econbmiques p e¡- pos·
s ibilitor Que els convenls, que tan tes vegades surten
damun t la premso, no quedin només en pura Uc trn
d'intenclons I que es concrclin en plans d'lnves ligaeló
ni SC l"VeI de l'Admmis tmció Públka l ocal o Autonomica. 1, crec que lambé és Importantíss im referir·nos a
la mil/ora deis cquipnmcl1 ls de tola Indole que neces·
sita la UnivenÍlal, entre ell! el, equipamenls esportlus, en els quals moUes vegades hom di: a 13 Conse.
IIcrla d'l!dul:ació I Cullu rn, que hi havín uno gran taso

ca a rer.
Per tant o Esquerra Nacionalista donam supon a
aquests dos punts de Resoludó i esperam, coro lantes
altres coses, que es vegln acomplerts en fets tradui ts,
les parnuJc.s, e n ren.lltz.acions.
Moltes grncics.
EL SR , PRESIOENT:
Molles grnc.ies, Sr. Diputat.
Pc1 Crup Socialista té la parauJa el Sr. loan Na·
dal i Aguln-e.

EL SR. NAOAL AGUIRRE :
Sr. Presldent, Sres. ¡ Srs. Dlputats. El nos tre Grup
donarb. s uporl 3 les dues ResolucloJ)s del Grup Regionalista. En primer l/oc, perqu~ crclm que toquen cls
dos aspcc tca, peRluen mós impol·tants de la n os tl'1l rea·
Iilat social, un, el tema lunst!e, que és el que ens I'u
anar c ndaVRnl, I un :lItre, el tema unlversitarl, que és
el que P O! projeclar el nostl'C futUT,
N08.."\ll.res erei m que que es eaci un Pla d'Or delln·
ció TuriS lic~ sc.rl UIla elnn importanl, no només d'cs'
tudi, ¡-inó d'anb..lIsi i de fu lures deeisions sobre ela te-mes lurl.st i c~ Dc quolque forma, 3mb aqucst Pla d'Ordenacló TurlslIc8 podrem prendre les dec:sions que s~
bre el seclor lurfsl ic s'han de prendre anua.lment, t
moltes vegndes a mb r.lpides3. amb una prorunditat de
concbcement!. supcriors, moltes vegades, nJs que tcnim
a ra, Per tanl . nosaltres crelm que ~5 impcrtnnt i Ji donn.rcm aupon,
En el to!rnD unlversilarl, indub la ble menl, nosaltres
I'es lalonom, li donarem suporto e ns esludJarem 8mb
profunditaL I nmb tOI c.a.rinyo el tema d ~ I'emissió de
deutc públk. i, el\ aquest cas. I'linie que recordarlem
és que hl h3vln un Conscll Economlc I Social, de la
Universi tnt , que te nia uns IC8als, uns I cgal~ importants,
el legal M;i.c!ieo.Su7.8ne, que eslava destinal a la compra del CIlmpus Universitario la leva venda, a In como
pra del Campus Universitari o Pel' ta nt, erec que ~ un
lema que el Govcrn no ha d'oblldar. perq u~, de qU:'l I·
que fonnll, I!s un legat mol! posltiu i moh Impo rt30l
que es va donar a In Un ivcrsltat Dolcnr i que s 'ha de
destinar a .Iquesta compro, com nixl s'havin acorollt.
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EL SR. PRES1DENT:
Moltes drncle~, Sr. Diputat ,
Pcl Crup PopuJar, lé 18 rar1loula el POrla\'eu, Sr.
Cosme Vidal I 1 uan.
EL SR. VlOAL JUAN:
Moltes grbcies, Sr. Presldent. Molt breument per
expressar, sobretot, la nostra sati5facció a I'hora de
conclourc aqucsl debol, pe! sen lll COnSlrllctiu que ha
tengul, en general 1, sobrclOt, lumbé, la nostra 53115·
facció per poder dir que, naturnlment, eslalollarem
aquestes due5 Proposte.s d~ Resalucíó presentades pel
Crup Parlamentari Regionalisla de les Ules. pcl-qUt:-,
enlru d'allr:s coses, s i bé és verllal. 1 en aixó esl'Drn
d'ncol'd, que els eleclors no lOón lntercanviables, pero
qub Intercanvi vol dir en dos sen tUS, i nosaltres el can·
vi només l'.. dmcll"fem en un, si ha quedat demoslrul
que són inlcrcnnviables les postures I els suports.
Moltes ¡;rocles,
EL SR. PRESIOENT:
Molles frb,cles, Sr. Diputat.
El Sr. Jcroni Albert! té la panula, disposa d'un
lemps de df:u minu!'s.
EL SR. ALBeRT' PI CORNELL:
No pens usar- Ios. Sr. Presldcnt, Sres. ¡ Srs. Dipu.
tats, unes breu, paraules per aclaril" un punto A la proposieió noMra no diu que s'hagi de rcr amb deute pu.
blic. diu qu~ 51 s'ha de rer amb deu1e públic, estam
dispasols a donnr-Ii suporl. Aleshores, SI hi ha altres
molius o alll'Cs coses pel' podel'·ho rinan~ar, nosallrcs
el que volcrn és que es dugui endavant el pUn! quc nos·
nitres Pl"CSC¡IIUIIl II la Proposla de Resalud6.
Contestanl ni l"Cprcsenlnnl del PSM, Esqucrra Na·
clonalisla es lam IOlalmenl d'l\cord, es1am tOlalmeol
d'llcord que la Ullive.rs itat per ser balear. ha de tCnlr
en eomple el que nOSDhres l"Cclllmnm sempre a tol hom :
el casI d'insulnl'llal. 1 el cosl d 'insulanlal es dóna qunn
s'ha de vcniA' d',, ]tres iIles nquJ, per 1ant, pensam que
"ix.l) és bo. pen) jo Ii voldria dir una cosa, a més, pens
que el primer que hel1l d'aconseguh' és que vulguin ve·
nir a aquesta Univcrsilal, i perqul! vulguin venir a
aquesla Un.\lersltnl, hero de tcnir una bOnll uni·
versilnt, ¡ e:>lnm Il la primera rase per tenir una bonn
un iversitat. Per lanl , jo ngrnesc el suporl del Parlameni
B:llenr :1 les nostres PropoSles, I dir-U al Sr. Vidal que
interconvlables no vol cllr irreversibles i que cadascú es
preocupl d'nllb seu, I aixó 3nlm bé.
Molles &tmcies.
EL SR. PRESlDENT:
Molles grocles, Sr. Dipulal .
Conelós el debal, passam a la votadcl, Aquesta volació es durl\ n creele clonant lectura al número, al
110m del Gmp ¡ el número. S'nixecaran ...
Per fa\'(w, no intcrmmpeixin , Donanf leclura al nú'
mcro i demllnanl In \lolunlat d'sque... ta Cambrn a con·
linotlció,
Per lanl, Propcsfes del Crup Porlamcnlnri Esquen-n
NacJonalista· PSM, Número 1, fa refe.rencia a la Lei de
Jurat de GrcuGcs. Les Sres. 1 Srs. Diput&IS que votin
n favor, es volen posor drets, per fllvor?
Podcn ¡¡cure, molles Rrllcles.
Lcs SI"Cj;. I Srs. Dlpulals que volin en contro, es
vole.n posar dre!s. per ravor?
Molles Frhcies, poden seu~.
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Les Sres. i Srs. Dlputat!; que s'abstenen? No n'hi ha.
Resultat de In votaCÍó: n f8\'Or, 23 VaiS, en. con Ira,
28, abstencions. cap.
Segana porposta en reJacló al Pla d'lnrlOli:SUuctura.
Les Sres. 1 ~rs. DlpUla 1.5 que \fOlin a favor es volen posar drelS, pcr t'avor?
Queda o,¡H"Ovada per uonnimital.
Tercero pl"OpoSla, relativa a in:eguJarilals en ma·
terin de personal, etc. Les Sres. i Srs. Dipututs qUe
\'olin a ravol . es valen posar dn!ts, pcr ta"or?
Poden seure, molles grb.clcs.
Les SrCli. i Srs. Diputals Que vatin t!n contra, eJi
valen posar drets, pcr ravor?
Poden acuce. molles grAcles.
Les Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha .
ResuluH : a favor, 23 vaiS, en contra 28, ubstell.
cions, enp.
Ouarla rroposla. Relnliva al Pln de creació d'in·
dListries de transfonnaciÓ. Pcr tanl. les Sres. i Srs.
Diputa" que vatio a favor, es valen posar drclS. pee
favor?
Poden seure, moltC5 gri.eies.
Les Sres j Srs. Dipulo,lS que vatio en contra, es
volen posar drets, per favor?
Poden scw-c, moltes grlI.c1es.
Les Sre'i. j Srs. Diputals que s'abstenc,,? No n'hi ha.
ResuJlaf de la votndó: a t'avor, 2.3 VOfS, en contra,
28. abslencions, cap.
CinquCJl3 proposta, relativa al programa d~ divul·
gació deis p roduclcs de qunlitat. Les Sres. j Srs. Dipu·
tats que votin a rovOl", es \'olen posar drels, per favor?
Queda npl"Ovndn per urumimifat.
PUn! sls"", tnluSllceionn<b, In proposta qucdn Irnns·
accionada,
Sres, I Srs. OlpUt:.1ts, transaccionada.
Sis, el Parlument de leJ llles BalCDrs insta el
Govern dc In Comunil'al Aulónoma que d'acor-d amb
les Centrols Siudlcals I Organitzacions Patronals, etc.,
etc. Pel' Inn:, SI'C3. I Srs. Dipulnls que volln a favOI',
es volen po:-ür drels, pe.. rnvor?
Queda llprovnl per un3IIlmi lat.
El punl Jele t-:stn retiral.
Punl vuile, En relacló al Pla d'Ordenacló Vlb,nll
de les lIles Balcars. les SI"CS. I Srs. Dipulats que "olin
n ravor, es \o'olen posar drets, per favor?
Poden 'ICUl'C, molles grAdes.
Les Sres, ¡ Srs. Oiputats, per favor, repelim nquest
punt.
Punt \l\11Il:, en rel3ció al Pis d'Ordenació Viaria de
les m e¡ Bal~ars. Les Sres. I Srs. Diputats que votlo 11
favor, es valen posar drels, per favor?
Per f1lV01" aclareix aquesla Presidencia el con tin·
gol segUcn!. el tt::<1 d'aqucsl punl vuit~ diu: . Que el
Go\'cm clabon i present i a l Pa rlamenl, en 01 tenninj
de dOl2e mmos, U:"I Pln d'Ordenoció Vi~rií'l de les fil es
Balears., Ccrn:cte? Enle60s. Pe!" lnnt, deman a la c.,m·
bra, Sres, I Srs. DiputafS que votin a favor, es volen
posar drcts, per ravor?
Molles (u"llcle.'1, queda aproval per unanlmltat.
Punl no\'l!. Record. en relació a aquest punt qu~
el lenninl tic sis mesas és de dos mesos, «estudi del
slslema de IInaDl.:amen l de la Comunitat Aulbnoma ...
Pcr Innt, Sros, i Srs. Dlplltafs que votin a Pavor, es
volen pOSUl' drets, per favor?
Oueda nproval per ummlmilal .
PUlll dt."lJ, en relacJ6 a In reprovaci6 del Conseller
de Culturn, t"n relació .11 punl de nonnali.lzaciÓ UngUIs·
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tica. Sres. ¡Sres. Oiputats que velin a favor, es vole n
posar drets per f'Ivor?
Poden scure i moUes grncies.
Sres, ¡ Sr.! Diputats que volin en con tra, es volen
posar drets, per favor?
Pode.n scure, m olte::. Cn\cies.

Sres. ¡ Srs. Dipu ta!s que s'ubs tenen? No n'hi ha.
Resulta! de la vot.ació del punl JO: 8 Cavor, 23, en
contru, 28. ~bs l cndons, cap. Queda rebutín!.
Punt 11. ¡'cprovar J'ac tuaci6 de la Consellc.ria
d'Obn::s PúbliquC5

i

Urbanismc.

EL SR SERRA BUSQUETS:
Em pcnnct una qüestió d'ordre?

EL SR. PRESIDENT:
SI.
EL SR. SERRA BUSQUEl'S :
Donnt que nqueSl tema ja també es!! cljns una aJo

Ira proposic:"ió d'un altre Gl1.lp Parlamentari, cntenem
que queda ~ u bsumil dill 5 la proposta que vota rem
d 'aquf una ('SLOna .

EL SR . PRESJDENT:
Pe.- IIml queda rl!tirnda pel Crup PSM . Moltes
grilcics.
EL SR, AL BERT! PICORNELL;

No queda subsumit, pcrqu~ no és la matei:.:a. Si la
retiren, és una alt ra cosa, s ubsumida, no.
EL SR. PRESJOENT:
Jo he enll!s, Sr. Alberti, que queda\la retirada. Mol·
les grflcics. Queda retirada.
Propos tes del Crup Parlamentad SociaUstn, La pri.
mera, reb ti\'a al Projectc de L1ci Electoral. Sres. ¡Srs.
Diputats que \lotin a favor, es valen posar dre ts, per
favor ?
Poden scure, molte,; gmcies.
Sres. j Srs. Diputats que votin e n contra. es volcn
posar drels. per ravor?
No n'hi ha,
Sres, 1 Srs. Dipulat;; que s 'abs tenen, es valen posar
drets, per favor?
11 a bs tl·ncions.
Resulta ' de la votació: ti fa vor, 40 vots, en contra,
cap, sbstenc:ons, 11.
Punt s~gon, relatit: al Projcctc de L1ei de Patrl·
moni. Sres, , Srs. Dipu lats que valin a favo r, es volen
posar c1rc t.s. per fl!vor?
Poden S'-'tIre, moltes grllcics.
Les Sres. I Srs. Dipulals que vOlin e n contro, es:
voJen pos:'lr drels, per favor?
Mol les grb.cies poden seu re.
Les Sres: ¡ Srs. DiputRls que s'obstC:I"'en, es volen
posar clrets pcr favor?
Resultat : a fnvor, 23 \'o ls, en contra, 21. a bs te n·
dons, 7,
Punl tercer, retiral, la Uci de Sindicatura de
Comples.
Punt qu&rl. Retirada l:a propos ta qua lre.
Punl cir. qu~, relatiu a la suspensió temporal de les
subvencions ; per in[el~s a les Iinies de c r~dit. Sres.
i Srs, Diput¡,[s que votin a favor d 'aquesl punl cinq u~ .
es vale n posar drels, per fa vor?
Poden seure, molles grocies.
Les Sres. ¡Srs. Diputals que vatin en contrn . es
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volen pos:ar ~ ts. pe! (avo(1
Molles grltcic:o pode n seure.
Les Sres, i. Srs. Diputals que ·s'abstenen? No n'h i h a.
Resultal de la votació: a favor, 23 VOl s, e n con.lra,
28. Ab~lencions, cap.
Siw punl relo.tJu ti extre mar el control sobre la
Socie lat de Garnnlia Rccfproca , Sres, ¡Srs. Diputats
que volin a favor, es valen posar drets, per favor?
Queda aprova: per unanimital.
Propos la setena. Ha estal la que s'ho VOlal ante·
rionnent, lransaccion3da.
.
Propos tu vuilena, relativa a la reprovació de la poUlica de la ConscUcl"ia d'Ordenad ó del Territori. Sres.
¡Srs. Dipula ls que yotio a favor, es valen posar drets ,
per favor?
Poden st:ure, moltes grocies.
Les Sres. i 5 1'S, Dipu tat"s que votin en conll'<1, "'s
volen posar drets, per (avor?
Poden scure, molt~ grltcics.
.Les Sres, i Srs, Uipulnls que s'abstenen? No n'hi ha.
Result:n de la vOlació: t\ favor, 30 vots, e n contra ,
21, abstencions, cap.
Punt nov~. Rel aliu al rerol"~ame nL de mesu res en
relació a la política agrfcola·ramadera. elc., ~ tc . Sres, •
Srs, Diputa ts que v01i n 8 favor, es \'olen posar drc ls,
pe!' favor?
Queda aprova! per unanhnitnt.
Punl deu, relal.iu a l projec.le legislaliu d'Ordl!nació
Territorial. SreS. j Srs. Dipu tats que volÍn n fnvor, es
valen posar drels, per favor ?
Queda aprova l per unanimilat.
Punt 11 , relatiu .315 cSluúis sobre cspais nalural s,
elabora ls per ICONA j IN ESE. Sres. i Srs, Dipu la ls
que votin :J favor, es valen posar drtts, per I'nvor?
Queda aprovaf pc.r unanimita..l :
Pun t _12. relariu 81s pla ns especia ls d'ordc'lació i
pl'Otecció d'arees naturals d'especial inte,res, comprenen t Es TI"Cl1c-Sn lobrar de Campos, Sa Punta de
n'Amer i Ses Sa!ine ~ d'Eivissa i Fonnentern. Sres. i
Srs. D irutBls que votin n favor, es volen posar tl rel S,
pe.r Cavar?
Poden scure, rnoltei gmeles,
Les Sres. i Srs. Diputats que vol in e n conlra, es
volen posar drets, per favor?
Poden ~eure i moJtcs gr~ies . •I ·
~
Les Sres. i Srs. Diputa ts que s'abstenen? No n'hi ha.
Resulta t: a fa \'or, 30 VOIS, en conlro, 21 , abs ten·
dons, cap,
Punt 13, relatiu al catMeg d·urban itz.acions iHegaJs.
Sres, i Srs Diputals que \'ol in n favor, es valen posar
drels, per f'nvor?
Poden scurc, molles gñcies.
Les Sres, ¡Srs. Diputats que votin fOn contra, es
valen l)Qsa!' tlre ls pe!' favor?
Poden seul'c .i moltes grllcies,
Abste ncions, cap.
A favor, 30 vots, en contra, 21. Abslenclons, cap.
Punl 14, relaliu al Pla Hidrolbg.ic de les IlIes Ba·
ICar$ i la Comissió de Planificació Hidrolbglca. Sres, i
Srs. Dipu tats que volin a favor, es valen Posar drcts,
per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Les Sres. ¡51's. Dipulals que votín en contra, es
valen posar drels. per favor?
Poden scure, moltes grb.cics.\
Les Sres. i Srs. Dipu tals que s'obslenen? No
n'!t.i ha.
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Queda nprovada pel' 30 vclS a. favor. 21 en contra
nbslencions, cap.
Punt .IS,- reJlltiu a ins tar o. Jo coordinaci6 amb el
conjunl d'Ajuntamenls I Censells lnsulars de la polí·
tica d 'ü lfracsu-uctura cl'entitals cullw'l1ls I csportives.
Lc:.s Sres. i Sr5. Diput:lts que votin Q favor, es volo.n
posar drcts, per favor?
Queda aproval per unanimitat .
Puol 16. l'e1atiu a ¡Ialfabetitzacló d'adults. Sres. i.
S rs, Diputats que .vatin a favor, es volen posar dre ts,
pe r favor?
Queda apl"Ovnt pel' ummimilal.

PWII 17, rclatiu a l'acci6 inspeclol"n en concordana la LIti d'Alloljam cnls Extrahotelcrs. Sres. ¡Srs.
Diputats que VOUD a favor, es volen po sal' drets, per
·favor?
Queda aprovat pel' un:mimital.
Pmll 1Il. relatiu al programa de promociÓ exterior del turisme per a l'any 1986. Sres. i Srs. Diputats
que votio a favor, es volcn posar drc ts , per favor?
Pod1(n scure, moltes gmeies.
Sres. i Srs, Diputats que vatin en contra, es volen
posar d.Tots, per fa.vor ?
Poden scure, moltes grlleies.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen' No o'hi ha.
Resullnl de la votnció: a Favor, 23 vals, en con·
lr.1, 28.
Queda rebutj:\da. Abs tcllcions, cap .
19, relntlu a \'inventol'i de finqu es m iltornble~ i
abandonades. Sres, i Srs. Diputats que vatio a favor,
es valen posar drets .. pcr fovor?:
Podcn seurc, moltes gracies.
Sres. l' Srs. Dipuuns que votin en contra, es valen
posar drels, per favor?
Poden seure, moHes grAcies.
Sres, J Srs. Diputats que s 'abstenen? No n 'hi ha.
Resultat de 11'1 vOl'aci6: a favor, 23 vots, en con·
tra, 28.
t, per últlm, 20, relativa al projectc de lIei sobre
lo. problemb. Uéo de la drogadicció. Srcs i Srs. Diputllts ,
que votin a favor, es volen posar drcts, ¡>el' favor?
Poden seure, moltes grileles,
Sres. 1 Srs. Diputats que vOlÍn en coulra, es valen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grncies.
~
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Sres. i Srs, Dipu ta ts que s'~bs l cnen? No n'hi ha.
A favor, 23 vots, en contra, 28, abstencions, cap.
Propostcs del Cl'Up Popular. La primera, 3mb d
conlengut segiielll : cJ ns la r el Covem de in Comunitat
Autonoma de les l !les Balcars perquc. ncgocri nmb el
Govt:rn Central l:l quolificoció de prefercnt locnlització lndustml per als pollgons indus trinls de les Ba·
learh. Sres. ¡Srs. Diputals quc votin a favor, es valen
pos,ar a rClS. per favor?
Oueda aprovot per unani mHa t.
Segona pl'OpOSUI elel Grllp Popula r, . instar el Oo·
vcm Ba lear a promoure reeul's d'incon~titucionolitat
contra la Llci de I'rcssuposts Generals de ¡'Esta t per
al 1986, una vcgada oprova'da, si contravengués el Tltol
V i la Disposició Trnnsi tbria Sisena de l'Es latllt d'Aulo·
/lamia en la maR:ri .. relativa al s is tema de nllan~ació
lransitori i derinit iu de 1=1 Comun itQt Autbnom¡t.. Sres.
I Srs. Diputars que votin a favor, es volen posar cl cels.
per favor?
Podcn SCUI'C, mol tes grncics.
Sres, i Srs. Diputat5 que votin en contrn, cs valen
posar drcts, per favor?
No n'hi ha.
Sres. i Srs. Diputats que s'abs tenen?
Podl.>Jl seure, molles glil.cics _
Resullat de la votnció: a favor, 32, en contra, cap,
abstencions, 19.
r, pe!' últim, propostes del Crup Regionalis ta de
les IIIes Balears. Pr im era, _que el Govern de la Camunil!tl Aulbnorna, en el termini de sis mesos, clabori el
Pla d'Ordenació Turística de les IIIes Bah:arslO. Sres. i
Srs, Diputats que votin a favor. t:s valen posar drets,
per favor?
Oueda aproval per unanimirat.
FlInts 2, 3 I 4 queden l'ctirats.
Punl 5, relatiu al sistema de I"inam;ació de [a Uni·
versítal, Campus Universitari, e tc. Sres. i Srs, Diputats
que volin a favor, es valen po!>8r drels, per favor?
Oueda aproval per unar imitat.
Moltes grtleies, Srs. Diputats, de les seves inter·
vencions,
E'! proxim Pie te.ndrl!. lloe dimarls dia 17 a les 17
hores de. )'horabalxa. Moltes grAdes Iban vcspre a
tots.

2.000,- pesSClcs
1 000,- pe.~SCles
500,- peasc tcs
100.- pcs5ctes
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el seu desacord anl!) les irregulUl'itats
cornprovúdes
en materia
la poJitiea
eontractució
de
3,-Manlfestar
3.-MnnifeslDr
el seu ticdesacord
amh
amI)de les
irregullll'ital.s
irregul:lJ'Ítal.s
persollQI
que ha
duit a terme
del Govern,
¡ particulardc la pollUca
política
cootl';Jel.Ució
comprovudcs
en
COnlPI'OVUQes
~n matcl'ia
mntéria
de contl'ac\.nció
de
ment
amb
el fet
no ahaver
}Icl'mcs
la reaJitzaeió
tI'decpersona
l que
ha deduil
n termo
terme
del Govern,
GovcIn,
¡particulari particularpersonal
ciOllS
a través
del sIstema
Únic el'cJeci remcnt sinrlicals
amb el Iel
Fel
de no ha\'er
hn\'er
'pCl'mcs
pel'ml!sdelaComité
reaJització
realització
d'clecment
prcscnt.aliu
de tols
els tl'eIJalladors
Comunitat
dons
n
a través
del Slstema
sistema de
de la
Comité
CQmité
On ic i AuOnic
recions sinriicals
tOnoma.
prcscnt.aUu de tots els lreunlJadors
Comunitat Au·
Auprescntalill
Il'eu.'\l1ndors de la Coml1l1itat
tanonta,
tonomn.
4,-Que el GOver]} el1loori i pl'esenti al Parlament, en
el termin!
mesos.elaboli
un PIa i de
creacióald'lntlúsll'ies
4,-Quctle.el:.isGOvern
4.-Que
Govcrn
elabori
prescnti
pl'escnti
Parlament, de
en
Transrot'ffiació
productes
de d'lmlúsll'ics
l'Agricultura,
el lermini
bisdels
mesos,
nleso:;,
1un
111 Plu
PI.u derivals
<le
de creació
d'lmlusu'ies
de
termini de ::.is
les llJes nalear~.
Romaderia
i Pesen
Trans!Ol'mació
Trans!01mació
deis El productes
proouctcs
derivats de
do l'Agricu
l'Agl'iC\lllura,
ltura,
Ramaderia
Pescn
les lIles
Baleat·:!.
Illesi pl'escnti
Baleal''', al Parlament, en
Ro.maderia
5,-Que elij Pesca
GovernElél elabori
mesos,elabori
un Programa
el tel'mini
5.-Quedeel
5,-Que
cl sis
Govc.m
Govc.rn
clabori
¡i presenti
prescntidealDlvulgació
Parlamenl,
Psrl<lment,deIs
en
on
Productes
de les
Balears,
tnlltdeIs
ti
t.crmini dede OU{llital
sis m('(;Os,
un llles
Programa
Divulgacjó
deis
el l.c.l'mini
mE'50S,
de destinat
Divulgació
inC{!ll!.ivar-nc
consumdeMtrc
el:,; ciutadan~
o rcsidents
Proouctes
les 1lles
llles
Balear¡:,
Baleal'S. desti
deslinat
nat tant a8a
Productes de elOualitat
Ouolital
les
mes, com el
u fomentar
aUloraels
produc<"ióoi I'csidenl.s
la milloraa
inccnl..iVllr-ne
inccnUvar·ne
consum Mtrc
Mlrc
e1sla ciotadans
ciutadans
residents
{Iualitatlva
del;¡ tiuproductes
COEn
flUlOra
lllea, com
les lile:!.
fomentar insulal's,
alIlo
ra la produc<'ió i la mil10ra
millora
t¡uaJitaUvn
del;¡
productes
pl'oducles
insulan,
insulan.
qualitaUva
el Goverll
elabol'i
i presenti al Parlamt!.nt, en
6,-Que del;;
el termini
mcsos,
un programa
cont.ra
U,-Quedeel tres
Govern
elabol'i
i presenti
al
Parlament,
en
V
elaool'i
presentí cI'actuació
Id P3rlamcnl,
l'Atur
Juvenil
011 mesos,
es llfevegin
nctuacions
espedfiques,
tres
mcsos,
prog¡'ama
d'actuació
canIJ'a
el lerm!ni
termilll
de. lres
un progl'ama
c1'llctuació
conU'3
aquc.st
ser elaborat
en eoordinació
amb
J'Atur'
J' "tur programa
Juvenil on
011ha esde prevegill
prevegin
<lctui\clons
nctu"cions
espedfiques,
especifiques,
l'Adminicu'ació
Central
la eoopera~
ha dei hu
ser d'aplicar·sc
elaboral
eoordinació
amI>
llqucSt
programa
uquest progr:l.mn
clabol'at en
cn amb
coordinació
amb
ció
deIs oConsells
lnsulars
i Ajuntamcnts.
l'Admini.
;b'llció Centrtll
Centrul
i hll
d'oplicur·S(!
d'aplicur·se amb la coopera·
cooperal'Administl'ació
I nsular~
ii Ajlllltrunents,
AjlJnlDments.
Ihsulal's
ció 7.-Que
deIs ConseJls
el Govem
cstablei.xj
com a &IJrogrnma de pro~
leeci67,-Que
mlnim.el Guvem
per als estabJeix!
Espais No.wl'als
de les IIIes
7.-Que
Govcrn
est.<lbleixl
com a "Vrvgrnma
"vcvgrama
de Ba~
p1'O~
pro·
lears
ealillegper
elaborat
Por l'lNESE,
que les
serveixi
de.
teccióelmlnim.
als Espais
Nntul'alsi de
mes BaBa·
!ccció
No.tul'als
Illes
guia
a les rutul'es
de l'E~eeutiu
quant de
a
lear/!
el cat¡'¡leg
('at¡'¡.J~g
elaboral
JXll'
JXtr ¡'INESE,
l'lNESE,
i que servebd
serveiJti
lears pcr
elnboralIlctuaC'!ons
proteecio
d'interés1'Ictuarlons
espcciul. de ¡'Executiu
guia pel'
pe!' d'arees
a les futUl'es
rullll'es
actuarlons
l'E:>eculiu (IUant
quant a
guío
proleccio
d'interés
cspeda1.
prolecció
d'inl{'j'é.~
espcci¡\1.
8,-Qued'arees
el GO\'Cl'n
ebbori
i prcsenti al Parlament, en
d tcmnini
mesos,cbburi
an Plni d'OI'dt'nació
Viaria de les
8,-Que
8.--QuedeelsisGo\'ern
Go\'crn
clAlJori
Pfcsenti
presenti al Parlament,
ParlamenL,
en
l11es
Balears,
detaUin
de Viaria
rutu!' per
al
el termini
de on
sis esmesas,
un les
Pla
P1Q previsions
(\'Ol'dcnacló
d'OI-aenacíó
de les
tranSpDrt
terreslre
les Illes.les previsions de ruLul'
Ill ~ Balears,
00
on esa detallio
dctalJin
rulur per ni
nI
Illes
tl'ansport
transporl
te el
rreslre
¡¡
It les
IIIes.
IIIes. al Pal'laffit!nt, en el ter!l.-Queterreslre
Govet'n
presenti
mini O
sis mesos,
un estudi
dctallat
sobre el sistema
de
,-Que
Dde
.-Que
el Govet'n
Govern
presenti
ni
al P
Parluml!nt.
arlament,
en el ter·
terfinancament
de la Comunitnl
Aulonoma
de el
lessistema
llles Ba~
mini
mesas,
~tllc1J c1etallal
detallat
sobre
wbrc
de
milli de sis mesos,
un cstucti
lears
j lJOssibles
amb la de
finalitat
d'arrlfin an,.ament
la Comunitnt
Aullllloma
lea llIes
llafinancamenl
de alternntives,
Comunit..líli:([>
Autonoma
les
lIIes
Babar
visió alternntives,
objcctivn sobre
si I'au{()nomia
les
ij Ilossible:.;
Ilossible:.
nlternatives,
aixo
abu) amb
la finalita.t
finalitat de
d'arrld'arrl·
learsRuna
lUes
és objecle
de lractsments
discl'iminatoris
n
bar Balears
a una vlsló
visió
objccuvn
oOjccuvl'I
¡;obre
soure si l'auul1lomia
)'auhmomia
de les
de fiMIl¡;amcnt
i per
que es pu¡(uin
eml)rendre,an
nivell
los
él! objccle
objcde
de \.al
lraclaments
lractamcnts
discriminatbris
discriminatoris
lUes Balears
Bnlears
sinivell
ca1gués,
les ¡;a
perUnents
actuacion~,
de finnnS;l1fficnt
finll.n
ment i Iler
per
tal que es p\4-"'Uin
pu¡¡:uin eml)Tendre,
em¡uC/ldre,
nivel!
si calgués,
les lle.l'Unellts
perUnents
actuacioos,
::li
1e5
acluaciam;,
lO,-Heproval'
al Conseller
d'Eclucaciú i Cultura per el
seu lO,-HeprovRI'
nul
impuls quant
a normalilznció
lingüística
dins per
I'Ad-el
lO,-Heprov8
r al ConselJer
Con
~elJer d'E<!ucació
d'Educacló
i Cultura
de laquant
Comunitat
Autónoma,lingüisticn
on la presencia
de
ministral'i6
seu nul iml>tlls
impuls
a normalitznció
narmalitznci6
lingüislica
dins I'Ad·
I'Adla
llengllU cntalana
apare!}!" com
un ret mal'gmal
en contra
ministl'al'ió
de la Comunitat
Autónoma.
on la presencia
de
ministJ'adó
de
les disposicions
I'E!':tatut.
la llengltQ
Ilengua
catalana de
aparelx
apM().ix
eom
com un fet marginal en contt'a
c<Jntta
de 1.-Reprovar
les disposicions
d isposicion~
I'E.o;talul.
I'El':talut.
el de
Conseller
d'Obres Públiques i Urbanisme
por havcr impulsat
una d'Obres
polilica Públiqlles
permisiva que
ha
l.-Reprovar
Pübliqu(!s
i Urba·
el Conseller
Urba1.-Reprovar
conseqücncia
deslrucció
degradaeió
d'es·
duit
com
nisrnc
pera haver
impulsat
pnllUcR o permisiva
que
ha
iOlpulsatla una
pollli~1l
pe!'misiva
.que,
Ila
pais
nalUl'als
conlemplats laalsdestrut:cL6
estudis odeiiegradació
I'INESE ides·
(le
a eonseqücncia
conseq¡¡~ncia
deslrul'Ció
ClegradaCL6
el'es·
duit com
l'ICONA,
.
pais natUl'als
nalUL'als
contemplat.'! als estudis de I'lNl!iSE
c<Jnlemplats
J'lNESE i de
1'leONA.
l'ICONA
• ., 12 ele desembre del 1005.
Palma,
clescmbre Sebasti¡i
del 1!lll5.
I!lBS. Serra i Busquets
Palma, 12 ele desembre
S(!basliil
Sebasliil
_ Portaveu
Serra i Busque(.,
Busquels
_ Portaveu -

A la Ml:sa
P:u'lamenlo de las Islas flaleares,
flaleare:s.
Mesa del Purlarnenlo
A)

Al El GmpD Parlamcntario cEsquelTtI Nacionalistl
(PSM)
de actlcl'do
con la Rcsolución
de la Presidencia
El.. , GI'Upo
Gl'UPO
P3rlamentl\l'io
Parlamental'io
(«Esquernl
Esquel'l'll
Nacionalist.:l.
Naciomtlisltl
de
la Cúmara
de 26 de
de loor"
y en
relación
{PSM)
tP$M)
.. , de acuerdo
aCl1CI'uO
con
c<Jnnoviembl'e
la Resolución
Resoluciim
de la
P residencia
Presidencia
el Cómal'u
Debate General
la PaUtica
de lay en
Comunidad
con
de lu
de 26 desobre
noviemb¡'c
noyiembl'(!
de 1005,
l!l8:¡,
relación
Autónoma,
presenta
las sobre
siguientes
PROPUESTAS
DE R~
el Debate
General
la Polltica
PoUtica
de In
la Comunidad
ComUlIidad
con el
SOLUCION:
Autónoma
Ins siguientes PROPUESTAS DE Rk:·
Rk:Aulónomll,, presenta las
SOLUCION:
SOUJCION:
cEl Padamenlo de las Islas Baleares acuerda:
cEI
Pal'1amenlo de la.>
la~ Islas
Isla:> Balcares
Baleares acuerda:
ncucrda:
cEJ Parlamento
l.-Que se consUluya una ponencia, con participaci6n
de todos
los se
Grupos
Pal"lamenl!ll'ios,
que con
elabortmi.,
en el
l.-Que
consUluya
una ponencia,
p:tr1icipacioll
participacion
plazo
de tl'es
meses, ParlamenlU
un't proposición
de la en
Leyel
de todos
todo3
los Grupos
Parlamentarios,
I'los, que
qconjunta
ue elaborilra,
~Iabol'tmi,
del
Jurado
de Agravios
de proposición
las l slas Baleares.
pl¡IZO
de
meses, UI\'I
UU'I
pL'oposición
conjunta de la Ley
plazo
dc tres
tl'es
del 2.---Que
JJurado
urado de
Agravioselai>ol"e
de las ylIslas
s1as
Baleares.
Baleares,
el Covern
presente.
al Parlarnenlo,
en el2.-Que
pluzo de
mese'lc,
el Plan
de Infraestructura
que,
2.----Que
el seis
Govern
elabore
y presente.
presente
al Parlamenlo,
Parlamento,
tanto
nivdde de
de Infraestr
pel'Mmal.uctura
dero que,
lleen el apluzo
seispatrimonio
mese'>,
mese.,>, el como
Plan de
InFraestructura
varse
islas de como
Menorca,
Ibiza y debu
Formenele.
pel'Mmal,
delxl
lletanto a cabo
nivcl
ni
vel en
de. las
patrimonio
de pel'wnal.
111!lera,
aplicar
en ésta~,
adecuadamente,
lo yyque1!'Ol'menprevé
varsepal'a
a cabo
en las
islas de
de.
Menorca, Ibiza
E'ormen·
ellera,
Estatuto
maleria
de Consells
Insulares, lotendiendo
11
p111'8
aplicar
en éstas,
adecuadamente,
adccuadament~,
que prevé
prevé.
pal'a en
corregir
la en
macrocefalia
de Palma
y 1ft11a
ConscUs
ConseUs InS1.Jlnres,
Insulares,
tendiendo
el Estatuto
materia deadministrativa
potenciación
hecho autonómico
en las islas
menot'CS,
macrocefalia
yy ala
ta
corregir la del
macroceCalia
administrativa
de Palma
través
de losdd
respectivos
ConseUs en
Insulares,
polcnciadón
del
hecho autonómico
las islas menores,
menot'es, 8a
potenciación
través
de los respecLivos
respedi\lo~
ConseUs
Conselh;con
Insulares,
Insulares.
3.- Manifestar
su desacuerdo
las irregul:u'idades
comprobadas
en malel"ia
tle la pOlítica
de
3.- Manil"estal'
3,Manifestar
sS\Iu desacuerdo
desacuerdn
con de
las contratación
il'l'egulal'idadcs
irreglJlal'ldauCl!
persona.l
que ha
el Govern,
y particularcomprobadas
en llevado
m¡¡tel'ia
materia tide cabo
la política
pnHlica
de contratación
conlralación
de
mente
conque
el hecho
de noi.I;,¡ haber
permitido
ha llevado
Ilevudo
cabo el
Govern,
GOVC.t'II,lay realización
paNicularpartieulal'personal
elecciones
a través
sistemala de
I.:omité
de
hecho de no
haber del
permitido
realización
mente
con el sindicales
Único
i I'epresentativo
todos tos
de la
de elecciones
siudicales
del ll'abajadores
sistema de
\.:omité
de. I,;omité
siLldicales d~
a través
Comunidad
Autónoma.
Único ii I'eprcsentativo
representativo
de todoa
todos los
tos trabajadores de la
Aut6noma.
Comunidad
Autónoma,
4.-Que el
Govern elabore y presente al Parlamento,
meses,
un Plan
de creación
de Indusen el-1,-Que
plazo de
4,-Que
Gove.rn
y presente
al Parlamento,
el seis
Govern
elabore
trias
Tmnsrormadón
de un
los Plan
productos
derivados
de La
de cl'"aci6n
de lndus·
Indus·
en el deplazo
de seis meses,
cl'¡;acl6n
Agricullura,
Ganaderia y Pesca
las Islasderivados
Baleares.de
trias de 'rmnsJ'ormac.ión
Tmns.formadón
de los en
produclos
productos
dc la
Agricultura,
Ganaeleria
y Pesca,v en
ltui
Ins IsI(ls
Islas
BaJearCll,
5.-Que elGanaderia
Govern elabore
presente
al Baleares.
Parlamento,
en elS,-Que
plazo el
de Govern
seis meses,
un Programa
5.-Que
elabore.v
elabo!'e
,Y presente de
al Divulgación
Pal'lamento.
Parlamento,
de
Productos
de Calidad
de Programa
las Islas Baleru'e$,
destien los
el
plazo
seis
el pla7.0
de 5eis
meses, un
de DivulgaciOn
nado
a im:entivar
~u consumo
entre Baleat'es,
los ciudadanos
Productos
de lostanto
de Calidad
de
de. las Islas
Baleru'es,
desOdesO·
onado
residentes
las islClS, como
a fomentar,
tiem·
tanto aen im.'entivar
su
~u consumo
entre allosmismo
ciudadanos
nudo
incentivar
po,
la producción
la mejora
product.os
islas,
(.'l'Omo
omo cualitativa
a fomentar,
fomentarPE, allosmismo
tiemticm·
losy !sl¡¡s,
o I'esidentes
residentes
en las
insulares.
po, la producción y la mejora cualitativa rlE los prooucUls
product.os
'po,
insulares.
insulares,
6,-Quc el Govern elabore y presenle al Parlamento,
en el6,-Que
plazo de
meses,
un programa
de al
aeluación
con·
el
eJ tres
Govern
elabore
y pre.sent.e
presente
Parlamento,
lra
donde se
espcctde
de. tres meses,
un prevean
programaacvJaciones
de at'/,uación
al'l.uación
con·
en el Paro
plazo Juvenil,
ficas,
debe ser
elaborado
en cool'dintLcion
lra
tra el este
,PaN)
Paropl'Ogl'ama
Juvenil, donde
se prevean
11ct'.laclones
nctuaclones
especl'
especi·
con
Adminisu:aeión
Centra)
y debe fl.ll!Jcarse
con la
ficas,la este
I))'ograma
ser elaborado
en coordinación
cool'dináciOn
pl'Ograma debe
flcas,
cooperación
de los Consclls
Insulares
y Ayuntamientos.
ron
Centra)
Central
y debe
apucarse
IIJlbearse con 11\
la
con la Adminislracíón
Administraci6n
cooperación
dCeGO\'ern
los Consct!s
Consclls
Insulares
Ayuntamiento:;.
7.-Que elde
establezca
como y&programa
de protección
minimo
para los
EspaciOScomo
Naturales
de lasdel!:olas
7.-Que
7,-Que
el ..Go\'ern
establezca
...programa
1pr())1'0Baleare.>
el catálogo
por elNaturales
lNESE, yde
tección minimo.
tecei6n
minimo
.. paraelaborado
los Espacios
EspaciOS
dCeque
las sirva
L.las
h.las
de
guia. para
las futurflS
actuaciones
del Ejecutivo
en
I"J
pJ catálogo
elaborado
elaborarto
por el lINESE,
NESE,
y que sirva
Baleare,¡
Baleare:!
protección
de areas
de interésdel
especial.
cuanto
a lapara
de guia
las futuras
actuaciones
Ejecutilio
1ns
Ejecutivo en
er1
gula
pal'a
cuanto
a la el
I,Totección
protección
de arcas
áreasydelll'escnte
interés al
intel'és
especial.
especial,
H.-Que
Cavern eJabOl'e
Parlamento,
en elB.-Que
plazo de
seis mesC!l,
un P
dc Ordencion
Viaria
GdVern
clabOl'e
]lrcscnte
Parlamento,
el Gavem
cllllxlI'e
y lan
Ill'escnte
al Parlamenlo,
D.-Que
de
Islas de
Brueal'CS,
dondeunseP
detallen
las previsiones
en las
pl..zo
dCe
el plazo
seis m~,
mesl.~,
Plan
lan
de Ordcnción
Ordcnci6n
Viari¡¡
Viaria
de
p<Jl'aBalea¡'CS,
el transporte
en laslasIslas.
de
las Islas
do futuro
Baleares,
llondeterrestre
llande
se detaUen
delaUen
previsiones
de.
dCe 9.-Que
futuro
ruturo pOll'a
pill"a
el lranspolte.
transpol'te
en las ¡slns,
Islas.
el Govern
presenteterrestre
al Parlamento,
en el pla·
l'.0 de
seis me.ses,
un eslt.ldio
sobre elensistema
(l.-Que
(,J
el Govern
Govem
presentedetallado
al Parlamento,
Parlamcnlo,
el pla·
9.-Que
tic
de un
la Comunidad
Autónoma
hlRs
:tO
zo financiación
de seis meses,
eS1\ldlo
est~ldlo detallado
!íc,bl'c
sCtbL'ede ellassistema
Baleares
y pOSibles
conAutónoma
la rint»jdad
de alternativas,
la Comunidad
Islas
hlas
Con1tlnidad
de de
lasllegar
de financiación
aBaleares
una visión
ebjetivaalternativas,
sobre si lacon
autonomla
de las
Islas
y posibles
la rin¡,lidad
rin"Udad
de
de. lIe.gar
llegar
Baleares
es objeto
de! tratamiento
n nivel
a una
un!! vis¡un
visiiJll
cbjeliva
objetiva
sobre si la dlscrimlllatorio
alLtilnomla de las
autonomla
Islas
de
financiación
y para
puedan emjll'endcrse,
si hiciera
es objeto
de
de. {IUe
U'lltamiento
u'atamiento
dlserim\natorjo
dlscrimumtorjo
a nivel
Baleares
falta,
la& pertinentes
y llora
pamactuaciones,
{lLle
que puedan empl'emJCl'se,
empl'emJene, si hiciera
de financiación
financiadón
actuaciones,
ralla,
la:. pcrtJnentes
ralta,
la&
pertinentes
act
uaciones.
al Conscll{>r
de Educación y Cultura por
lO.-Reproblir
su nulo
impulso enal cuanto
a ladenormalitzal'ión
liogüistlea
ConscJk-r
Conscllff
Educación y Cullura
Cultura
por
lO.-Reprobar
IO,-Reprobar
en
Administración
de In ComunidRd
AutÓnoma, lingüislica
donde la
impulso en cuanto
a la normalilzal'ión
normalitzudón
su lanulo
presencia
de la lengua
aparece
como undonde
hechola
en la
de catalana
la Administración
In Comunidad
Autónoma,
Au1onoma.,
donde.
ma
rg.inal endecontra
de lal!
disposiclones
Estatuto.
pre-sencia
la lengua
catalana
apareceelelcOIno
como
un hecho
presencia
en cooLra
las
del
rlel Estatuto,
Estatuto,
margjnal
l'Ontra
la:: disposiciones
ma
rgin:¡l
H.-Reprobar
al de
Consellt>r
tic Obras Públicas
y Urba·
nismon.-Reprobar
haber impulsado
unadepolitiC3
ha
\l,por
-Reprobar
al Conselll"r
Conseltt'r
Obras permisiva
P(lblicns
PilblicllS yque
Urba·
traido
consecuencia
la una
destrucción
degradaCIón
nismo t'CffiO
por haber
impulsado
politien
que de
ha
polilic3 op(,.I'misiva
permisiva
espacios
nnturales
contemplados
en los estudios
del TNt:SJ::
traido l'CmIl
t'Cmo
consecuencia
la destrucci6n
destrucción
o degradaCión
degradaCIón
de
yespacios
del ICONA,.
estudios del IN!<:St::
c<Jntemplados en los cslutlios
IN~SJ::
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de éste. de las Islas Baleares insta al G<r
nadero
lO.y.....,EI
P a rlamento
\'ern
de laParlamento
C.A. a presentar
al Parlamento,
en el01
lO ....,E1
....,EI
de las
tas Islas
Baleares
Bll
leDrcs insta
ni plalO
GoGude tres
de ordenación
t:crri·
\'crn
\'c.rn
de meses,
la C.A. una proyecto
present.ar
presenl.arlegislativo
al Parlamento,
en el plalO
torial
permita
desarrollor
con urgencia,
unas directri·
de
lres que:
ltes
meses,
un proyecto
legislati\lO
IcgislaUvo
de ordenaci6n
ordenación
lerri·
terri·
supramuOIclpal
queurgencia,
asegure lUlas
la coherenCia
ces de
queámbito
permita
pcrmUa
desarrollar con
unas
directri·
torial
qm:
y racionalidu«
de las decisiones
planes 'J
de ámbito supramllntcipal
supramumcipal
que básicas
asegure
asegun!dela los
coIlercnCla
coherenCia
ces
municipales.
racionalidud
racionalidad
de las decisiones bilskos
básica!> t!e los planes y
ynormas
normas
municipales.
municipales,
ll .-EI
Parlamento de las b Ias Baleares inslo. al Govern
de llaParlamento
C.A. a remitir
Parlamenlo,
el plazo
11.-EI
1J.-E
de la.
lall...al bias
Nas
Balcares
Ua leareseninsta
al Go-al
Go-de
dos de
meses,
10$ aestudios
espacios naturales
elabovero
remitir snbre
ni Parlamento,
en el pla¡ro
00
vern
la C.A.
al
Parlament.o,
plazo
rados
por el10$
y por
el INESE
connaturales
nnas propuestas
do!
dos
meses,
losrCONA
estudios
eslodios
sobre
espacios
elaboe!aoopara lay por
definiti
va catalogación
protección
de actuación
por el ICONA
el INESE
con Imas
nnas ypropuestas
rados
par
medio natural.
actuación
para la dcfiniUva
definitiva catalogación y pl'OtC!CCilln
protcccibn
dedeladuacl6n
del medio
nntural,
l,
12.-EInstul'a
Parlamento
de las Islas Baleares insta al lIo'
vern
de laParlamento
C.A, a someter
información
de las
Ins als1as
Islas
Baleares pública
insta al en
insltl.
Go'
Llo-el
12.-EI
plazodedela30C,A.
díasa asometer
concluira lainCormacllm
trami t.acionpública
en la en
mayor
vcrn
C.A,
infomlllclt'm
publica
el
veril
brevedad,
los aPlanes
Especiales
de Ordenación
y prO'
plaltO
d!!
de 30dedias
conchúr
concluir
la tramllaclón
en la mayor
plazo
tecclón dede las
Insterés
de:
bre\'ecJad,
IOl!
los Arcas
PlanesNaturales
Especialesde deespecial
Ordenaci6n
Ordenación
y prOpro-brevedad,
Es Trenc,
Salobrar
Campos,de
Punt.a de
N' Amer
tcccl6n
tettf6n
de las
Itts
Arcas de
Naturales
dI:!SaeSf¡ecial
eSl)(!Cllll
Insterés
Insterlis
de:Y
SesTrene,
SalinesSalourar
de Ibizu
Formentera,
exigidos
enAme.r
las coEs
Salobrar
de yCampos,
Sa Punta
de N'
Amc.r
Y
rrespondientes
por las
el Par'
Satines de leyes
Ibiza
Formenlera,
Fonnentera, aprobadas
exigidos en
cac:oSalines
lbiUl de
y declaración
Ses
lamento.
rrespond¡entes
rrespondientes
leyes de declaración aprobadas por el Par'
lamento.
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13.-Al Pal'lam~nt de le!s 1lIC!S BaJears insta al Govern
13.-AI
13.-Al
Pm'lnmcnl
Ie!s
Ill
~ Bale!urs
Balenrs
insta
al
0111 Govern
Govcrn
C,A, POI'lafficnl
a elaborar de
en les
el mes
termini
de SI¡/'
mesos
!JO cade la
en eell lermini
de S1,«
Sl~ mesos
un eIl·
CIlde la d'urbanitzncions
C.A. a elaborar ll:lcgals,
lermi.ni
talcg
i (}'e!nviar-Io
ni Parlament
taleg
dd\¡rbaniuncions
\lt'banltzncions
iIlegals.
(J'enviar-Io
al
tnlcg
lUegals.
d'mwinr-llI
ni Pal'1¡¡ment
Parlament
pel seu
debat í apl'ovació
junt iamb
unes propostC's
legispel seu i dcbal
debal
i apl"ov!lclÓ
aprovacló
junt amb
unes
ulles
Jlropostcs
jlropostes I~
l¡:gisde gcstió
p(~l' donar-les
~ l ució
deHnitiva.
¡aUves
la lives
ti ves
gcstió
ge!stió pe¡'
pelOdonar-les
solució
deliniUva,
defi ni tiva.
H._i Elde Parlament
de! les TlJes
Balear~ insta al Go·
H.-El
Par[ament
Parlament
de!
les TlJes
Bal(>ar!>
Balca
r'i insta
anil Go'
Go·
vern14.-81
a <,ulmin<lr
en el de
termini
de dos
mm.os
els trebal)s
e lles
termini
dos mC!,os
m~os
els lrcbaUs
lrebaUs
vernPla
a eulmin.:lr
culminar
Hidrológicendeel
IIles de
Balears
i a esgotar
lote.i
del
Pla Hidrológic
de les .TIlt's
lIJes
BaComissió
lears i <ladeesgotar
tole.~
lole.~
del
PIa
les possibilitats
d'aetuació
que la&Ilenrs
Planficació
les possibilitats
d'actuació
que la
Comissió de Planficació
de lesd'aelullCió
llles Baleárs
permet.
Hidrológica
permet.
de les llIes
mesdeBalears
Hidrológica
I5,-El Parlnment
les JUes Balears insta al Govel1l
15.-EI
Purlurnent
Parlnment
de
les
Tlles
IlJes
Balears insta
Balcars
al Govel"ll
Govelll
15.-El
a coordinar amb el conjunt d' Ajumaments
i Consells
Ina coordinar
amb el
enojunt
conjun t d'Ajumaments
d'Ajuma
menls i CQnsells
Consells
8mb
suJan'l
la poütica
d'infraEslructura
i aetivilats
culluralsIn-¡
sul81"t;
d'inrraESLructurn i acti
activitats
vitats cul
cullurals
turals iI
sularfl la política d'infralóStrueturn
espoI'tives.
e:¡pot·tiv('s.
espOl'tivC's.
IR-El Parlamenl de les mes Balears insta a l Govern
1G.-El
de les
JlIes
in¡¡ta
Govern
IIl.-EI Parlament
Parlamenl
Balears
ul
a elabol'm'
en el termini
de Illes
seixanta
dtel>insta
un al
programa
elabol'ol' en el
lermini
tel"mi nii remeter·IQ
de seixanta
sebeantaal diel>
riicl>
un programa
pl'Qgl'anm
ati elabol'iH'
d'adults
Parlomenl
per a
d'alfabelització
d'adults i l·ell1elt!r·ln
remeter·11) al
a l Pnrl¡lment
Parloment pel'
pe!l' a
d'aIrnbl::i:lzació
d'alrabcl:t1.ació
d'adult.s
lo seva apl'ovació.
sella aprov:J.ci6.
aprollació.
la seva
I7.-EI Parlament de les Illes Balears insta al Govern
H.-El
l7.-El Pa
Parlnment
rlament
de les lIles
IlIes
Balears
instacompliment
al
a l Govern
a extremar
I'acció
inspectora
per tal
de donar
extremar
l'acció
I' ncció inspectora
per Inl
tnl de donar
dllnar complimcnt
11a extrema¡'
la LId d'Allotjamenls
Extrahotelers.
a lalS.-EI
Llei d'Allotjaments
Lle!
d'AUotjoments Extrahotelers,
Pal'lúmcnt de les mes Balears Insta al Govern
18.-EI
IS.-El Pal'lc.
Pal'lnmenl
menl
les mes
Ba le!srs en
Balears
msta
msla
al Govcrn
Govern
u presentar
per el
seu de
estudi
i aprovat'i(¡
el termini
de
a preserltar
presentar
pe:Programa
el seu estudi
i aprovadfJ
oprov¡¡ció
En
E:n el termini
de
trenta
dies elpe~
de Promoció
Exlerior
per I'any
trenta
Promoc i6 El(leriol'
EXlerior per ¡'any
l'any
1986. dies el Programa de Promoci6
19a6,
1986.
l!l.-EI Parlament de les Illes Balears insta al Govern
1!l.-EI
l!l,-El
Parlamcnt
Pal'lament
de les de
lIIes
insta
aall Govern
Gavern
etabori
en el lel'mini
tresBalears
mesos insla.
un inventari
de
a qut<
q UI:: alaba
elabori
ri en el i lcrmini
termini
de !.tes
\.res mesas
mesos un inventori
invenluri de
a qUe
millorables
abandonades,
finques
rinques
millorables
i ade
handonades.
handonadel¡.
finques
20.-El
Parlament
les Illes Balears insta al Govern
20.-EI Pm'lnmellt
Parlament
de de
les Llei
TIles
I IJessobre
BaleUl"s
Balears
insta aall Govem
Govern
a presentar
un PrOJCcle
la pI'oblcmatica
de
un en
PrOjeClc
PrOJecte
sobre lala pl'oblemática
pl'oblemilticn
de
ala presentar
drogadicció
el quedese Llei
oontempli
prevenciO, ['asdrogadicci6
el! ella que
se (:ontempli
c:onlempli
prcvenció,
prevenció,social
rns·
rasla drogadicció
en
rehabiütació
i lala reiuserció
sislencia
sanitária,
sistóncia
sanitaria, 1..1.
la rehabilitació i la reinserció
reillserció SOCIal
social
sisli>nciu
deis
afectals,
deisAafectals.
i\fecta1;.o¡.
la Ciuta<.; de Mallorca, 12 de desemtre 1!l85.
Ciula>.;
Ciuta~ de Mallorca, 12 de desemcre
deseml;re 1985.
1985.
A la
El
Portaveu:
El
Et Portaveu:
Portave!u:
J. F'ranccsc Triay Llopis
JJ.. Francesc
F'rancesc Triay Llopis

l3.-EI Parlamento de las Islas Baleares insta al Go13.-EI
Parlamento
de las
Baleares
insta
al 1.:0Gode EI
la Parlamenlo
C.A, a elabora!'
en Islas
el plazo
dt: seis
meses
un
\'crn13.\'ern de la
a elaborm'
elaborm· ilegales,
en el plazo
dI<
seis meses
un
catálogo
de C.A,
urbanir.aciones
y a dé
remitil'lo
al Parde urbani7.acione!s
urbani
r.aciones
ilcgales,
ilega les, y junte
a remiti
remitido
a l Par·
catá logo para
lamento
.',u debate
:-' aprobación
conrlounas
pro·
11Ilra
para .<:u
.':11 debate
ygesllon
a<1 prob.1<'ión
probaci6n
junte con
unas deflpro,
prolamento legi:dativas
puestas
y de "1
para darles
solución
legL~lati vas '1
y de gestión para dllrles
darles solución dcIl'
defipuestas legislativas
niUva.
nitiva.
nit.iva.
H.-El Parlamento de las Islas Baleares insta al Go·
Na.-EI
.-El
Parlamentu
Pal'lamemlo
de las
Jslas
Baleares
al Go'
GovernH
culminar
en el plazo
de Islas
dos m~
los insta
trabajos
del
vero aHidrológico
culmina¡' en
do.'!
dos meses
rnúSCS':1 los
trabajos
traba jos
de
dell
lIern
culminar
de ellasplazo
Islasde Baleares
a agot.ar
todas
Plan
Pla nposibilidades
Hjdrológieo
de actuación
las Islas que
Balenres
'y
:1 a agotar
todas
HidrO
lógico de
las
la Comisión
de Planifi·
de de
actuación
la Comisión
de Planifi ·_
las posibilidades
cación
Hidrológica
las Islasque
Baleares
(.Iermita.
Hidrológica
de las
Islas
I3a1eares
Balea.res
(.Iermita.
permita.
Hid rológica
cación
15.-El
Parlamento
de lslas
las Islas
Baleal'e5
insta al GoEI Pnrlamento
Parlamento
las Islas
Baleares
Balcal'es insta yal ConGo·
GoI5.-El
verilI5.a coordinar
con el de
CQnjunto
de Ayuntxmientos
vern aInsulares
e l conjunto
el
de Ayuntllmientos
Ayunt<lmienlos
yy Concoordinarla con
politica
de inrraestructura
y aclividad
sells
sells Insulares
poUtica de infraestructura
inrraestructura 'y:1 actividad
la polltica
culturales
y deportivas,
turales
deportivas.
culturales
deporLivas. de las Islas Baleares insta ni Gocul
16.-EI yPadamentrl
lIi.-EI
Parlamento
de las
lllsdeIslas
Baleares
insta
nI GoGavernlO.-EI
a ~JaboParlamenln
rar en el plazo
sesenta
dills un
programa
ve!rnalfabetización
vero
a folaoom
E-Iabol'arr en
l plazo de
sesenta
dhlSaltm
di;]s
unParlamento
programa
de eeladultos
y asese!nta
remiLh'lo
de
de aadultos
dultos y a remilil"lo
remiLirlo al Parla mento
menlo
de
alfabetización
paraalfa
subetización
apl'obación.
paral7.-El
su apl'obaciÓn.
apl'obaciÓn.
Parlamento de las Islas BaJeales insta al Gol7.-El
Pal'lanlento
Parlamento
de lasinspectora
Islas BaJea
BaJeales
l'es ¡.nsta
¡.lista
a l Goal
vel'll17.-EI
a extremar
In acción
para
dar eumpti·
veril a aextremar
la acción
Inspectora
inspectora
para dar cumpli·
cumplivern
miento
la Ley de
Alojamientos
ExLrrulClelcros.
Ley
de Alojamientos
Alojamienlos
Extl'ah\!;clcros,
miento
Lcy dc
a laParlamento
l 8.-EI
de las IslasExtralll!\elcros.
Baleares insta al GoIS.-EI
Parlamento
deestudio
las Islas
Balea!'es
Baleares insta
(JoGovern18.-EI
a pl'esentar
para su
y aproba.ción
en elalplazo
\."ern
~'erntreinta
a presentar
para
ra su estudio
a probación
en el
e l plazo
de
días elpa
Programa
de ypromoción
Exterior
poI'a
de año
treinta
días el Programa de promoción Exterior para
el
1966. dins
cl
el aaño
ño 1966.Parlamento de las Islas Baleares insta al Go19.-EI
l.9.-EI
arlame
d amento
nto
Islas
Balea
res insta
Govern19.a EI
queP aelabvre
en de
el las
pla7.o
de Baleares
tres meses
un almvenvern de
vem
a que
elabore
elabvre
eenn el ypla?u
plm:o
de tres meses un inveninllelltario
fincas
mejorables
abandonadas.
y abandonadns.
mcjOl'a bles
tario20.-EI
de fincas
mejOl·ab[es
Pa!'!amento
de las
Islas Baleares insta al GoParla
Parlamento
menlo
de las de
Is
Islas
la!;Ley
Balem'es
Bnltml·es
al GoGaVCl'll20.-EI
a presentar
un Pl"O':Ieeto
sobre lainsta
problemávern de
vcm
a presentar
un Proyecto
de se
Leycontemple.
sobl'c
sobl'C la laproblem{¡problemática
la dl'Ogadicdón
en el que
prevendrogadicci6n
en ellaque
se contemple
la I'eínserpreventica de
drogadicci61l
ción,
la la
asistencia
sanital'ia,
rehabilitaci6n
y la
la asistencia
sanital"ia,
la rehabilitaci6n y la l"emser,
remserción
ción,, social
de los sanitalia,
afectados, In
afectados.
ciónPalma
los afcctmlos.
social dede Mallorca,
12 de diciembre de 1985,
Pa
lma
de Mallorca, 12 de diciembre de 1985.
H185.
Palma
El
Portavoz:
El Portavoz:
POl"tavo?:
J. Francesc 1'riay Llopis
Triay L!opis
Llopis
J . Francesc.
Froncese Tl'iay

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

La Mesa del f'n.rlamcllt de les lIIcs Ra/cars. en reurlih
La
l..a Mesa
Meso
f'n.rlarlwllt
de les
lIJes
Ra/cars,
re
reunlá
tllJih
celebrada
diodel
12 f'nrlamt'llt
de dcse'1llbre
del mes
1985,Ralcars,
acordd en.:leImelre
celebrada
dla de
12 Resolució
de desembrc
dcsembrc
del 1.1985,
admel
adme!
re
les
Pravosles
n.C ,E.
!14/8jacordd
i 1.115/85
¡¡rele.~ Prol'nstes
Propnstcs
!tesolllci""
{~ esolljcilt
nK.C
G.E.
,E. Populor
1.114/85 ;i "el'
1.1/5/
J.lJ5j85
85 con¡;prr ceGrup
Parlamentari
ser
¡scniades
pel de
¡sen
lSenlades
/adesomb
pel laGrup
Porlamentar;
Parlam
PGeneral
OPlllar sobre
per ser
CO
co nII·
oruenls
f)Ultcirio
del entari
Deba~ Popular
politica
oruents
oruen!s
nmb
1Imteria
del
D"ooL
De.ba~Balears.
General
Generut sobre
sobre politica
polllica
del
COVl!rn
de lala 1Im/ciria
C.A, de dd
le.~ mes
del Gou!!rll
Covern de la
lu C.A
C.A.. de lell
/e.~ IlIes B
Balears.
alea r s,
C0111unnement a I'l!$tablert a !'artic/e 97 del R('gla Cr,mfarmcmenl
ati l'cstablert
/'e$labler!
¡'ar/ide
!t7ladelseva
HM¡laati ra,
l'artic/e
Reg/a
menrCmllurmement
Provisional d'aqllesta
Camb
disp1s!J7
pu-menl
ProuisiollUl
d'aq1lesta
d'aq
Camb ra , dl$p?s·
disp1s la seva:
seva 1'11publicat'ióP-rovisionaL
e/l el BOP1B
_ llesta Camúra,
blicaciá
blical.'ici
(m
(>11 13
el BOPIS,
nOPIB_
Palllw,
de df.!5t..fllbre del 1985.
Palma,
Pal President
ma, 1.1
13 dedel
dC$ullbrc
dL'$ullbTt!
del 1985,
/985.
El
Parlament:
El President de! Pnrlllment:
Parl'lmellt:
Thom (l$
Anl(mi Cireral
AnJQui Cireral
Cirerol Th omti,~
omó~
Ant(llli

La Mego del Parlamellto de lo s ls/as Boleares, en reuMesa del elParlamell/a
Me$a
P(1rlamellto
1011
lal! 18las
Islas Ba
reuni6nLaci!lebrada
diu 12 dedediciembre
deleares,
1985, en
acardl'l
ni6n
nión ceJ¿brarfa
cc/tlbrada
el dio. de
12 Resol
de diciembre
1985,
acord/)
neord/)
admitir
Jos Propuestas
ución N.O de
R.E.
1.J14/8S
y
Propuestas
Resoludón
N.OD R.E. 1.114/85
1.l14/8S
y
admitir Jos
las
N.
1.115/85
pW~gentadas
pardet!tResolución
Grupo Par/afllMltario
Popula1"Y
1.115/85
preS
entados
tadas por
par
Pa'/'lamentario
Parlamentario
Populaf
Popular
par
ser fJf"lMell
cOIlorllen/es
con dla Grupo
maieria
del Debate Genero!
pOT
poT ser
sarla cOlljJruefl/es
eOII!]
rtwnldel
es Govern
con
COII la ma:ena
mo:eria
del elf.Debate
Deoote
General
polí/ica
de la C.A,
Jos Islas
tiasobre
sobre
la. po/í!ica
política del Gouern
Couern de la C.A . df.
clF. las Islas HaIcores. la

loores.
Conforme a lo estalJlecido en el articulu 97 del Reg/a Conforme
a lo esla/¡lecidn
e$lal¡/ecidn
en el artículo
eu
rrr sudelpublicaRegla
Regla·CorlJorme
de {/~ta Cámara,
dispongo97
mento
Provisional
mento
menlaell PI"(JuisíorlOI
PrDui~ianal
e~ta Cámara
Cámara,, db/!OI!go
dis/JD/!jJa su publica.publicaci6/1
el BOPlB. de e~t(1
ciól'
r.iÓ" Palma,
flfl
I!fl eL
el BOPIB.
13 de diciembre de 1985,
Palma,
13 de diciembre
de 1985,
El
Presidente
del Parlamento:
El Presidente
Parlamento
:
Presiden/e del Parlamento:
Cirerol 7'llQmáJ
Alltonia
Autoniu Ci
AuJoniu
Cirerol
rerol 7'lIomo.'l
7'llomó.'!

A la Mesa del Parlament de les Illes Bnlears,
A In
la Mesa
MeSH del
dI!! Parlament de les Illes Balea
Bale,.1.rs.
rs.

A la Mesu del Pudamento de las Islas Baleares,
A la Mesa del
e1el Pul·lamento
Pa rla mento de las Islas Balearcs.
Ba learcs.

Cl

Cl

el El Grup Parlamentari Popular d'acord 8mb la ¡'cso-

~ldeGrup
Parlamentad
POl"larnc-ntari
d'aeord
d'acord
amb2G lade I'CSOI'CSOlucióEt
I.'L Presidencia
de. Popular
la Cambra
de dia
No·
lució dll
dÍ!dem
la 1!}85,
PJ'esidcncia
P¡'esidcncia
(le
Ue. laamb
Cambl'il
Cambra
de dia
26 etc
desalll'e
No·
vembrc
i en relació
el Debat
General
vClnbre
1!lB5, Gaven:
i en relació
a mb
el Debat
DebalAutónoma,
General sobre
vembre
de 1005,
del
dI' laamb
Comunitat
prela
poUtica
la politictI
politic.:u
lit'
dt> laDEComunitat
Comunital
Autónoma, predel Goven:
senta
la següent
PROPOSTA
RESOLUcro:
RESOLUc ró :
senta la sccüent PROPOSTA D8
DE RESOLlIcro

El Pal'iamcnl de les mes Balc8.rs ACORDA:
El PaJ'lamcnl
Pu¡'\umcnL de les mcs
lIles Balears
Balcars ACORDA :
Insta el Govern <le la Comunital Autónoma tle les
Comunita
Comullitat
t Autonoma
Autónoma
les
el Govem
Govcrn
de la lImb
llIes Insta
Balears
perque negocii
el Covern
Central de
la deUles
Balears
pcrqucd'Urgent
llegoeH
Ilegocii 8mb
amb
cl
el Govern
GOllern Cenlntl
CenlJ"a1
la de·
deliIes Bulears
c\aració
de ZOMB
ReindustriaHtznci6
de les
oo·
claradó
Zones
d'Urgent
Rcindustrialit.zació
de CIlS
[es que
co·
c1araci6 de
d;UrgentEivissa
Reindustriatització
les
co'
d'Inca.
Manacor,
i MenotNl, gn
marque!.
marque!.
d'lnC.1,
Manacor,
Eivissa
EivisSR i Menorca.
Mcnotc:n.~n
l!:n Clls
CllS
que
marqueb d'lncn,
c.""\igir del
Govcrn
aquestes
negociacions
no prospcl'asin,
aquestes
ncgociacions
prospcrnsin,
no prospC!rtlsin,
del (¡ovcm
Govero
negociaclons
de la N,¡ció
la qualificllciú
del pl'clel'entexigir
localització
indusN<lció
Quulifieaciú
qtlulifiel1dú
dcl
del [)I"ererenl
pl"cferenl
localit.zació
indusde la pel'
N,¡ció
trial
als lapoligolls
industrials
de les localització
BaJears.
pet' als
pel'
pollgons
industrials
iodush'
ials
de
les
BaJears.
Balcars.
trialPalma
de Mallol':::a, 12 de desembre del 1995.
Pa lma de Mullol'::a,
Mnllol'::a, 12 de de.'iembrl'
desembrl'
1995.Juan
Palma
Cosma del
Vidal
Cosma
Co.~me
Vidal
- Portaveu Juan
- Púl'taveu
Púrtaveu -

el El Grupo Parlamental'io Popular, de acuerdo con la
El Gru
po la
PU
l"lamental'lo
de acuerdo
la
Grupo
PUI'lumental'io
resolución
de
Presidencia Popular,
de L1 CilmllJ'lI.
de dia con
26 de
resolución de
la Presidencia
P residencia
de la alCilmnrn
Cúmnm
dia 21i
26 sode
noviembre
de 1985,
y con relación
DebaledeGeneral
mbl'e
ele 1985,
19!!5,
con relaci6n
al Debate
Debale General
so',
noviembre
de
noviela
bre
política
del yGovern
de la Comunidad
Autónoma
jlolilica
del Govem
Govcro
de la Comunidad
Aut6noma.
AulónOtlltl.
bre la polític..1.
PROPUESTA
DE RESOLUClON:
presenta
la siguiente
R.ESOLUClUN:
presentn
prescnt,.1. la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIUN:
El Parlamento de las Islas Baleares ACUERDA;
El Parlamento
Ba leares ACUERDA;
ACUERDA :
Pilrlamento de las .Islas
Islas Baleares
Instar ni Govem de la Comunidad Autónoma de las
ni Govern
de negocie
la Comunidad
Allt6noma
de las
lnst:l.]'
Go\·ern
Islasiostor
Baleares
para qtle
con el Alltónoma
Gobierno Central
Islas
Buleares de
para
que
glle rJe
negocie
conReindlistrialización
el Gobierno Central
Isla.s
BalCll:res
la
declaración
Zonas
Urgc.nte
de
rJe Urgente
t.;strializaci60
ele
de
la declaración
ZonasMnnacor,
de
t.;strializnción
las
comarcas dedeInca,
IbizaReind
y M()I1orea.
En caso
las que
comarcas
Inca, Mnnaeor.
Manaeor,
Ibiza y Mc.mol·ea
MtlI1Ol"ca.
En
cuso
de
estas de
negociaciones
no prosperasen
, exigir. 8n
del caso
Uode
que
qUe! de
cst¡¡S
estos
negociac:!ollcs
negociaciones
no prosperasen
cxigir
ex.igir dellocatioUobiel'no
la Nación
la ealific<Jción
de la preferente
biel'no deindustrial
bicl·no
la Naci6n
Naciónpam
la ealificlI.ción
calific¡¡.ción
de industriales
la preCerentede1loca1X:alización
los pollgonos
las
Jiz;¡ci6n
lización induslrial
industrial pnm
para los pollgonos industriales de las
Ba!eares,
Baleares.
Palma de Mallorca. 12 de diciembre de 19115.
Palma de Mallorca, 12 de diciembre
19115,
1985. Juan
CosmedeVidal
Cosme
Vidal
uan
- Portavoz J uao
Porlavoz
- Portavoz
1009
1{ 09
1<0
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PROPOSTA DE ResOLUCJó DEL
GRUP
PARLAMENTARl
POPULAR
PROPQSTA
DE RESOLUCJO
RESOLUCIO
DBL
PROPOSTA
DE
DEL
GRUP PARLAMENTARl
PARLAMf;NTARI POPUI..AR
POPULAR
GRUP

D)
O) El Projectc de Llei de Pressuposls Generals de rEs·
D)
tat del
198G, actua.lmenl
en Pressuposts
tramilaeió General$
davant
Senat,
El Project.c
~
de
de Llei
Llei de
de
Pre5SlIpostII
Generalselde
de
rrEsEs·
El

fixa
el pel'rentatge
de participació
de dnvanl
les Comunitats
tal del
del
198G, actualmenl
ac:tualment
en IramiUleió
tramit.ació
da\'ant
el Serwt.
Senat,
tal
198C.
(!rt
cl
de l'Estatde
: ¡ les
entreComunitats
nquests,
Autónomcs
en els ingresso~
rwa clel pcrcenlatge
percentalle
de participadó
particlpadó
de
les
Comunitats
rua
de
el
le!! lIIes
en cJ de
0.0104800
pcreenAude
lÓnomea
en Balcars.
cll ingre33QS
mgre5~
de
I'Estal:%.¡entre
i Aqucst
enlte nquests.
aquesLs,
Autor\Ornea
en
cla
rEslat:
talge
rixal en,*,
de la
de de
le!J parlicipació
fUes Balenrs,
Salean,haen
enestal
el 0,011»890
O,OllMllOO
~ aplicaci6
, Aqucst
Aqucsl. perren·
percen·
el de
el
1C!l
lUes
el
ta~e de
de partiClpació
parli<:lpació Sisena
ha estat
eslal
rixal
en aaplieacl6
de la
la
Disposici6
Transitória
de finl
rEstatul
d'Autnoomia
¡
ha
en
p!icació de
latge
Primera
la Llei Organlea
Finan~amenl
de lesII
Dlsposició
DlsposiclódeTransitOria
Transitbria
Sisena
Sisena de
dedeI'Est.alul
¡'Estalut
d'Autonomia
d'Autonomia
Primera de
deAutónol.l1es.
la Lk!i
L1ei Organlca
OrgAnlc8
de f'irwl'ltamenl
F'¡nll~ament
de
les
Comunitals
que estableixen
el rnclode de
per I~
a
Primera
la
de
Comunituts
Comunitul3
AUlónOtn(!s,
Aulc}nomes,
q(IUCl.
U(! mentre
eslabl(!uen
esta blelxcn
el
tnHode
pcr
lixar
I'esmental
pcr.::cntalge
duri el
el mclode
periode pcr
tran-aa
silori.
rlxar I'csmcntaL
I'csmental perccntatge
per.::entatge mcnlre
mcntre duri
cJurl cl
el periode
pcr\ode tran·
tran,
[uar
sitori.
sitori,
En vÍl'l.ut de les mateL,<ClI DisposiciOrls TrnnsitOrics
En mctode
vlrtut de
de cAlcul
les matcl:c.cs
rtl.3l.ci:ces
Dlsposldons
'I'nuuitilliC5
aQuesl
dc
de perccntatgc.
basal Traruitilrics
en el cost
En
vil1ut
les
DisposldOllS
efecHu
serveis
transferlls,
únicarnenl basal
ha d'aplicar-se
llQuest dels
mMOOe
de
de ct'Ilcul
elllcul
de
de JX!rcentalge,
percentat"e,
basal
en
en el
el cost
cost
aquest
ml:lode
en
el pol"Íode
transitori,
la duració
del qual ha
es d'aplicar·se
Hnlita nns
dect.lu
deis servels
servei.
translerlts,
únlcamcnt
ha
d'aplicar-se
erccliu
dels
Itansferlts,
únicament
en el
el
perlode
transilori, la
la duracl6
duradO
del
qUllI
es linlita
linlita
nns
que
nopcríode
s'hagi transilori,
completat
el
traspas del
deIsqual
servei!
correspoes
fins
en
nenu
que no
no
a ss'ha,1
les
competencies
comple(.al el
elfixlldes
lrll5plls
Il deis
la
deisComunitat
serveis correspoCOtTe5pOAutónolr~pas
serve!s
que
'hagi
compJct.at
mil
a a¡'Estatut.
o, en qualesvol
que no s'hagin
nenls
a les
les competl!ncies
competb¡des
[I.xndescas,
a la
larins
Comunitat
Autónonen15
fixndes
11
Comunitat
Autónoma aa l'Esllllul,
I'Eatatut.
O, en
endes
qualesvol
cas,entrada
Cins
rins que
que
no
s'hagin
s'hagin
ma
o,
qualcsvol
cas,
complerl
els sis anys
de la seva
en no
vigor,
curnplerl
els
sb
lInys
desJo
deComissió
la seva
5C'\.a entrada
entrada
en vigor,
vlgOT,
des
de
la.
en
complcrl
Dones cls
bé.sls
el nnys
PIe de
Mixta Adminlstrllcio
de I'Esl.!l.t·Comunitat
de les ll1e$
en la
Donca
bl>, el
ti PIe
PieAutónoma
de
de la
In Comissió
Coml5sió
Mixtu
MixtaBalears,
AdmlnistraclO
Admlnlslracto
Donea be,
de l'Est.::rt·Comunitllt
l'Esl.:1t·Comunitat
Autónoma
de
lel llkl~
lile,
Baleara,
la
sessió
ceJebrada ~I Plll,sat
2'1 de de
gener,
adopta,
entre en
d'al·
AutMollla
lea
Balears,
la
de
8CS3lóI'Acord
Cf'lcbradn
e l pn¡'Sllt
pn¡,sat
2·1
2~ de
de rellre!ICnt:lcions
gener,
gent'r, o.dt'lptlt,
adoptA, entre
entre
d·al·
d 'al·
sess!ó
celebradn
el
tres.
següent:
«J\mbducs
CQnst.aten
scgUenl:
-.AmlXlu.:!,
rcprMentllcions
oonst.1.len
l'l'Acord
Acord
scgUent:
cl\mbduci
rcprcscn1.
'lCions
conslaten
ttres,
res.s'htt,
que
culminat
el prws
de t.l"aspllS.'\OS
de
serveis
i fun·
cions
que culminllt
cuhninnt
COrrc.~pollell
el proc(los
proc:c'os
a les compctCneics
ele tra.<¡pm~sos
lrRspnu,osdirectament
de servei!!
scrveis i85SU
fun-·
que s'llIt
el
de
de
fun,
que
mides
dons que
que
per corrc.'po!lCrr
la
t:orro-poI\Cn
Comunito.~aaAI1t.ónom
I~ competCnci~
oompetblclcs
..'\ de les JIIes
dirl!Ctamenl
Balears assu·
asslJcom
I~
direclarnent
cions
amides
mides
conseqüénci3.
per la
la ConlUniLrrt
ComuniLnl
de I'entrada
Aulónom..'\
en de
de
\'igor
J9 IIles
lIles
úel seu
Balears
Estatut
com
pcl'
I\I1t6nom~
les
Balears
com
d'Alltonomiat.
wnS(q~da de
de l'entrada
"entrada en
en \'igor
\¡gor (¡el
tlcl seu
ICU Estatut
Estatut
aa conscqliend:J.
d'Autonomln)
En ~"()nSC'CI¡¡cnc i a, ClI1 entendre que el perlOde transito·
d'AulonomiaJO.
ri deEn [inant;amen~
ha clIl
finalitznt.
huver-se
oomplert
la
\.'OrulCqOi!ncla,
cal
entendreenque
que
el perlode
perlOdc
lransito~'ollseqü~n<:ia,
cnlendre
el
transitori de
da financamenL
rlna~ament
ha C
Cinalilznt.
t'I1de
huver-R
ccarnplert
condicló
de compll<tar-se
el traspAsen
competencies
estahn
inalilzal.
hU\ler·$('
complert
la
ti
tutarles.
eondició
condJd6 ¡de
decalcomph:.-tar.¡¡e
complt.-tar--se
Que s'apliqui.
el
cl lra.!lpA.!I
Iraspls
per tant.,
de
de por
(.'OI1lp(!thlcics
compclhlcics
a l 1986 el esta·
sistema
Martes,
wtarles,
d\' Irinan~ament
cal que
qut s'apliqui,
s'apUqul,
detinitlu,perprevist
lSOL
tanl., pcr
per
en el
al Titol
1986
1!11!16 el
V sissiso
de
l'Estatut
tema
lema d{'
ck> d'Aulonomill.
rinanc;;amcnl
r¡n~8menl definiUu, previst
prevlst en el
el Titol
Tltol V
V de
de
l'Estalut
d 'Autonomla.
I'Esttllut
d'Autonontia,
Com que
no 1101 procedit alxf el Projede de Llei de
Pressupcsls
Com queGmerals
ha pr-om:lit
procedit
de I'Estlltab:f
aLd
perelniProjectc
Projecte
198G, que
LIci de
de continua
Llci
Cem
no hn
transitorio
el Grupper
Parlamentari
suooamb
el ~istemfl
Prnsupcst.,
GcneTUls
de I'Estat
I'Esttll
per
ni 198G.
III8C. queque
PteSlltlpc$L,
Gcnet:lls
de
111
continua
criu,
pr{'SCnta
següent proposta
lltnb el
!I!slcmnlatransitorio
tl'l!.nsltori,
Crup de
Pal'lutnen18ri que subs,
subs·
el Gnlp
Parlamentari
8mb
!'Isl.cmn
scgÜ(!nt proposta de
pl'{'SCnla la scgücnl
criu, !1rt'SClltn
R&'iQLUCTÓ
RE$OLUCIO
RESOLucro
Instm el Govern Balear a promoure recurs d'inconsJnMtIl el contra
Govcm
Balear
recura
d'inconstitucionnlitat
Llel de
Pressuposts
Generals
de
fnsttl.!
GovemInBaloor
aII promouro
promotlre
rccurs
d'incons·
I'Estat
lItuclonnlltat
r.er al contra
1986, unlA
In cop
lIclaprovada,
Pres8uposu.
porque Generals
Gcncrals
conlravé el
Llel
de Pressuposls
de
tltucionnlitat
Tllol
r;er
I laal Disposició
1986, un cop
Transitoria
tlprovada,Sisena
ptrqul!decontravé
l'Estatut
el
EstalV r.er
aprovada,
pcrqu~
rI'Estal
d'Aulonomía,
ln materiaTransitória
relativa alSiS(!na
sistemade det'Estatut
finnn ·
Titol V
V I laenDisposlci6
Transit6ria
SI&Qfl.ll
l'Estatut
Tltol
Dlsposlcló
d'AulDnomln,
en 1/1
In
mBt.CrIB derelaliva
reJaUva
al
sistema
de finnn·
rinan~amenl
transitor!
i dcfiniUu
materia
la Comuni!at
al &i5temn
Autonoma.
d'Aulonumia.
~amenl
transitorl
I ddinitlu
derinitlu
de dcscmbre
111
Autónoma.
la Comunilat
ComunHat
Aulónoma.
cament
lransitorl
Palma
de Mallorca.
12 de
del 1985.
Paml4 de Mallorca, 12 de dcsembrc
11)8.5.
descmbre
r.el
1985.
Palma
COlIme del
Vidal
J uan
Co..,me
Co.<¡me
Vidal J uan
Vida.1
- Portavcu
- Portavcu -

,'h.,

PROPUESTA DE RESOLUCrON DEL
GRUPO
PROPUESTA
PARLAMENTARIO
DE
POPULAR
DEL
PROPUESTA
DE RESOLUCION
RESOLUCION
DEL
GRUPO
GRUPO PARLAMENTARIO
PARLAMENTARIO POPULAR
POPULAR

D)
D)
O) El proyecto de Ley dI! Prcsupueslos Generales del Es.
de
Generale!
del
tadoEl
delproyecto
1006, actualmente
en tramitaci6n
en el Senado
El
proyecto
de Ley
Ley de
~ Presupuestos
Presuput'Stos
Gcoera)es
del .Ea.
E&.
lado
1006,
en
el
Cija
de participación
de las en
ComunidadeS
tado eldel
delporXo'entajc
l . , actualmente
actualment.e
en tramitación
tranútadón
CII
el Senado
Senado
Autónomas
ene ntaje
los ingresos
del Estado;de
eUos el ele
rija
de
las
l'ij.o el
el pon.'entaje
pon.'
de parlicipaeión
parUclpación
dey enlre
las ComunidadeS
Comunldadel
en ¿I 0'0104890
%, yyD:cho
porcentaje
las
Jsllls Baleares,
en
del
entre
Autónomas
Autónomaa
en Jos
los ingresos
iOlJresos
del Estado:
Esta.do;
entre eUos
ellos el
el de
do

las
Islas
0'0104890
%.
porcentaje
de
ha en
sido
en Bpliención
la DúJlas pllrticipación
Is~ Baleares,
Balea~,
en ddlijado
O'OHH890
'J(,. D:t:bo
O:cho de
porcent.BJe
ha
licio
en
de
de
de participación
participación
ha Sexta
Ikio riJ8,do
fijado
en aplic.'1ción
apl;c.'1ción
de la
la Disl>IS.
posición
'I'ransitoria
del Estatuto
de Autonomia
y
Primera
la Ley Orgánica
de Financiación
las Comu_y'1
posición
1'ransitoria
Sexta
Estatuto
Autonornia
posiciiln de
"ransHorm
Sexta del
tlcl
Estatuto de
de de
Autonomla
Primera
de
de
4,;0011.1.
lúdades
Autónomas.
que establecen
el método
a SCgtllr
Primera de
de la
la Ley
Loy Organica
Orginlca
de Financiación
Fmandaci6n
de las
las
Cornu_
para
nldades
fijarAutimomns,
el pOl'centaje
que
menelonodo
establecen
el
dure•a el
segul(
pe.
Que
ealablccenmientl'as
el método
método
seguir
nldndes
AutOOomns,
riodo
para
rijar
para ~r¡¡nsitorio,
rlJ¡tr el
el porcentaje
porccnlaje mencionado
mencionado mifmlras
mientras dure
dure el
d pe.
pe.
riodo
riodo
transitorio.
Entransitorio.
virtud de las mismas Disposiciones Transitorial¡
t.u
Disposiciones
virtud
este En
método
d~ de
cAlculo
de porcentaje.
basado Transitoria¡
en
el COSte
En
virtud
de
las miRnas
mwnna
Disposiciones
Tranaitmiaa
este
da
de
porcentaje,
en
efectiva
de los
servicios
debe únicamente
este método
rnéc.odo
d!! c/ilculo
cAlculo
de transreridos.
poreentaje, basado
basado
en el
el coste
coste
1los
05 periodo
1'iervicios
transreridos,
debe
efcclivo
aplicars¿
en el
transitol'io,
cuya duración
se limLcrcdlvo de
de
servicios
lrnns tcrldos,
debe únicamente
ünlcomente
liml.
apliears..1
en
el
transitorio,
duración
ta
hasta Que
haya
completado
el cuya
traspaso
de losse
aplícll~
en se
el periodo
periodo
transitorio.
cuya
duración
leservilimi.
el
de
ta
que
correspondientes
las competencia!!
rijada:.:
nloslaservl.
t:ocios
ta hasta
hasta
que se
.se haya
haYlIacompletado
completado
el trnspl\SO
trasp/\SO
de los
acn'Í_
Cios
competencias
o(1 la
t:o.
munid¡¡d
Autónoma en¡¡a ellas
o en fijadas
cualquier
dos corf"Cspondientes
corrcspontUentcs
lasEstatuto.
competencia,
fijadas
lacaso
CA.
munidad
el
i taluto,
en
hasta
Que I\utimomll
se hayan en
cumplido
los seisoo años
desde su caso
en.
tnunldad
Autbnoma
en
el E1'
Estatuto,
en cualquier
cualquier
caso
trada
Que
se
hnsta
hasta en
QUOvigor,
se hoyun
hayan cumpUdo
(:umplldo los
los seis
seis MOS
años desde
dCMJe su
Su en.
CIJ .
lradn
en
vigor.
Pues
tradn
en bien,
",gor.el Pleno de la Comisión Mixta Administra_
lu
Adminilltrn.
bien,
ción Pues
del estado·Comunidad
las Islas
Balea_
Pues
biCII. el
el Pleno
Pleno de
de Autónoma
la Comisión
ComisióndeMixta
Mixta
Admlnilltra.
dC!l
Autónoma
las
Islas
ción
res,
sesión ~l ebrarJa el
pasado de
24
adop.
ci6nen
delsuEstado-Comunidad
Estado·Comunldad
Autónoma
de de
lasEnero,
Islas Balea.
Balea.
sesión
el
2'1
.'lOOp,
res,
en
tó
entre
ohxm
el Ct'lebralln
siguiente
representa.
~s,
en su
IIU
sesión
ctlcbrntln Acuerrlo:
el pasado
paliadocAmbas
24 de
de. Enero,
Enero,
adop.
cione1i
lb
conslatan
oll-os
siguiente
1;e ha culminado
Acuerdo:
el
proceso
repr'escnta.
dc iras.
tó entre
el1tre
011'0.9 el
elque
siguIente
Acuerdo: cAmbas
t:Ambas
rcpr'cscnta.
paso~
servicios
Que
funciones
ha
que corresponden
el
las
clones
cons18t.an
CQnslJ.tlll.n
Quey I:!e
$l
hn culminado
culminado
el proceso
proceso de
dca lrnslrasclone!! dI.'
p85O:i
yy Cunclones
que
a11 ]¡13
competencias
pnacw do.!
de servicios
aervlcios
directamente
(unc!onea
osumidas
que corresponden
corresponden
por L.1. Comunidad
ltl,
de las
Islas Baleares
como consecuencia
de la
Autónomn
competencias
direcltlmcnte
asumidas
por
dlredftmenle
asumidas
por la
la Comunidad
enlrada
en de
vigor
115 de
Islas
su Estatulo
Boleare!
como
Aul.onllmla
consecuencia
•.
de
Autónoma
1Ius
Islas
Baleart'l de
como
c:onsecumcia
de l.lI
la
Aut6nomn
entrada
en
Es(.'\tulo
En consecuencia,
debe
darse de
por
rinalizado•.el pcriooo
entrada
en vigor
vigor de
de su
su
Estatuto
de Aulonumilu.
Aulonumla
lransitorio
de financiación,
al haberse
cumplido el
condl.
debe
por
En
F..n cun~endn,
l"U\.~ia.
debe darse
por finalizado
e]la perrooo
pel'lOdo
ción
de compIt'tarse
el traspaso
de las cumplido
compolcncills
la condI.
cstransitorio
de Clnancia.ci60,
ni
lransll.Orio
IlnInciadlln,
al haberse
haberse
c:wnplido
condi
tatutarias,
.1' aplicarse el
tanto para
el sistema de
eión
lra1'ipClso
de
851!l86
compelcncias
es·
cl6n de
de completarse
complctarse
elpor
traspaso
de. 1las
competcncia.s
esaplicarse
por tanto
para
1!l86
de
tatutarias,
rinanclaclón
en el
Titulo
Estatul.Q
lalutarlAs. yd(!finilivo
aplicarleprevisto
lnnto
1906Veldelsistema
de
de
financiación
Autonomía.definitivo
rinandaclón
dclinith'O previsto en
en el Titulo
Titulo V del
del Estatulo
Estatuto
no haberlo hecho as( el proyecto de Ley de Prede
Autonomía.
de Al
supuestos
Al no Generales
haberlo
del Estado
asl
para 198G,
de que
Ley continúa
de PrehnbcrJo hecho
uf el
r:1 proyecto
proyccttJ
supuestos
Generales
del Estado
que
con
el rJstema
transitorio,
es por para
lo que198G.
el Grupo
Parlasupuestos
Gencrnlas
EsUldo
19BG,
que contin(ta
continúa
con el ~stcma
que suscrilJc
transitocio,
presenta
es
la lo
siguienle
que el
Grupo
de
mentario
sisl.ema
transltot'io,
es por
por
lo
el propuesta
Grupc) Parla·
PUrlll'
la siguiente propu~ta
mentario
mentarlo que suscribe presenta lu
pl'OpUC!tA de
RESOLUCION
RESOLUCION
Instar 01 Govenl Balear a promover recurso de ~n.
Govent
promover
de :n·
InslJl
constitucionalidad
contraBaloor
la Leya" de
Prc,'¡upueslos
Instarr ni
al Govenl
Balear
recursoGenerales
del Estado para
UI86, launa
Presupuestos
por Genera·
GCl'!era·
contraconstitucionalidad
contra.
contra
Leyvmdeaprobada,
del
1986, una vez
aprobnda,
por del
contra·
les
venir
el Estado
Titulo Vpora
y Disposición
Transitoria
Se.-.:la
Es·
Eatado
para
V~
aprobada,
le!I dd
V Y
y Olsposidón
Disposición
Transitoria
del E$venir el
tatulo
de Titulo
Autonomla,
en la materia
relativaSexltl
al sistema
Tll.Ulo
Sexta
Eade
tnluta
finandeciación
Autonom!n,
trnnsitorio
en lay mnteria
dc riniHvorelativa
de la Comunidad
al sistema
IlItuto
Aut.onomfR,
materia
Autónoma,
~rnnsi torio y deC
initivo de la Comunldnd
Comunidad
de rinane!nel6n
rinllnclllcl6n transitorio
definiUvo
Autónoma,
AutÓnoma.
Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 1985.
Palma de MaÜorco,
MaUorca, 12 de diciembre
1985. Juan
CosmedeVidal
Cosme
Vidal
- El PortavozCo$me
Vida! Juan
- El Portavoz-
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relativa
Regionallsta
al procedimenl
de
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d'acord
debat amb
de política
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Grup
RegionaUs18
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ICIsobre
IIIcs el
d·l!.cord
amb
la ~
Red'oquesta
ComunilallKlbre
AutOnomn,
pe!
del
Govern
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al
al proeedimcnl
procedimcnt
lIObre
el
el dcbat
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de
de política
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debatin II el
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sobre, lo
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Conforme
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su pUbliCO'
publICO'
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en PrOt'flliollal
el BOPIB, d~
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ci6nPalma,
en el 13
BOPIB
BQPIB
de diciembre de 1985,
Palma
, 13 de del
1985.
Palmo,
diciembre
de J985.
El
Presidente
Porlamen/o:
El I'rulde'Jfle
¡'re$idf!lf/e dd
del Parlomt""'o:
Parlamento
:
E:/
Anfollio
Cirerol Thomds
Antonio C/r~
Cireroi Thornds
ThomdJ
Anlonio

E)

E) El Grupo cRegionalista de les IUes., de acuerdo COIi
El
la Resolución
01 procedimiento
les mes»,
lUep,
sobre
de el
acuerdo
debate cM
con
de
El Grupo relativa
.Regionalista
de les
El
dtea;ionalista
de
de
acuerdo
polilica
la Re3olucl6n
Resolución
del Govern
relnUvadea81lesta
prQC(!dimiento
Comunidlldsobre
sobre
Autónomo,
el debate
aprode
la
relaUva
pl"'CI«dlmJento
el
de
utalasComunldnd
Comunidad
Autbnoma,
apropoütica
del
Govern ele
tle de
bodo
pordel
el Parlamento
Islas Balcllres,
presenta
a
pollUca
Covenl
ulA
Autónoma,
aproCámara de
las lAS
Propuestas
de Resolución
labado
Mesa
Is las Balenres.
Baleares,
prC.!lCntasi·/\
bada
pordeel
elesta
Parlamento
de
IIIS
por
Parlamento
talas
presenta"
guientes.
la Mesa
Mesa de
con
de esta
esta
la finalidad
Cltmo.r/\ Ins
Ins
de que,
Propu~tas
una vez
de admitidas
Resoluciónpar
si·
la.
Clr.mo.ra
Propuestas
de
Resoluclón
si·
guientes.
la riMlidad
rinalidad
de que,
que,
unaPleno,
vez adrniUdas
admiüda3 pOI'
pOI'
la
Mesa, se
y se voten
en el
gulentel,
L'(.'00
OI1debatan
la
de
una
\'ez
la Mt'sa,
M(!u, 50
so debatan
debatan y'1 se
se voten
voten en
e n eell Plcno.
Plf.'llO.
la.
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l.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma dins el
tCl'mini
de sis
mesos clabor!
el P la d'Ol'dwació
l.-Que
el Govern
de la Comunitat
Comul\i1..at
AutónomaTurística
dins el
Balears.
de
les mes
lel'mini
termini
de sis
mesas
me~s clabori
elabori el P
Pla
la d'Ordwació
d'Ordc.nació Turística
Turlstica
2,-Que
Govern de la Comunitat Autónoma dilUl el
de les
de.
mes el
mes
Balears.
al Parlamcnt
el Projecte
termíni
de sis
2,-Que
el mesos
Govel'n
de la
Al,l timQma
dins de
el
2.-Que
GovernprcscnU
ta Comunitat
Al.ltimorna
Llei d'Espais
Nalurals
Prolcgits,
tenint enel compte
P rojcctc
rojccteI'esde
lermini
de sis mesos
mesas presenti
prm;cnt
i aall Parlament
tudi
I'INESENalurals
en totes Protegits.
actuacions
a la vigenL1ei de
d'Espais
Naturals
Ples
rotcgits,
lenint
tcnintpl'evies
en compte
CQmpte
l'csLlei
cia
llei que
projecta_
ludi
de la
l'INESE
en es
lotes
les aetuadons
vigenludl de
I'INESE
a,ctuacions previes a la vigónde sis mesos el Govern dugu!
cia 3,-Que
de la 11ei
lleidíns
queelestermini
projecta.
a terme
la dins
Planiticació
Especial
la Zona
del Trenc.
3.-Que
3,-Que
el termini
de sis de
mesos
meso.~
el Govcrn
GOllern
dugui
en mate ria Especial
de poÜlica
el Trenc.
(Jovern
4.-Quc,
a terme
termc
la PlanUicació
Planificad6
de esl>OI'hva,
la Zona del
del.
Trenc,
dugui
a terme
scva Ilcluació
coordinadarncnt
els
en lamati:ria
matkria
de politica
política
es¡xu'hlla,
eSI>OI·twa, el amb
(Jovern
Govern
4.-Que,
4.-Que.
Consells
rnsularsla de
caduscuna
les illc~ afectades.
seva
Ilcluació decool'dinadamenl
Ilctuació
coordinadament
amb el5
e ls
dugui a terme
!.crme
S.-Que
el Gode
verncaduscuna
promoguideellessist.cma
de finan!;aConseUs
[nsulars
iUe~.. afectad
afedades.
fnsulars
ille
es.
mentS.-Que
c;porlú,
amb la
la Uni·
S.- Que
Que consideri
el Go vel'n
vern
pl'omogui
el íinaliiat
sisJ.cma que
sistema
de rin8n!;arinant;a·
versitat
les llles G
Balea
puguila disposar
del
J'inaliiat {lue
J'lnaliiat
que t:ampus
la UniUnlment quede considel'i
considcri
Gporlú,
porlÚ.rs amb
previst
Pla rsEspecial
per tal
Uni vE!I'sital'i
versitat
versilat
de les
lUes alBalea
Balcars
pugui d'urban¡tzació
disposur
disposar del
del Campus
t:ampus
que
dins la pl'esent
legislatura
la Universitat
pugui per
dispoUniv[!fsital'Í
Unillcrsital'i
previst al
Pla Especial
d'urbanització
d'Ul'banització
tal
sal' de
integra dellaCampus
previst
a ravan~
Que
que
dinsla lasuperficie
pl'esent legislatura
Univcrsitat
Unillcrsitat
pugui
dispodel Pla
sal'
superficie integra del Campus previst a r'avam;
de laEspecial.
del El
PlaPúrta
Especial.
vcu:
J eroni Albert!
El Porta
Parla veo:
vcu:
Jeroni Albert!

l.-Que el Govel'n de la Comwlidad Autónoma en el
plazol.-Quc
de seisel meses
elabore
Plan de Ordenación
l.-Que
Govel'n
de
de. la elComunidad
Comwlidlld
Autónoma 'furisen el
tica
Baleares.
plD
zodede las
seisIslas
meses
elabore el Plan de Ordenación 'furis'furls·
plazo
el Govern
de la Comunidad Autolloma en el
líen
tica 2.~ue
de las Islas
Baleares.
Ba
leares.
plazo2.-Que
de seisel
al Parlamer.to
el Proyecto
Governpresente
de la Comunidad
Autónoma
en el
cl meses
Covern
de
Naturalesal Protegidús,
en
plazoLey
de de
seisEspacios
meses
mcsC!> presente
Parlamer.to teniendo
Parlamel,lo
el P royecto
todas
las
actuaciones
cuenta
el
estudio
del
INESE
donde
de. Espacios Naturales
Protegidos, tcniendo
teniendo en
de Ley de
Naluc'ales Prott"gid(¡s,
la leydonde.
que setodas
proyecta.
previas el
a la
vigencia
euenta
cuenta
estudio
del de
INESE
donde
tooas
las actuaciones
3.-Que
el plazo
seisQue
meses
el Govern lleve a
previas
a la en
vigencia
de de
la ley
que
se proyC!Cta.
proyecta.
cabo3.-Quc
la Planificación
especial
la Zonael del
Tren,llelle
a.-Quc
en el plalo
plazo
de seisne meses
Govern
lleve a
en materia
de política
deportiva.
el Govérn
cabo4.-Que,
la Planificación
especial
ne la Zona
del Tren,
Tren.
lleve4.-QuE',
a cabo ensu materia
actuación
conel los
Con4.-Que.
ce
polltica
Govcrn
de coordinadamente
política deportiva,
Govérn
sells
cada una cool'dinadamente
de las islas a fectadas.
llGve Insulares
a cabo sude actuación
coordinadamente
con los Conlleve
el Govern
promueva
de financiacion
sells5.-Que
Insulares
de cada
una de el
lassistema
los
islas afectadas.
que S.-Que
coneidere
oportuno,
con la el
finalidad
la Uni·
5.-Que
el Govern
promueva
sistema etc
de que
financiaciOO
versidad
de las oportuno,
Islas Baleares
dh¡poner
del Campus
que
Que
coneidere
con lapueda
finalidad
Oc
Oe que
la UniUni·
en el Plan
UniverSItario
Islas Baleares
puedaEspecial
disponerdedel
delurbaniza·
campus
Campus
versidad
de lasprevisto
ción
para queprevisto
en la presente
legislatura
UniverSitario
en el Plan
Especialla deUniversidad
urbaniza·
Universitario
urbanizapuedapara
disponer
de [a
la superficie
integra della Campus
pre·
ción
que en
Que
la
presente legislatura
Universidad
visto endisponer
el avance
delsuperficie
Plan Especial.
Integra del Campus pre·
pueda
de la
Integro
en elel
el. Grupo
a\l8.nce
avance. Regionalista
del Plan Especial.
vistoPor
de les IUe~.
El Portavoz;
Por
el Grupo
Grul>O .cRegionu¡ista
Regionalista de les llles.,
Ille~.
Jeroni Albertí
El PortaVOl:
Portavoz;
Jeroni
Jeron! Alberlí
Albert!

II.-RESPOSTES GOVERN
II.-RESPOSTES
GOVERN
A PREGUNTES
A PREGUNTES

II.-RESPUESTAS GOVERN
II.-RESPUESTAS
GOVERN
A PREGUNTAS
A PRE
PREGUNTAS
GUNTAS

Exclfl. Sr.:
Em complau
Exclll.
Excm.
Sr.: de remelre·vos adjunt escrit de la ConSeguretat Social,
conté
sellería
Sanitatdei remctre-vos
Em de
complau
remclre-vos
adju
adjunt
ntque
escrit
de res
la posta
Conti
la pregunta
fOI'mulada
por ,'!Hm.
March
No·
selleda
sellel'ia
de Sani1at
Sanilat
i Segurctal
Segurctat
Social,Sr.
queJoan
conté
res posta
Diputat fOl'mulada
del Gl'up per
Parlamenlarí
(R.G.E.
aguera,
la pregunta
rotmuLada
1I'IHm.
'1Hm. Sr.Socialista
Joan
Juan March
No~
NoParI. mim.
!)~S/lIS),
relati va
a la mancaSocialista
de garanties
del
Diputal
Diputat
dell Gl'Up
de
Gl'UP
Parlamentari
Pal'lamcnlari
(R.G.E.
guera.
Pla
Sanitaria.
Parl.d'OrdenadO
mimo
!)~5/85),
relativa a la manca de garantlcs
garantles de
dell
núm. !)~5/!15),
ho comunic
perquc en lcngueu cOlleixcment i al!
Pla Vos
d'Ordcnució
d'Ordenaci6
Sanitaria.
SanitAria.
erectes
en prossegueixi
la tramitació
reglamentllrai.
ho comunic
comun]c
perquc en
lcngucu
lcngueu cOlleixcment
conelxt.'1T1cnt
ii als
Vos que
cfecles
cfectes
que
]lrosscguci;d
prosscguci;d la tramitació reglamcntárai.
reglamentArai.
Déu Que
vos en
guardo
Palma,
de desembre del 1985.
Deu
vos5 guardo
Déu
Palma,
5 de desembrc
desembre del 1985.
El
Vice·Prcsident:
Jonn Huguet Rolger
E l Vice·Prcsident:
Joan Huguet
Huguct Rolger
Excm. Sr. Presidenll del Parlament de les llles Balean. Palma
Excm. Sr. PresidenlJ
Presidenl.l del Parlamcnt
Parlament de les JIles
Jlles Balears.
Excm,
P
Paalma
lma
A)
A) En contestadó a la pregunta amb res posta cscrUa,
rOI'mulada
pel Diputat
Grup P a8mb
arlamentari
En ronlestació
C'Ontestació
a ladelpregunta
mb res postaSocialista
escr.Ua,
escrIta,
Sr.
Joan March
Noguera,
d'entrada SocialiSta
al Parla·
rOl'mulada
pe] Diputat
del I'egistrada
Grup
Gl'Up Parlamentari
Socialista
fOl'ffiulada
m(!IltJoan
de les
TIles Noguera,
Balears amb
el num,d'entrada
91!i/85, enaall data
21
Sr.
Mm'ch
Mal'ch
t'egistfada
registrada
Parla·

d'octubre,
aquesta
ConscUeria
el
ment
mcnt de lesi que
TJles
mes tengllé
Balearsentrada
amb elennum,
nurn.
915/85,
91!i/85,
en data
da ta 21
21
passat 211 d'oclubre,
relativa
a laenmanca
de Consellc!']a
garanties del
d'octubre,
¡que
i que lengué
tengue
entrada
aquesta
Consclleria
el
Pla
Sanit,ária,
1h
P<1SS;lt
1ssad'Ordenacio
t 28 d'oc tubre,
l'1?lativa
J'clativa vos
a laadjunl
mancaladeinformació
garanties
garantics dseel
giient:d'Ordenacio
Pla
d'Ordenació Sanitaria,
Sanililria, \'os
\'OS adjunl la informació se·
SI!'
La contractació de l'assistCncia lecnica per a ¡'elabo·
giient:
gil!!nt:
radoLadelconlractaciil
Pla Director
de ala ¡'elabonostra
conlractació
de
de. d'Ordenació
l'assistCncia SanitA.rm
llknicu
teenicu per
l'elaboAul,)noma
efectual SanitArm
complint de
esttictamcnt
Comunitat
radó de l PIIl
Dir(!clor
d'Ordenaci6
la nostra
nostrl].
ració
Pln
Director s'ha
d'Ordenació
SanitArla
la normativa
,'eglamenlilriament
la conComunUat
Comunilat
Aut,)noma
AU1,)noma
s'ha efectuaL
efectualaplicable,
complint amb
eslriet.amcnt
estrictamcnt
vocatorüt
póblica
previa de la cont.-ractació,
la.
la
normativa
l'eglamenlilriament
reglamenlariament
aplicable,
aplicablc, que
ambs'ha
la adjll·
condicat
al C'tlncul·sant.
que de
miHors
condicions iQue
mii10r
vocatori!l.
prhia
la
In contractaciO,
conlraclaci6,
que
s'ha orerta
adjllvocatoria
pública previa
havia alpresenlal.
('OnCUJ'sanl
C'(Jncul'sanl que miHors eondicions ii millor nr[!fta
nrer ta
dicat
En presenl.at.
ollC]uest sentit, cal ressaltm' el rel que es convoca
havia
presenlat.
per En
unaaquest
quantitat
de sis
de espessetes,
mluest
cal mitions
ressalhll'
ressalhu'(6.000.000)
el tel Que
que
convocai
sentil,
es
termini ded'cxecució
de {6.000.00m
deu mesos,dea pessetes,
partir dei
qUaJ1tilaL
quantila~
sis milions
(6.ooo.00())
per fuca
una un
signatura
del contracte
Evidenl~
la fixit
es
fixa
un tel'mini
termini
d'execucióamb
de l'adjudicatari.
deu mesos, a partir
de
menl.
enjenemdel
el pressupost
previsf per a E
aquesta
videnlla
signatura
signntul'a
delque
contracte
amb l'adjudicatari.
Evidenlassislimda
lCcnica
no a fos
aud,
ment,to enlenem
men
entenem
que és
el l'adequat,
pressupost dones
previst
previsfsipor
per
aquesta
s'hauria
convocat
dotadó
pressupOS!.Aria,
que
lCcnica
és mfljol'
l'<ldequat,
l'adequnt.
doncs
dones
si no fos i aixi.
Dixi.
assiswnda
assistioncia
t.ecnicaamb
aquesta convocat
xifta, no amb
sedl majar
in!lufident
poder realitzar
la
s'hauria
s'hDuria
m<Jjor
dotadóper
dotació
pressuposU\ria,
pressuposlAria.
i que
presentaren
teina
propasada,
compte que
xifta· nolemnt
sera
scr~ en
insuficient
per espoder
realitzarqua·
re..'\lilzar
13
b
aquesta
xifra·
tre
formulades
cquips que
de treball
amb concixe·
fain:l
fainaolerles,
proposada,
propusada,
tenint pc.r
en coronte
comple
Que
es presentaren
Qua·
qua·
ments
i experif!nd
a en par
aquest
tipusdedeIreball
ta,sques.
tre
olerles,
orerles.
formulades
per
cquips
CQuips
treb.:tll
ambConcretnconeixcconcj)¡ement, es
presentaren enelsaQuest
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(CAP.S.»>
•(Tecplanhosa.
CYR-Consultorcs S.A.'
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dicha cifra
{XIm presupuestapoderrealirio
hl¡biera
coninsuficiente
mayor dotación
dotaci6n
presupues~
cuenta pIlra
que se
presentazar
dicha cifrahabida
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ron el
cuatro
ofertas,
formul adas
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fotmul
equi
equipos
pos de
de tareas.
trabajo Con·
con
eon
ron cuatro ofertas,
cretamente,
presentaron los
siguiente:;
en este
esle
lipo
üpo deconcursantes:
tareas. Con·
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dar c¡¡mplimienio
cumplimie
nto a
a lo
lo establecido
establecido
articulo
Paro dar
(,lImplim!elllo
establecidu en
en el
el articulo
97 del
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Antonio Cirerol
Cireral Thomd.t
ThOf1ld.o¡
Antonio
Thomó"

Al
El Pie
Pie del
del Parlament,
Parlament, en
se~s¡ó celebrada el día 12
El
en sessió
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Pla d'Infraestruc:tura
d'lnfraeslructuraa que,
d'lnfraestrudur
que, tant
tant
de sjs
sis
aa nivcll
de
pstrimoni
com
de
personal,
s'ha
de
dur
ennivcll
nivell de p..
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amb l'
l'
Administranilwdon::. Palronals
Patronals amb
nll:r.aciom.
nltUlcion:.
l-oordinació amb
\' Administrn·
Administra·
ció
Central iiJ cooperaeio
Consells lllsulars
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la C.A.
jcclc
de Llei
Llei
Electoral.,
jccte de
L1ei Electoral.'
Electorah
..•«El
El Parlament
Parlament de
de les
les 1lles
Govern de
de
Pnrlament
mes Balears
Balears insta
insta
Insta al
al Govern
El
la
de tres
un ProProla C.A.
C.A. aati. p'resentar
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lIe
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de la
la seva
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¡del
segon
nval
Ji
pcrtoca
5(;bre
la
Societ.¡¡t
participadó
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de
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les IlIes
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presente al
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en
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el
plazo de
de seis
seis meses,
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Infraestructura
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nivel
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o re·
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(PSM)., siendo
relativa
relntivD
al convenIo
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conocimiento.
Lo
qlle se13 publica
que
para general
generol
P alma,
de diciembre
de I l185.conocimiento.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Número 77

1 Legislatura

Any 1986

Presidencia
del Molt Il-Iustre Sr. Antoni Cirerol i Thomás

Sessiócelebrada dies 11 i 12 de Novembre del 1986, a les 17 hores
i dia 13 del mateix mes i any a les 17'30 hores
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI
Punt únic:
Debat General sobre l'acció política i de govem del Govern de la Comunitat Autónoma.

2206 DIARI DE SESSIONS/Núm. 77/11 i 12 novbre. 1986, a les 17 h.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. Diputats vagin prenint lloc als seus escons,
en breus instants comem;:ara la Sessió.
Comen¡;:a la Sessió que té com a Punt únic el Debat General sobre l'2cció política i de govern, del Govern de la Comunitat Autonoma.
Té la paraula el Molt Hble. Sr. President de la
nostra Comunitat, Sr. Gobriel Cañellas i Fons.
EL SR. CAÑELLAS FONS:
Senyor President, Senyores i Senyors Diputats:
Així com l'any passat, el discurs sobre l'estat de
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears va girar
essencialment a l'entorn del grau de compliment i de
la situació puntnal en que es trobava el programa del
Govern Autonomic -en un intent sen s cap dubte de
mostrar la virtualitat i l'eficacia de les noves Institucions Autonomiql!es-, enguany, jo voldria que em
permetessin que el sectoritzi, que sectoritzi un poc el
debat i que el fixi, sobretot, a l'entorn de la situació
economica en que es troben les nostres illes. Una
qüestió que, per més d'una raó, crec que ha de mereixer l'atenció responsable de tots aquells que, des
d'un lloc o un altre, hem estat comissionats pel poble
balear perque gestionem, atenguem i controlem els
seus interessos.
No se'ns ha pas~at per alt a cap que l'economia
balear constitueix una excepció venturosa dins el conjunt espanyol, una excepció venturosa dins aquest
conjunt deprimit per una crisi que, arrencant del
«crack" petrolier del 1973, encara no s'han aconseguit
remuntar les causes d'aquest comportament diferent
de la nos tra economia respecte de les economies regionals espanyoles. Jo crec que ja s'han explicat amb
escreix, pero la principal n'és la clara integració de
la nostra economia, via sector turístic, via sector remei en e1s cicles economics europeus, sempre més dinamics i millor provelts a l'hora d'enfrontar-se amb
l'amena((a, no gens teorica, de la depressió.
Pero és també cert que el fet de constituir una
excepció dins aquest conjunt nacional no és cap obstacle, naturalment, pel'que aquests problemes, els desequilibris i les deficiencies no estiguin a l'aguait de
l'activitat economic<:t balear i per aixo mateix no exigeixin del cos social i de les institucions públiques
respostes racionals pero sbbretot respostes anticipadores. Algunes falles estmcturals continuen presidint i
amenagant les nostre~ perspectives economiques, i de
la mateixa manera (lue hem estat capa((os de respondre al repte que ens plantejava per una banda el fet
insular i per l'altra la impossibilitat d'integrar-nos
dins els grans mercats i de practicar economies d'escala, i ho hem fet a base d'especialitzar la nostra
economia dins aquest sector terciari, ara hem de ser
capa¡;:os 'de consolidar la nostra realitat ~conomica
positiva, i, al mateix temps, corregir-ne aquelles deficiencies derivades d'aquesta especialització turística i
sobretot d'un fet insular que no sempre ha trobat la
comprensió que, en .iustícia, li pertocava.
Que no és or tot el que lluu i que hem de estar
vigilants perque no es deteriorin aqueixes cotes de
benestar aconseguides ens ho demostra l'enquesta efectuada a principis de l'any 1985 sobre la nostra situació
economica, que es recull dins les pagines del Programa de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
Com vos tes deuen recordar, sen s dubte la majoría de
la població enquestada -el 56 per cent a Mallorca, el
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S9 per cent a Eivissa-Sormentera i el 73 per cent a Me.
norca- considera que la situació economica de les Ea.
lears sí és millor que la de la resta d'Espanya. Pero
quan baixam a valoracions que concretin aquesta mi~
llor situació económica, ens trobam que solament Un
7 per cent de la població pensa que l'economia fami_
liar propia, la de cada un d'ells ha millorat, enfront
d'un 49 per cent que pensa que esta igual i enfront
d'un preocupant i elevat 43 per cent, que diu que ha
empitjorat. També un 43 per cent adverteix que pot
estalviar molt poc i un 51 per cent, que pensa que no
pot estalviar gens. És a dir, que els nivells de satisfac_
ció economica familiar i individual, que són els que
ens preocupen, ens posen en guardia respecte d'una
realitat económica que s'ha de contemplar atentament
per a obrar en conseqüencia. I, si a tot aixo, si a aquest
panorama afegim aquest sistematic diferencial d'inflació en relació amb el conjunt espanyol, que penalitza cada any el ciutada balear, sera bo de comprendre
que «la cosa económica», avui, centri les maximes preocupacions del govern autonomic i que aquest debat de
qualque manera se centri també damunt ello
Crec que és un fet més que sabut, que la política
economica és una competen~ia exclusiva deIs Estats
Centrals, tant si estan vertebrats federalment, con regionalment com autonomicament. Així s'expressa a la
nostra Constitució, i no seré jo qui discuteixi aquests
preceptes tan savis. I si abans advertia que l'economia
balear era més dependent deIs cicles economics europeus que no deIs específicament espanyols, també és
cert que la política dissenyada des de l'Estat pel Govem de la Nació és la que influid d'una manera més
decisiva sobre aspectes cabdals i importants de la nostra economia regional. La política creditícia, la despesa, cE:ficits públics, la pressió fiscal, la inf1ació o els
nivells d'intervencionisme, per citar alguns exemples
puntua1s, no depenen mai de mans autonomiques, sinó
que ho són de mans governamentals, que són les que
dissenyen la política económica del conjunt. Pero, al
costat d'aquesta realitat, i com quasi sempre passa
amb les grans formulacions que ho són a un nivell teoric i després hi ha un grau de relativitat a l'hora d'apli- .
car-se amb aquestes grans formulacions i amb la dogmatica constitucional, ens ocorre que els matisos s'imposen i en revelen que les Comunitats Autonomes després, sí tenen una polítique economica, sí poden fer una
determinada política economica i que aquesta incidid
d'una manera important a l'area específica regional,
agreujant o millorant el que la política economica de
l'Estat hagi fet possible.
En el fons, les diferents opcions que s'ofereixen a
l'electorat autonomic representen polítiques i filosofies
divergents distintes que repercutiran clarament sobre
el benestar, l'economia i les perspectives futures deIs
ciutadans. En aquest sentit, l'estat economic de la nostra Comunitat Autonoma és fmit de dues polítiques
economiques que conflueixen en aquesta regió: la del
Govern de la Nació i la del Govem Autonomic, pero
la d'aquest Govern Autonomic que, obviament, no és
la mateixa política economica que es practicaria des
d'unes altres respectables opcion.s representades en
aquesta Cambra.
Una política economica, les principal s directrius de
la qual han estat, i ho són, les següents:
No a increments de la Pressió Fiscal.
Legislar l'indispensable perque una societat
oberta com la nostra funcioni.
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Una respectable assumpcíó de competencies
públiques.
Corregir en la mesura del possible l'especialitzacíó dins el sector económico
Crear infraestructures.
Ordenar seriosament el turisme i
Fer compatible el creixement ordenat amb un
respecte al paisatge i al medi ambiento
Peró, anem per parts:
No als increments de pressió fiscal, aquest és el
primer punto
Un escrupolós desig de no fer més feixuga la ja
greu pressió fiscal que pateix el ciutada balear, renunciant a la practica d'una fiscalitat específicament
autonomica, bé sia via nous imposts, via red\rrec sobre els que que hi ha ens han motivat des del primer
dia. la sé que aquesta política ele prudencia i moderació tributaries no és compartida per altres opcions polítiques que han arribat fins i tot a identificar respectabilitat autonómica amb fiscalitat autonómica,
que crec que és un anunci paladí de quin comportament tendrien en aquest ambit tan delicat. Pero, encara que hagim de respectar, que els respectam, altres
plantejaments que apunten a gravar encara més el ciutada balear, no em privaré d'advertir que és impossible de concebre una política fiscal que no tengui efectes certament més vegades, beneficiosos, pero certament la major part de les vegades negatius sobre el
conjunt de 1'economia. EIs polítics amb massa freqüencia tendim a prometre irresponsablement realitzacions
sense advertir la ciutadania sobre quant li costaran
aquestes realitzacions i també és molt cert que els ciutadans tendeixen sovint, sovint, a no ponderar els efectes d'unes exigencies i d'unes promeses sense pensar
o pensant ingenuament que els costs de les realitzacions d'aquestes promeses quedaran dilults de manera
imperceptible entre tot el cos social. Pero qua n es governa des de la responsabilitat i des de la solvencia,
l'obligació és no cedir a populismes demagogics i ponderar, en canvi, les conseqüencies que derivarien d'una
alegre política de despesa pública. EIs doblers sempre
surten el'una sola banda: de les butxaques dels ciutadans. I quants més doblers es detreguin deIs circults
financers privats, aixo més incidira en els nivells d'inversió, al marge d'aquests altres efectes negatius i desincentivadors que té una pressió tributaria excessiva
sobre 1'activitat economica privada, una activitat economica per altra banda, la privada que, que sapiguem, és
1'única capag de crear riquesa i de generar feina d'una
manera estable. Per aixo, el Goveni Autonomic ha estat extraordinariament caut a l'hora de contemplar
qualsevol acció impositiva, conscient de les repercussions que tendria sobre el conjunt de tota l'economia.
1 quan ha propugnat endeutaments públics, ho ha fet
per a inversions puntuals i no per a despepses comsumptives. Si a la pressió fiscal estatal i, de vegades,
municipal -que ja és prou feixuga de per si-, hi haguéssim afegit una altra pressió tributaria encara autonomica, és bó de fer deduir quines n'haurien estat
les conseqüencíes, tant en termes d'activitat economica com en graus de satisfacció autonómica.
I anem al segon punt.
Des del primer moment, aquest govern expressa que
la filosofía legislativa que tenia era de legislar tant COI11
fos necessari, pero no més que el que fos necessari.
La necessitat de justificar les institucions nascudes
de fresc, per una banda, i la creenga en les exceHen-
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cies d'un progressiu intervencionisme públic, per una
altra, podrien haver donat lloc a una certa incontinencia legislativa que nosaltres consideram tan absurda
com perillosa. També crec que aquí les opcions i els
criteris divergeixen essencialment dins els grups
d'aquesta Cambra. Pero el Govern que presidesc, la
consideració de la societat balear com a una societat
essencialment oberta, protagonista principal deIs seus
propis destins i que no necessita més que llibertat per
a desplegar totes les seves potencialitats, ha constitult
sempre un principi fonamental, un principi fonamental inspiprador perque per si tota sola és suficient, inspirador de tota una política. D'aquí la nostra negativa
a crear un sector públic autonomic poderós, ens hi
hem oposat quantes vegades ha estat necessari perquc
el sector públic autonomíc poderós tendeix a substituir la iniciativa privada, i d'aquí la nostra negativa a
ficar la societat balear dins les quatre parets d'un intervencionisme reglamentador, perque aixo sempre,
pensam que absolutament sempre, és a costa de les
llíbertats. 1 jo no crec que sigui ver que el major enemic, sigui l'Estat, perque un Estat -central o autonómic-, quan és prudent i practicant de l'autolimitació no és mai cap enemic, sinó que ha estat sempre
un factor de progrés i de racionalitat. Pero, enfront
d'aquestes querencies inevitables a l'expansió que qualsevol poder té perque tots els poders les tenen -expansió que és una temptació clara quan es basa en
plantejaments ideologics interventors-, és bo recordar que, en tot el món, en tot el món indubtablement
avam;:at i democratic s'esta produint una reacció poderosa enfront d'aquesta voluntat reglamentadora i interventora del poder estatal.
L'autonomia, senyores i senyors, confereix poder,
un poder que, en un procés centrífug, es trasllada del
centre a la periferia regional. Aixo es bó, pero si aquest
poder que esta cada vega da més a prop de la ciutadania, aquest poder que és el poder autonómic, es manifesta en termes d'intervencionisme polítíc, la sítuació
podria fer-se irrespirable. Aquesta mateixa proximitat
del poder als administrats és el que ens obliga a tots,
Govern i oposició, a ser més cautelosos encara, si és
que aixo és possible, en les seves formes d'expressar-Io.
També em consta, i amb aixo entro en el tercer,
deIs punts de reflexió imposada, també em consta, que
una caricatura interessada d'aquesta filosofia liberal
que expressam tan tes vegades com tenim ocasió de
fer-ho, d'aquesta filosofia liberal que inspira la política i el programa d'aquest govern que presidesc, presenta una administració pública com a dimissionaria de
les seves responsabilitats, de les responsabilitats que
ella mateixa té, com si només estigués atenta a deixar fer, deixar passar. Peró, aixo no és més que una
caricatura. Perque precisament, perque aspiram a una
administracíó autonómica que cada vega da amb resfOr« de tots sigui més eficag i més responsable,
i és per aixo que hem de centrar-la en continguts i en
funcions específics. Aixo és i no una altra cosa el liberalisme referit a l'Estat. Pero és freqüent veure com
determinades administracions públiques, que són fidels
a plantejaments ideologics més intervencionistes gasten energies i doblers en tota classe d'activitats, excepte en aquelles que justifiquen i expliquen de bcn
de vers 1'existencia de l' Estat en les seves diverses
projeccions. Un Estat autonomic liberal no significa
en absolut abandonisme, sinó assumpció responsable
de les competencies públiques. Pero de les públiques,

2208 DIARI DE SESSIONS/Núm. 77/11

12 novbre. 1986, a les 17 h. i dia 13 del mateix mes

no en absolut de les privades. De les essencials -tenint en compte que els mitjans són escassos i les necessitats infinites-, mai de les que són accidentals.
Per aixo, la Comunitat Autonoma, regida per un govern
que creu en aquesta configuració liberal de l'Estat, ha
concentrat tots els seus esfon;os, els doblers de que
disposavem i les voluntats de tots aquells que el serveixen a atendre aquelles funcions que eren de la seva
competencia exclusiva, impossibles d'esser ateses per
la societat. Una part important de les disponibilitats
clineraries de la Comunitat s'han dedicat, perque som
fideIs a tota aquesta filosofia, a dotar les nos tres illes
de les infraestructures que no tenien, d'unes infraestructures de les quals eren manifestament deficients.
1 s'han constrult carreteres i autopistes, unitats de sanejament i s'han poblat les tres illes de centres d'assistencia sanitaria. A poc a poc, pensam que va canviant la fesomia infraestmctural de les Balears, amb
totes les conseqüencies que en deriven per a l'activitat economica, perque influeixen indubtablement dins
l'activitat economica. 1 aixo ha estat possible, malgrat
l'ostentosa i flagrant escassesa de mitjans, sense crear
cap impost, sense recarregar-ne cap deIs existents, sinó
simplement situant l'administració autonomica enfront
de les seves propies responsabilitats, fugint per complet de populismes que, tal voIta, és quasi segur que donarien rendiments electorals, pero que políticament serien irresponsables, i actuant d'acord amb el principi
de subsidiarietat, que és meduHa essencial del liberalisme.
1 no és cap secret per a ningú, que l'excessiva especialització de la nostra economia constitueix un motiu de preocupació responsable, preocupa ció que també hem reiterat i que cada vegada que podem l'exposam des de fa moIt de temps. Convé, tanmateix, no
simplificar les realitats, tal i com ha ocorregut amb
freqüencia amb un cert catastrofisme sobre el futur
de les Balears que els fets per si mateixos s'estan encarregant de desmentir de manera clamorosa. En primer lloc l'especialització turística és precisament la
que ha permes a les nostres Illes de salvar-se com
deiem al principi de la crisi i de la depressió que han
afectat i que afecten la resta d'Espanya. Aquesta és
l'especialització dins la qual ens hem incardinat clins
els cicles economics internacional s més solids que els
espanyols, i aquesta especialització és la que ha mostrat una robustesa i una solvencia que no han tingut
en absolut aItres sectors productius ni d'aquí, ni de la
península ni de la mateixa Europa. Jo crec que convé
constatar aquest fet abans de tirar-se de cap a catastrofismes i a crítiques infunda des. 1 en segon lloc aquest
criticisme, que de vega des frega una especie de masoquisme, s'oblida del formidable esfor<; reconversor
que ha hagut de fer, que ha fet i que fa cada dia la
societat balear, i que l'ha fet sense ajuda de ningú i
soJament amb el seu esfor,<; i la seva imaginació, per
aconseguir passar d'una economia decididament i pIenament pobra a una economia de serveis altament rendible. La Comunitat Autonoma que és capdavantera de
la prosperitat espanyola i que té la major renda per capita era ahir mate ix una societat que emigrava per
subsistir. Convé que no ho oblidem. 1 convé que no
oblidem que, malgrat disfuncions, urbanismes salvatges que de tot hi ha haguf i d'altres conseqüencies indesitjables, el turisme no ha estat de cap manera un
mana providencial que ens hagi caigut del cel, sinó
una demanda que ha trobat en el seu moment una in-
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teHigent resposta cl'una oferta ben estructurada. N
tenim cap dubte que hi ha moltes d'illes al Mediter
rani, que el sol brilla per un igual a totes i que pa
ratges tan bells com els nostres, n'hi ha alguns per to
arreu. Per que ido el turisme ha generat un empori d
riquesa aquí i no a aItres llocs tan assolellats, tan bell
i tan mediterranis com els nostres? Aixo és merit del
habitants d'aquestes illes. Convé que no oblidem aques
ta autentica proesa de tot un poble abans d'embarcar
nos en criticismes tan' injusts com demagogics.
Crec oportú recordar aquest principi tan elemen
tal perque una certa tendencia a la negativitat fa qües
tionar i socavar les bases d'allo que precisament h
estat la causa de la prosperitat que tenim. 1 ho h
cregut oportú perque aixo no impedeix ni entorpeix e
fet que tractem de corregir, tant com puguem, un
monoespecialització economica que ha d'aspirar a un
major diversificació.
És cert que aquestes elevades rendibilitats generades pel turisme han tingut indubtablement sobre I'eco
nomia balear un efecte expulsor de les activitats del
sectors industrials i agrícoles fin s quasi deixar-Ios mar
ginats. És igualment cert, com hem advertit abans, que
la nostra condició insular també ens margina, en aH'
que es refereix a indústria i a agricultura, deIs circults
economics peninsulars i europeus i que endemés ens
impedeix un sistema productiu integrat que permeti
economies d/escala i localització. 1 és dolorosament
cert que, a totes aquestes realitats negatives, hi hem
d'afegir endemés uns costs d'insularitat, davant els
quals es manté fin s ara insensible el Govern Central
malgrat les peticions, i les protestes i les recIamacion~
que hi hem feL 1 contra aquests costs i sense aquesta
ajuda poc o res podem fer. Esperem que en breu termini canvii: aquesta situació.
Pero tanmateix, davant realitats adverses, hem d'intentar un procés d'aelaptació una vegaela més que ens
permeti superar-les. 1 a aixo ha dedicat la Comunitat
Autonoma una bona part d'esfor,<;os, que s'intensificaran encara més en el futur immedíat. Fíns a hores
d'ara, hem intentat incentivar la creació el'ocupació i
la inversió, mitjan<;ant un abara timent elel diner creditici. Els resuItats han estat en tot moment satisfactoriso També hem practicat una política ferial, els resultats de la qual són a la vista. 1 ens hem abocat a prestar la nostra assistencia en tasques de formació professional, en control s de qualitat, en noves tecnologies
i en materies de disseny. Pero, que siguem conscients
de les elificultats o ele la gruixa que té aquesta tasca
que hem ele fer, entre tots que no ens impedira sens
cap elubte aspirar a una configura ció molt més equilibrada ele l'activitat economica. 1 no ens ho impedira
per diverses raons:
En primer lloc, per raons ele seguretat. No hi ha
dubte que una estmctura productiva diversificada procura en tot moment una economia més segura dins la
trajectoria ele creixement a llarg termini.
En segon lloc, per raons d'estabiIitat dins la feina. Perque és evielent que l'activitat industrial proporciona una estructura d'ocupació molt més estable que
no la que proporcionen els serveis turístics. 1 hem de
procurar mantenir tota la que tenim, i hem de procurar treure el maxim possible.
1 en tercer Hoc, per raons ele creixement economic.
Aquests darrers anys, és cert l'activitat industrial, afectada més que cap altra per la crisi deIs anys 70, ha
estat per regla general una activitat molt poc rendible.
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No obstanl, a la sortida d'aquesta cnSl, clins la segona
meitat deIs anys 80, hi ha determinades activitats industrials que han vist com s'elevaven els nivells de
rendibilitat una manera considerable. Aquestes activitats poden convertir-se a Balears en un factor important elel creixement futu!' i, encara que és molt difícil que aconsegueixin aixo mateix a nivell global de
LOt l'arxipelag, és molt probable que aquestes activitats industrlals puguin almanco esser el motor del creixcment d'algunes de les nostres comarques i precisarnent les més deprimides.
1 una vega da establerta la necessitat d'una política
ele promoció industrial activa per a les Balears, ens
hcm enfrontat com sempre a la pregunta de qui hauria de ser l'agent encarregal de dur-Ia a terme.
Com és ben sabut, els instruments de promoció
industrial han quedat en mans de l'Administració Central, i hi han quedat fins i tot després del procés de
transfer·encies. Durant aquests anys -del 80 al 83-,
hem vist com desapareixien de les nostres illes el 25 %
d'ocupació del sector textil; un 17 % en el sector del
calc;at i fin s un 32 % en el sector fusta.
Mentrestant, hem vist com des de l'Administració
Central es llanc;aven amb bona intenció els plans de reconversió del caJ.¡;:at i el pla d'intangibles per al sector textil, pero la incidencia d'aquests dos ha estat practicament nuHa a les Balears.
Aquest Parlament fins i tot soHicita elel Govern
Central que els nostres polígons industrials tenguessin
la catalogació de Polígons de Preferent Localització Industrial, pero, com a resposta, hem vist que es elesviaven els pocs incentius que hi havia per a la instaHació
de noves empreses cap a les anomenades Zones el'Urgent Reindustrialització.
1 tot aixo ens va dur a la conc1usió que, una vegada més, la resposta ha de sortir de nosaltres mateixos o no sortira de ningú. Per aixó, aquesta Comunitat
ha hagut el'elaborar una resposta, i die aquesta Camunitat, perque han estat els sectors' productius i l'aelministració de la ma, els que l'han desenvolupada, han fet la
propia resposta i volen mantenir el seu important -encara que sigui petit- teixit industrial perque si no seria tant com perdre el carro de les noves tecnologies,
perdre el carro de la reindustrialització que s'ha con
vertit en el motor del desenvolupament del món accidental.
La res posta és el Pla de Reindustrialització ele Balears, que esta presentat en aquesta Cambra, perque
el puguin veure tots els Grups Parlamentaris i aportarhi la seva experiencia i les seves correccions.
El Pla, pensam és ambiciós, encara que les xifres
no són comparables a les que veim, a les que hem vist
publicades a la premsa, as socia des als programes que
esmentavem abans de nivelI nacional. Pero, esperam
que siguin les suficients per a aconseguir dos objectius basics que són els que encalc;am:
Refol'{;:ar el teixit industrial existent a les Illes,
tant ajudant a reconvertir sectors que passen per grans
dificultats com -per exemple, el calc;at, la fusta o la
confecció textil-, com establint els mecanismes que
permetran consolidar una situació de creixement en
aquells sector s als quals la conjuntura és favorable,
com, per exemple, poden ser la bijuteria i la confecció
en pell.
1 endemés permet un segon objectiu, el de crear
els mecanismes per a la instaHació a les Balears de
noves empreses, tasca prou difícil pero en la qual hi
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es 1:an realment esperan<;ats. L'objcctiu aquí és elar: si
el desenvolupament del sector terciari va suposar, en
el moment oportú, el pas de recursos, tant humans
com financers, des de la indústria i l'agricultura cap
al sector ser'Veis, creim que ha arribat l'hora que l'aelministració propicil, ajudi, fomenti el camí contrario
És a dir, la crcació deIs mecanismes que permetin invertir ele manera rendible els cxcedents que s'estan
produint en el sector serveis.
Els instruments que permctran aconseguir aquests
objectius són els següents:
La formació de capital huma, aguest és basic
i primordial. El principal actiu que tenim en el sector serveis són precisament els homes i les dones del
sector. La Comunitat ha estat mantenint una política
continuada, dedicada a la consecució d'aquest objectiu,
que ara es vcura potenciada d'una manera important.
Arbitrar mesures que promoguin la investigació i l'ús de les noves tecnologies a les empreses de
les Balears.
Promoció del disseny en tots aquelIs sectors
que el puguin incorporar com a element capac; d'afegil' valor al producte i no incrementar-ne els costs de
transport. L'ús aelequat el'aquest instrument ha de produir, amb tata seguretat, progressos importants en tots
aquells sectors relacionats amb la moda, així com també en el del moble.
Aelopció ele mecanismes per a la millora ele
l'organització industrial de les nostres empreses i creació de laboratoris que assegurin un perfecte control de
qualitat deIs nos tres proeluctes, mentre s'avanr.;:a en la
normalització industrial.
Realització de campanyes de promoció deIs
nostres productes que transmetin la imatge d'una economia industrialment avan~ada.
Establiment d'una acció, més energica encara,
per atreure noves empreses cap a les Balears, a través
de programes de prom oció d'aquesta ubica ció industrial, a través de l'establiment d'un sistema d'incentius i a través d'una labor prop de les entitats financeres, deIs intermediaris, de les societats de capital,
risc i d'altres entitats que intervenen sempre en el
procés inversor, i tot ell a fi de canalitzar aquests esfor<;os cap a les nos tres Illes.
1 finalment, posant al servei deIs inversors de
les Balears aquest procés de captació de projectes de
manera que quedin a l'abast de noves oportunitats d'inversió i es pugui compensar una estructura institucional que tendeix a desviar cap a al tres lIocs, i aquest és
el nostre principal perill, els excedents general s a les
Balears.
Un altre aspecte important de l'actuació del Govern durant aquests tres anys i mig ha estat la política de fires tot combinat amb aquest inici d'aquest
projecte de reactivació industrial, sempre a cavalI entre la indústria -ja que s'han dirigit a potenciar productes genulns de les Balears-, el come:n; -a causa
del propi caracter de fires especialitzades- i el turisme -per la capacitat que tenen les tires d'atreure visitants-, l'activitat ferial comenc;a a esser una cosa
habitual a les Balears, quasi tradicional, diria jo, en
contra del que s'esperava des de molts de sectors que
veien aquest tema amb una absoluta marginació c1ins
una absoluta falta de visió, quant nosaltres creiem
que era el camí més oportú. Comptam cHns aquest
camp amb dues fires internacional s i, durant l'any 1986,
s'han celebrat vuit fires monogratiques, a les quals el
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Govern de la Comunitat hi participa directament a través d'IFEBAL o col·labora estretament amb SEBIME.
Crec sincerament que aquesta política és la que
ha ele continuar, és l'encertada perque encara hi ha possibilitats ele creixement i, sobretot, sempre n'hi ha ele
consolidació.
Jo els deia abans que una caricatura de la filosofia liberal situava cls poelers públics en els llímbs de
la ineficacia, quan aquesta, en realitat, no fa més que
propugnar un Estat efica<;: en l'acompliment de les funcions, de les seves funcions, í no de les de la societat. Per aixo, és funció de la Comunitat Autonoma
crear sempre les condicions infraestructurals que permetin que la societat aconsegueixi els optims ele possibilita~s. Una economía tan dependent del turisme com
la nostra obliga els poders autonomics a cuí dar amb
esment especial allo que precisament incieleix amb rellcvancia especial sobre l'oferta turística: el medí ambient. En aquest sentit, una vegada més hem el'oposar
a la demagogia dels discursos verbals, deIs quals en
aquesta Cambra n'hi ha hagut molts, la realitat deIs
fets, cadascú ho veu desde distintes optiques, i hem de
ser tots respectuosos amb la visió deIs altres, pero c1s
fets ens indiquen que ha estat des de l'administració
que s'ha pres el més important de tots els plans ecologics possibles i pensables: el primer que es va posar
en marxa, el de sanejar les costes, retornant les aigües
litorals a les seves primitives condicions i reciclar
aquest bé esd:ls que és l'aigua.
1 no són 1'aons d'índole turística les que han impuIsat a sancjar les nostres illes, perquc aixo seria
prou magre de raons, sinó una aspiració legítima a millorar-ne la qualitat de vida deIs habitants i un respecte elemental per aquesta naturales a que tenim la responsabilitat d'utilitzar sense destruir-la. Supos que
aquest sera motiu de debat dema i dema passat, supos que és un deIs punts on les postures estan més
encontrades, pero jo no crec que estiguin encontrades,
sinó que únicament hem de trobar els camins i les formes adequaeles perque el que tots pensam, en el fons,
es pugui dur a terme sense conculcar l'estat de dret.
Hem estat, senyores i senyors Diputats, la primera Comunitat Autonoma que s'ha adaptat a la normativa de la
Comunitat Economica Europea en materies de medi ambient i encara s'haura de fer molta feina dins aquest
camp i hem estat els primers de tota Espanya a promulgar un decret sobre avaluació ele l'impacte ambiental
que també sera molt difícil d'aplicar i acostumar la gent
que és necessari, és sense cap dubte necessari a 1'hora
de projectar les grans instaHacions industrials, és necessari a 1'hora de projectar les carreteres, i aquí nosal tres hi haurem ele fer 1'esfon;: inicial més important,
i és necessari a 1'hora de tenir els plans d'orelenació
urbana. Pero no són únicament depuradores allo que
figura a la política de medi ambient de la Comunitat
Autonoma, sinó una decielida voluntat política de preservar i millorar un entorn natural. Pero aixo, és el
punt més basic en que ens hem de posar d'acord de
com es fa, hem inventariat i avaluat tots els abocaments a la mar que encara hi ha a les nos tres illes.
El control de les depuradores és sistematic a les analisis continuaeles de les aigües ens permeten calibrar
les qualitats de manera permanent. Pero per desgracia,
no sempre els esfo:n;:os de la Comunitat es veuen col'resposts per totes les institucions.
Enguany, no hi ha dubte, ha estat, com vostes saben, un any turístic excepcional, i tot pareix indicar
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que les perspectives elel fulur immediat són encara
igualmcnt encoratjaelores. No obstant, aixo, supos que
vostes es deuen haver temut, que des ele la Comu
nitat Autonoma, estam intentant ele elonar un canvi
progressiu que vagi elirigit, per una banda, al perfec_
clonament i la consolidació de l'oferta turística, i pcr
una aItra, a incentivar un turisme de major qualitat.
Les campanyes institucionals per una altra banda traeten el'incentivar un turisme sempre en aquest sentít ele
major qualitat i dins la nostra prom oció, pens que hem
constitult un gran exit promocionador de bona feina, i
que han servit per a recercar i recercar i configurar una
oferta que combíni l'atractiu deIs ingredients tradicio_
nals turístics amb una exhibició de valors culturals no
suficientment promocionats a l'hora ele propagar les
exceHencies de les nostres illes. Uns ingredients culturals que rebran un gran impuls a través de la delegació permanent pel turisme del Consell de Regions d'Europa, seguint aquestes directrius que en aquest moment, Consell el'Europa i Comunitat Economica Europea conjuntament estan promocionant i deIs que nosaltres ens hem fet carrec de dirigir a nivell regional.
Pero un perfeccionament de 1'oferta turística pass a
també per aItres meridians: exigencies de qualitat a
les construccions turístiques -ja COl1eixen el decret
sobre el tema-, exigencies de responsabilitat mitjan<;:anl la persecució de la clandestinitat i la promulgació de normatives en materia de seguretat a les instaHacions hoteleres, aprofundint en les tasques de formació professional mitjanc;:ant, si qualque dia es pot
arribar, UD pic que ara hem superat tots els tramits
de caracter el'ordenació urbanística, a la famosa Escola Internacional d'Hostaleria, presentada públicament
aquests (líes en projecte complet i que ha merescut
tants de beneplacits. Pens que aquesta Escola constituíra indubtablement un deIs gran s successos de la
nostra realitat turística, ha de ser un centre de coneixements turístics, on podrem recollir tota l'experiencia
acumulada, aqueixa experiencia que en aquest moment
ens és reconeguda a tots els indrets d'Europa, aquesta experiencia que ha fet i ha permés que una regió
com la nostra hagi estat cridada per primera vegada
a nivell d'expert, a una reunió del Consell d'Europa i
que ja té anuncia eles dues cites més, perque reconeixent
tots els participants en aquesta reunió l'especial dedicació ele Balears a temes turístics i la seva especial
[01'mació en aquests temes requereixen de la nostra
info1'mació.
Finalmcnt, queda la política urbanística. Una vegada més hem de deixar patent que qualsevol política
urbanística solvent i responsable mai no podra situarse en els radicalismes extremistes que, des ele la utopía, propugnen alguns. Des del primer moment, aquest
Govern va exposar la seva filosofia urbanística per fer
compatible, perque ho són a pesar de les clificultats,
creixement moderat i ordenat amb el respecte paisatgístic i del me di ambiento Som conscient que resulta
molt elifícil lluitar contra utopismes que ens atreuen a
tots, a fo1'<;:a de cercar una radicalitat paradisíaca. Tot
el món voldria tenir, nosaltres també, per que no? unes
i!les sense cap construcció als litorals i amb la tot3litat deIs terrltoris insulars que fossin de domini públi c
i d'ús comú. Pero aquestes coses sempre es volen per
als altres i, eviclentment, sempre es propugnen sens e
avaluar-ne els costs economics, els que imposa la llel
i que són propis d'un estat de dret i els que deriven
el'uns inte1'essos legítims que mereixen, si més no, el
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respecte cuidadós de quan s'opera sobre patrimonis
privats. Són e1s petits propietaris els qui més directament es veuen afectats per decisions urbanístiques que
desplacen el valor de la propietat i actuen sobre propietats que ha costat, moltes vegades, no sempre, suor
i esfor~os obtenir. Amb aixo vulI dir, primer, que qualsevol política urbanística que afecti interessos particulars es tradueix, per imperatius legals i morals, en un
cost economic que la societat ha d'assumir -i estam
disposats a as sumir-lo, tan aviat com les disponibilitats pressupostaries ens ho permetin-. Scgon, que és
una prepotencia inadmissible operar des deIs poders
públics sobre patrimonis privats sense ponderar les
carregues que suposen per als afectats: és molt faeil
des de 1'administració decretar expropiacions de fet i
trasIladar als administrats la carrega de restablir 1'ordre jurídic concuIcat, si havia estat així; i tercer, que
qualsevol política urbanística que actuY des de la responsabilitat i que intenti realment d'harmonitzar I'interes general, el cost económic que sempre n'hi ha, i
el respecte a legítims interessos, sempre sera conflictiva, sempre sera motiu d'accions demagogiques deIs
utopismes radical s i objecte de crítiques per part del s
qui no tenen gaires escrúpols pels drets de propietat
ni per l'imperi de la lIei.
1 dit aixo, jo voldria insistir, reafirmar els criteris que han inspirat el Govern Autonom a 1'hora de dissenyar la política urbanística: moderació dins el possible del creixement, adquisició d'espais i parcs públics,
són pocs els que s'han pogut adquirir a través de les
institucions fins ara, pero per aixo venim reclamant insistentment més mitjans de finan~ació per poder dedicar precisament a aquests temes, Déu faci que negacions
que en aquest moment estan pendents a I'Administració Centra, cristaHitzin a poder dur en qualquier moment, a aquest Parlament, una autentica política que
permeti combinar adequadament les fórmules jurídi
ques que nosaltres consideram que són adequades en
I'interes general de poder preservar lIocs que són d'interes público
Totes aquestes qüestions que s'han esmentat tenen
sens dubte a veure amb la política economica. Perque
són en si mateix i constitueixen els pilars basics de la
política economica, no hi ha dubte que si una fiscalitat
autonomica incidiria sobre els nivells d'activitat economica. Una política autonomica intervencionista ofegaria la societat i en suplentaria la insubstituYble funció
de creació d'ocupació i riquesa. Una dispersió de ractivitat de I'estat autonomic afectaria 1'acompliment deIs
fins essencials d'aquest mateix estat i es traduiria en
una menor optimització deIs recursos, que haurien de
dedicar-se a uns altres menesters. Una actuació autonomica que assisteixi, doni suport i incentivi la diversificació de la nostra economia es pot traduir en una
reconducció deIs excedents dineraris generats pel turisme cap a aquests altres sectors, de que parlavem
abans, que han estat expulsats del nostre sistema economic, precisament per I'atractiva rendibilitat que
tenia, que té el turisme. Una acció ordenadora del
turisme i perfeccionadora de I'oferta es pot traduir en una consolidació del sector i en un gir progressiu cap al turisme de més qualitat. Una política de
medi ambient responsable i concretada en fets i realitzacions palpables repercutira no soIs sobre la qualitat de vida deIs ciutadans, sinó sobre la qualitat de
l'oferta d'aquesta, sempre la primera de les nos tres
indústries. 1 una política urbanística ponderada per-
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metra harmonitzar creixement moderat, respecte a la
propietat privada, protecció al paisa!ge i als interessos
públics.
Aquesta és, en definitiva, I'aportació de la política
economica de la Comunitat Autónoma al desenvolupament economic de les nostres ilIes, al Ilarg d'aquests
quatre anys potenciant, corregint i milIorant tant com
sigui possible, dins les seves competencies, la política
economica de I'Estat.
1 així anam cap al futur. Anam cap al futur perque mirant aquest futur, ens hem de demanar quin és
el panorama que se'ns ofereíx sobre 1'estat de la nostra economia amb especial referencia als assumptes
economics? En primer Iloc, continua sense resoldre el
problema del finarwament. Hi ha hagut un canvi qualitatiu que hem de ressenyar i que, evidentment, ens
ha satisfet al Govern Autonomic. Des del primer moment, el Govem que presidesc ha insistit una vegada i
una altra en un principi que des de la soledat més absoluta, en la injusticia patent que suposava el sistema de
finan~ament autonómic aplicat a Balears. Ens varen
dir victimistes i ens acusaren de practicar una políti
ca d'enfrontament amb el Govern Central. Se'ns va
acusar de no voler dur el tema a aquest ParIament a
discussió, a poc a poc, fin s arribar avui, en que afortunadament, i amb I'excepció d'alguns clamorosos silencís, ningú no posa en dubte la raó que ens assistía
i que encara parcialment ens assisteix, raó que no és
del Govem Autonomic ni de cap partit polític, sinó del
poble balear. Esperam que aquest definitiu sistema,
definitiu per a cinc anys, sistema de finan~ació davant
el qual ens varem abstenir la setmana passada, i ens
varem abstenir per la senzilIa raó que es vislumbrava per primera vegada des del Govern Central la voluntat la possibilitat simplement de crear noves cspectatives, de reconeixer d'una vegada per totes que
les situacions insulars no eren en absolut les mateixes,
no són en absolut les mateixes que poden tenír altres
comunitats de la península, esperam que aquest coneixement, que pareix que ha cobrat algú, encara abans
del final d'aquesta darrera etapa de solució deIs temes
financers pugui trobar, per que no ho hem de dlr?,
I'aplaudiment de tots els grups que són en aquest
Parlamento
El fet que practicament tots els agents socials i
poIítics -excepció feta deIs que serveixen uns altres
interessos clamin per una correcció del sistema de finan~ament, encara una correcció més que és la que
falta no ha d'amagar que, per bé que les coses han
milIorat, aquestes, una mica, som a distancies sideral s
encara d'aUo que s'hauria de fer. Jo pens que encara
continuam essent una Ilimona fiscal que el Govern de
la Nació suca un pic i I'altre i continua essent massa
escandalosa la diferencia que hi ha entre aIlo que
l'Estat detreu d'aquí i aUo que l'Estat ens torna. Mentre aquesta qüestió no se solucioni, pens que és unimperatiu moral i poIític d'aquest i de qualsevol altre govern autonomic d'aquesta Cambra i de tots els grups
que hi formen part, gestionar, pressionar i protestar
per un tracte discriminatori i injust que només per
aquesta vía s'aconsegueix paHiar parcialment. Tot aixo,
sempre ho haurem de fer amb completa independencia de les decisions circumstancials que s'adoptin'1
cada moment per al bé de la nostra Comunitat Autonoma.
En segon lIoc, continua plantejada la qüestió sangnant de la insularitat i deIs costs que té. La nostra so-
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ledat en aquest tema també va esser en un principi absoluta en el passat. Ens acusaren ele practicar dema[ogies victimistes, per que no?, quan protestarem pels
increments deIs costs elel transport i quan plantejarcm la insularitat com a un problema de solidaritat
no assumida pel Govern de la Nació. Avui, també amb
el silenci d'alguns, ningú no discuteix que aquesta re alitat insular no és contemplada amb la justícia que es
mereix per les aItes instancies governamentals. Ha estat necessaria una vaga d'estibadors per a posar de
manifest la precarietat d'una economia que depen deIs
transports i deIs ports per subsistir. 1 ha estat nec.cssaria aquesta vaga d'estibadors per a compren~re fms
a quin punt no hi ha sensibilitat davant el fet msular.
Bona prava d'aixo és que un altra comunitat també de
caire insular, segueix en les mateixes rec1amacions i
en les mateixes soHicituds i en les mateixes pressions
davant el mateix Govern, essent el Govern el'aquella regió, absolutament d'un caire distint el que forma, als
que forman el Govern d'aquesta. No obstant aixo, totes
aquestes són assignatures penelents no ens han de desviar deIs nostres esfon;:os per a aconseguir una economia cada vegada més solida i cada vegada més prospera, i amb aquest objectiu, s'ha elaborat un Programa de Desenvolupament Regional de les Illes Balears,
també presentat a aquesta Cambra, que és un intent
ambició s d'avaluar la nostra realitat economica i un
intent, més ambiciós encara, de sistematitzar unes polítiques sectorial s que defineixen objectius, proposen
accions de desenvolupament, pero sobretot que ordenen prioritats. Basat en els principis de la Uiure iniciativa, que vol que la societat sigui la protagonista
d'aquest desenvolupament; en el principi de la subsidiarietat, que vol que els poders públics acudeixin alla
on la societat no pot acudir; del principi de la integracÍó, que aspira a fer que els llígams que uneixen
les distintes Illes i els distints sectors socials d'aquesta Comunitat Autonoma siguin de cada vegada més
efectius; i en el principi de solidaritat, que aspira a
redistribuir la renda regional en benefici deIs més debils, aquest Programa de Desenvolupament Regional
constituira sens cap dubte l'instrument d'unió de la
política economica autonomica, el mecanisme clisciplinador i vinculant per a la Comunitat per al Govern de
l'administració autonomica i indicatiu per als diferents
agents economics i socials que participen, que participin, que vulguin participar dins aquest pracés economico
Aquest Programa neix, arnés, amb el doble proposit ele superar contradiccions i les limítacions que
el sistema de política economica regional del passat
posava en evidencia enfront ele les actuals circumstancies socio-economiques i polítiques de l'Estat de les
Autonomies i al mateix temps i a la vegaela, de satisfer les exigencies que a l'ambit de la política regional
tenen establides les autoritats comunitaries.
El Programa és el marc més adequat per a aconseguir la coherencia de la política economica de les
Comunitats Autonomes amb l'Estat i amb la política
regional de la C.E.E., i es concreta, per una banda, a
delimitar priorítats en el camp del desenvolupament
economic regional, fixant uns objectius realítzables amb
un volum de recursos disponibles, í, al mateix temps,
coordina i integra les actuacions que per a aconseguir
aquests objectius tenen planejat d'emprendre els poders públics que hi intervenen.
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Per una altra banela, serve ix de marc de referencia
per als projectes d'inversió que pretenen obtenir ajudes o que pretenguin obtenir ajudes elel FEDER i d'altres institucions europees, i proporciona als ciutadans
una informació aelequada sobre les prioritats i els projectes d'ambit regional.
La metodologia que ha servit de base per a l'elaboració d'aquest Pla de les Illes Balears s'estructura
en cinc apartats:
L'analisi economica i social
Objectius de desenvolupament
Les accions de desenvolupament
Els recursos financers
i l'execució i seguiment
Aquesta metoelologia assenyala igualment que el
Pla de Desenvolupament Regional Balear no esta tancat, no esta encotillat, és un fluYd, que permet una revisió anual i la introelucció de les variacions necessaries, sempre a la vista de la situació economica general i, sobretot, deIs recursos financers disponibles cada
any.
L'horítzó temporal d'aquest primer Pla compren el
períoele 1986-1989, és a dir, un programa quatrianual,
que compleix amb l'horitzó temporal que estableixen
els programes de elesenvolupament regional comunitari.
El repte que planteja aquest Pla ele Desenvolupament Regional Balear es veu en la urgencia d'emprendre una transformació i una modernització a fons de
les nostres estructures economiques i socials amb que
compta la regió, la qual cosa solament es pot fer, la
qual cosa només és possible a través el'una planificació elemocratica, descentralitzada i flexible que mobilitzi l'important potencial endogen amb que aquesta
compta i que incorpori l'aprenentatge que suposa una
profunela reflexió sobre l'experiencia passada. És en
aquest context on hem de situar el Pla Regional de
Desenvolupament Balear, que s'al<;a com a marc elefi
nitiu de la política economica regional o marc definitiu
de la política economica regional que s'ha d'emprendre en un context que en un termini mig, subministrant
les directrius necessaries per a tota la presa de decisions per part elel Govern Autonomic.
L'essencial subordina ció internacional de reconomia balear, l'obvi i ineludible factor el'insularitat i la
cristaHització el'un marc autonomic de govern constitueixen els parametres d'una definició d'objectius ele
elesenvolupament tant general s com sectorials, destinats a ser les guies el'orelenació deIs recursos elisponibIes per a la inversió pública.
Els objectius prioritaris destinats a marcar la direcció basica que han de seguir totes les accions ele
desenvolupament d'aquest Pla Balear afecten, en materia d'infraestructura física, la millora substancial
deIs sistemes de proveYment d'aigües i de sanejament
de tots els municipis, així com indubtablement alguns
eixos ele comunicació dins les Illes i entre aquestes.
Al mate ix temps, pretén d'aconseguir una major
integració deIs sectors, fent derivar una part creixent
de l'excedent derívat del turisme cap a inversions en
els sec10rs industrials i agrícoles, en el mateix sentit que ho fa el Pla de Reindustrialització redefinint
en termes d'una major funcionalitat respecte del sector deIs serveis i el caracter essencialmen t exportador
que té l'economía balear. 1 no s'obliela, a més, de cor-

pIARI DE SESSIONS/Núm. 77/11

12 novbre. 1986, a les 17 h.

dia 13 del mateix mes

any a les 17,30 h. 2213

~

regir els desequilibris de benestar social més notoris,
dins Mallorca i entre les Illes, i en la prestació de serveis de vivenda, sanitaris, educatius i d'assistencia social.
No obstant aixo, som conscienLs que hi ha conflietes i dificultats que entorpeixen el camí cap als objectius assenyalats de renovació de la política regional.
Entre d'altres, hauré el'esmentar les dificultats pressupostaries general s i, molt en particular, les que es deriven de les ineficiencies i els desequilibris de l'actual sistema de finane;ament de les comunitats, si no s'arregla
la setmana que ve, la manca d'uns mecanismes i uns
habits de concertació o de programació i cooperació
estables a nivell de l'Estat, amb una visió institucional
a mig termini, les competencies han d'estar ben definicles i respectades amb capacitat real per a influir sobre les polítiques i les decisions d'incidencia regional.
La superació definitiva de les tensions polítiques i
administratives, en gran part elerivades del mateix procés de transferencies, pero que generen una dinamica
habitual i perillosa de confrontació en materia de competencies quan són exclusives i/o compartides.
Així és que el conjunt és un mosaic que combina
indubtablement llums i ombres, mereixedor al mateix
temps és de supossar de valoracions positives i de crítiques mesurades. Tan absurd hauría estat entossudirse a veure i contar únicament el costat bo d'aquest
Pla, ignorant-ne els defectes, com voler-ne cercar només la cara obscura, deixant de banda l'avane; que suposa tenir el Pla. Sobretot perque el simple fet el'elaborar-Io és, per ell ma~eix, una novetat digna de tenirse en compte com una passa endavant, a parer meu.
El saldo que dóna el balane; és netament positiu, pero
no per aixo hem d'oblidar que l'experiencia, com totes les obres humanes, admet millores i és perfectible.
I senyores i senyors: he arribat al final d'aquesta
exposició sobre l'estat de l'autonomia. Exposició que,
per la importancia i la transcendencia obvies ele la materia, avui hem tractat, he volgut centrar dins l'economia de les Illes, amb una visió generalitzada i sense
entrar en realitzacions concretes, jo em donaría per satisfet, si aconseguia haver-los transmes el missatge que
hi ha subjacent en totes les meves paraules anteriors;
som una societat prospera i amb alts nivells de benestar, a pesar deIs problemes i a pesar de les deficiencies que patim. I és una obligació i un compromís del
Govern i d'aquest Parlament, com a representant del
poble balear, mantenir i potenciar aquesta prosperitat
i aquest benestar. Les societats basades en n~tica de
la feina i en el sentit del risc emprenedor, com és el
cas de la societat balear, no se solen aturar a elaborar
filosofies, -sistemes de valors i creen ces morals- que
hi ha darrere de les formes de comportament que eIls
mateixos adopten. Pero tanmateix, la política autonomica practicada fins a hores d'ara ha constitult un
acte de fe en aquests sistemes de valors, en aquesta
moral i en aquesta filosofia que anima el nostre poble. Jo voldria que, en el futur, aquest mateix poble
i aquesta mateixa societat continuassin fidels als grans
principis de lliure iniciativa, llibertat creadora, d'etica
de feina, de sentit del risc i resistencia a l'encarcarament per efecte d'intervencionismes esterilitzants, perque tot aixo ha fet possible que les Balears siguin on
són. Si passa així, l'estat de l'autonomÍa aconsegUlra
els més alts niveIls de l'exceHencia, que estic segur
que tots li desitjam

Moltes grácies, senyor President. Moltes gracies,
senyores i senyors Diputats.
(Aplaudiments) .
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies Sr. President. Se suspen la Sessió
que recomene;ara dema horabaixa a les desset hores.
Bones tardes.
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes.
Recomene;a la Sessió.
Per acord de la Mesa de la Cambra, juntament
amb la Junta de Portaveus, l'ordre d'actuació deIs
Grups sera l'invers del que estableix l'article 75. Per
tant, el primer Grup que actuara sera el Grup Socialista, a continuació el Grup Regionalista de les Illes,
Esquerra Nacionalista i Grup Popular. Aquestes intervencions seran de trenta minuts, i el Govem podrá
contestar o bé després de cadascuna o bé conjuntamento
El primer Grup, Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula. En nom seu, el Sr. J oan Francesc Triay
i Llopis.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quin és l'objecte d'aquest debat que avui celebram, debat sobre
política general de la Comunitat Autónoma? Que els
nostres conciutadam; tenguin un coneixement major de
l'Autonomia, que pugun treure el cap per damunt
de tanta propaganda oficial, i el discurs d'hair, Sr. President, en va ser un exemple més, per damunt de tanta
boira, de tant d'enc'?ms que li impedeix veure la realitat amb serenitat i rigor.
Aquest coneixement general, popular, és necessari
per evitar que quatre anys de mal Govern no acondueixin a un pesimisme, a un fatalisme que se'n dugui
la iHusió per I'Autonomia, per l'organització automica
de l'Estat, que havia de reportar, aquestes eren les esperances, millora de condicions de vida deIs ciutadans,
modemització de I'Administració. De l'Autonomia s'esperava major participació, més transparencia deIs poders públics, millora de la qualitat de vida. El nostre
poble, profundament conscient de les seves especificacificitats, que les SE,ves coses, costums, caracter no
són igual que els d'altres pobles de l'Estat, que els
d'aItres regions espanyoles, format, sedimentat dins un
a'iIlament historie que li ha creat consciencia de les
seves diferencies, tenia iHusió i esperane;a en l'Autonomia. Una iHusió tranquiHa, és cert, gens cridanera ni
renouera, pero esperane;a i iHusió en una millora de
les coses públiques, en una Administració més directa,
en uns administradors, en uns poIíties més austers,
més honests, més eficae;os. I avui, després de quatre
anys, acabat quasi bé el mandat del primer Govem,
el ciutada que manté l'Autonomia amb els imposts generals, perque l'Autonomia, certament no és gratis, no
acaba de tenir l'experiencia personal que l'Autonomia
supo si millora deIs serveis públics, no veu que solucioni els seus problemes, no veu major igualtat, no veu
simplificació ni apropament de l'Administració. Després de quatre anys, el ciutadá no troba punts forts a
l'acció del Govern sobre els quals fonamentar el manteniment d'aquella iHusió inicial. Existeix una profunda decepció després de quatre anys d'Autonomía tristao Perque els primers quatre anys, no s'han emprat

com toca va, a constnlÍr solidament la Comunitat, la
casa de l'Autonomia que pogués acollir una llarga vida
comunitaria, sinó a practicar un «xabolisme» polític,
~:ense ['ulur, de febles construccions provisional s que no
suportaran la primera ventada.
Per al Grup Pmlamentari Socialista, per tant, un
doble objectiu ens proposam d'aquest debat, no tan
soIs participar en un públic examen final d'un Gm¡ern
que ja acaba, sinó, a més, contribuir a contrarrestar
la tendencia a la desiHusió i al pesimisme autonomic.
Perque el nostre missatge és que és possible fer una
altra política, més profitosa per a tothom, més beligerant amb les desigualtats, més ben enfocada cap al
futur.
És necessari un nou esperit de coHaboració i de
cooperació del Govern amb les altres administracions
públiques. L'Estat de les Autonomies que dissenya la
Constitució Espanyola és un estat, i tots som estat,
solidari i cooperatiu. L'esperit de coHaboració i cooperació entre administracions públiques toca ser un
principi inspirador de tota política de govern. Els
nos tres conciutadans jutgen molt severament les rivalitats esterils entre odministracions, que sempre condueixen a la perllongació de les solucions als prob1emes. 1 aquest govern conservador, que avui ve a retre
comptes, ha comes el greu error d'organitzar la vida
política comunitari2. de~; ele l'oblit i la falta de col'laboració amb els Consells Insulars, des de l'enfrontament sistemátic i gratu'it, des de la confronta ció
permanent amb les administracions, Govern de la Nació, Ajuntament de Palma, governades, per voluntat
popular, pel Partit Socialista. 1 aquesta manera d'actuar ha prodult resultats molt negatius. L'aigua de
Palma és el cas més significatiu, més sagnant, la discrepancia del Govern amb una Llei de l'Estat, la Llei
d'Aigües, que el Tn bunal Constitucional ja decidira,
i la negativa del Congrés de Diputats a ampliar per
via excepcional les competencies de l'Estatut d'Autonomia, han dut al Govern conservador afer deixada,
a dimitir, a abandonar de les seves competencies, que
són moltes, en obres hidrauliques, a tancar-se a la
cooperació amb l'Estat per fer el Pla Hidrologic, a
boicotejar i dificultar la solució deIs problemes d'aigua potable de Palma, amb la pretensió que fer el
buit a l'Ajuntament de Ciutat, favoreix els seus interessos electorals. Semblen pensar que, com pitjor
sigui l'aigu8, millor per a AliaJ1(;a Popular. L'aigua possible per als ciutadans de Palma és fora del municipi
de Palma, a Palma no n'hi ha més, per tant, la millora
exigeix perforacions, embassaments que requereixen
autoritzacions, concessions i inversions que només
han trobat dificultats i silenci a la Comunitat Autonoma.
El Govern d'Ali:mp Popular no tan soIs pretén
reduir la representació al Parlament deIs ciutadans de
Palma a través deIs seus projectes rebutjats de Llei
Electoral, sinó que, a més, vol impedir la millora de
la qualitat de l'aigua que beuen. Ayo ja no és manca
de cooperació i de coHaboració, a¡;o és una actitud
beligerant, a90 és un autentic setge per castigar els
ciutadans de Palma per haver comes la terrible falta
de no haver donat majoria de dretes a les eleccions.
Si la Coalició Popular hagués guanyat les eleccions
del 83 a Palma, estiguin segurs que el Govern conservador tots els obstac1es. dilacions, suposades mancances de competencies les hauria convertides en gestions,
negociacions i facilitat per tal de trobar solució rapida

i bona a aquest problema. A¡;ó, en política, és diu
sectarisme, i es considera molt reprobable l'exercici
del sectarisme des del poder de les institucions. ExempIes de manca de coHaboració i de cooperació se'n
poden donar molts més. La cooperació en materia
cultural, entre Ajuntament, Consells Insulars i Govern,
resolució incomplida de l'any passat, per evitar duplicitats i llacunes, la necessitat d'un pacte cultural,
l'abandó institucional del Museu de Mallorca, perque
com que es tracta d'un museu de titularitat estatal,
del qual la Comunitat només en té la gestió, se li
neguen inversions, eS troba sense restauradors, publicacions científiques que no es publiquen, visitants,
logicament, com a conseqüencia, decreixents, ímfims,
la incapacitat per c1.ur endavant la xarxa intennstitucional per a la prevenció i tractament de la drogadicció, problema certament greu i que egigeix tota
l'atenció i tota la coHaboració de tothom. Els problemes de protagonisme, que impedeixen el Govern
participar a la solució de la Platja de Palma, que esta
en regressió, en perill, com se sap, des de la construcció i ampliació del Port Esportiu de S'Arenal, i tants
d'altres, tants d'altres.
És necessari, per tant, senyors del Govern, Sres. i
Srs. Diputats, un nou esperit, un nou esperit de cooperació i de coHaboració entre totes les administracions públiques, e1s ciutadans ho requereixen.
L'objectiu principal deIs quatre anys hauria d'haver
estat la construcció d'una solida administració moderna. Que esperava l'home del carrer de la nova administració autonómica? Que fos proxima, accessib1e,
transparent, amb abundants, canals d'informació, amb
foment de la participació social, amb simplificació del
procediment, amb una tecnica pressupostaria aplicada
rigorosament, amb lIna política de personal que atenés
a criteris de professionalitat i merito 1 quina administració ha constrult el Govern en quatre anys? Una
Administració fosca, opaca, gens participativa, amb
tots els vicis i més de l'anacronica administració periferica de l'Estat anterior. Un govern que practica el
prestamisme laboral, sancionat com si d'un vulgar explotador de ma d'obra iHegal es tractas, involucrat en
un més que possible delicte social, que té treballadors
que en funcions i feines ordinaries i regulars, dins un
horari comú, es troben amb contractes de serveis, o
sigui, que són autonoms, que es paguen la seva llicencia fiscal i el seu IVA, una administració pública servida per treballadors autónoms, més autonomia és
impossible, ja, Sr. President. Un abús manifest de la
contracta ció eventual i interina, burlant lleis i normes
laborals i de funció pública, que reserven aquestes
possibilitats a feines no periodiques ni fixes o al temps
precís per cobrir formalment una vacant. Tot 0.90 són
mostres d'una política de contractació més preocupada
enchumar, perdó «enxufar» a familiars i coreligionaris que a construir una administració professional i
solida i, a més, en aquest temps d'escassesa d'ocupació, suposa una greu malversació d'un recurs ben
escaso Ja anunciam desd'aquí que dema presentarem
una proposta de resolució demanant la crea ció d'una
Comissió d'Investigació sobre aquests temes de contractació.
Pero, a part d'aauestes deficiencies realment n egres a la política de contractació, tampoc el funcionament no és parti.cipatiu ni transparento El cas deIs
tords contaminats n'és un exemple. Acords que afecten la salut pública, no superen les traves burocrati-
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ques amb una rapida entrada en vigor fins molts de
dies, quasi setmanes més tardo L'únic servei d'assessorament directe al poges és E'xtensió Agrraria, amb els
tecnics anant a les finques, s'ha suprimit, els pagesos
que vagin a les oficines. Així s'atraca l'Administració
a l'administrat. Són situacions que responen a la seva
voluntat política, que podrien ser, facilment d'una
altra manera, jo no cree que la seva filosofia política
sigui «enxufista» ni defensi una administració fosca,
pero aquesta és la realitat. De l'autonomisme liberal
que glossava ah ir el President a la realitat de les
practiques de contractació aquí descrites, hi ha realment un abisme. Jo esper que amb la Llei de Funció
Pública, com ha pa5sat amb altres, poguem tenir moltes i importants coincidencies, pero, de moment, som
enfora, encara, del tipus el'administració moderna i
eficient que defensam.
El grau el'execució del Pressupost és un índex de
la capacitat ele gestió el'un govern, al marge de discrepancies polítiques, l'eficacia interna d'un Govern, la
seva capacitat ele gestió es mesura pel grau d'execució
del pressupost que concedeix, o sigui, per la conversió
en realitats socials, infraestructures, equipaments, serveis de les partieles del pressupost. Fer les coses compromesses, bé i en el s:,:u mament. Hauria ele ser un
objectiu de l'Autonomia augmentar l'eficiencia deIs
recursos economics, que el ciutada que guanya i paga
amb esfor<; els imposts vegi reelu'it al maxim el temps
mort i perniciós que va entre la recaptació i la inversió pública. Ido bé, el Govern conservador, no tan soIs
ha dirigit un caos administratiu, aquesta és una Comunitat Autonoma aquí on els dinars i els rams de
flors es comptabilitzen com a inversions en el resultat,
aquí on els pagaments importants, per exemple, 17
milions de deute públic a 1984, es paguen sense acord
del Conse11 de Govern. Pero a<;o no és el pitjor, el
pitjor és que un any darrera l'altre, ha demostrat el
Govern la seva incapacitat i la seva paralisi per a la
gestió economica. A l'exercici de 1984, 3300 milions
el'inversió sense executar, aproximadament el 50 % de
la inversió real, a final d'any, quasi un 30 % del total
deIs pressuposts sense comprometre. A l'exercici de
1985, 5.000 milions sense executar, més del 30 % del
Pressupost total, í arribant, a més, a situacions tan
escandaloses per al ciutada corrent que veu que s'estan administrant tan malament els recursos públics
que, tenint 2.600 mllions inactius en compte corrent
al 10 %, es paga el 13 i mig per cent pel deute público
Bon negoci, sí senyors, bon negoci, bona administració. I tot a<;o, endemés, incomplint les Lleis de Pressuposts i la Llei de Finances aprovats per aquest
Parlament, que estableixen l'obligació de retre compte
al Parlament de les modificacions de credít, del grau
d'execució elel Fons de Compensació, de les contractacions directes de més de 20.000 milions de pessetes,
ele les subvencions de més de 500.000, etc. A 1984, de
782 milions de despeses plurianuals, el Parlament en
va desconeixer el 75 %. És molt lamentable, arribar a
un final ele curs amb aquest balan<;. Gestió economica
caotica, gran incapacitat per gastar el Pressupost,
nuBa transparencia
Pero, el balan<; global de quatre anys de Govern
no pot ser més pobre, El Govern no ha aconseguit fer
complir les seves 11eis i decrets, ni fer funcionar molt
deIs organismes que ha creat. Els casos són molts,
n'he triat alguns exemples, només. Es troben en explotació moltíssims apartaments turístics no legalitzats,
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sí, qua n s'atraca un debat com el el'avui, sempre
es tanca qualque bloc el'apartaments. Hi ha ajuntaments que elonen llicencia el'obra a hotels i apartaments que no compleixen el famós elecret de 30 metres
d'espais lliures i esportíus per pla<;a. La Comissió elel
Medi Ambient i els estudis el'avaluació de l'impacte
ambiental es troben encara penelents el'estrenar-se.
Així mateix, el Conse11 Assessor Laboral ele Presielencia. El decret el'incompatibilitats per rebre subvencions, és sabut ele tots els Diputats, que ha tingut
excepcions ben sonaeles. Les mesures contra incendis
en els hotels no es compleixen, no s'apliquen. La Llei
de Nonnalització Lingüística no penetra suficientment
dins l'Administració Autonomica. Sembla que el Govern vol fugir de les conseqüencies, de l'imperi de les
seves propies 11eis. Em creguin, Srs. Diputats, que no
som elur en la valoració, són els fets que són així de
durs.
Les causes que varen motivar la reprovació del
Conse11er d'Obres Públiques continuen totalment vigents. Les resolucions de l'any passat continuen incomplides, protecció deIs espais naturals, mesures de
protecció del medi rural i agrari, no cal insistir, un
any més tarel som 211a mateix. No hi dedicaré més
temps. La reprovació del Parlament no caduca, continua expressant la profunda elivergencia entre aquesta
Cambra i el Govern amb aquesta política el'orelenació
del medi natural. Política que ha comptat, amb freqüencia, amb la majoria del Parlament, i a la qual
no hi ha suposats radicalismes i extremismes, sinó
seny. Política de futur davant els massa freqüents
intents de malversació del territori.
El Govern ha abusat d'una política de projectes
sense contingut 'real, d'una política de propaganda,
conscient ele la seva escassa capacitat de gestió, conscient que arriba al final amb les mans buides, programa una fuita cap enelavant, un maquillatge amb so
macroeconomic, i presenta a sis meso s de les eleccions programes diversos per quatre, per cinc anys.
El President dedica ahir molt de temps, la meHat
de tot el seu temps anual parlamentari, al Pla ele
Desenvolupament Regional, als Programes de Reindustrialització ele sectors. Són aquí al Parlament, s'estudien, és previst que siguin eliscutits en el PIe Proximament, pero, en qualsevol cas, a la vista de la
descoordinació entf<:! uns i altres, segurament fruit de
la precipitació, del seu fluix contingut, motivat per la
urgencia en la presentació, sembla que ens trobam en
la mateixa situació del mal estudiant que vol fer
en una nit el que no ha fet en tot un curso Són
maquetes ambicioses, pero improvisades, no voldríem,
Sr. President, que la construcció que en surti sigui
tan feble que acabi com la tribuna esbucada del camp
de futbol de Capdepera.
Moltes qüestions han fuit de les mans del Govern,
per inexperiencia, com ha dit el President, per desinteres, potser també per pocs mitjans, jo no ho sé,
pero el cas és que hi ha moltes qüestions que no
controlen, no dominen, l'ús deIs ressorts del poder
que tenen a les seves mans o no l'exerceixen. I l'Autonomia era per a ar;o, l'Autonomia és per a a<;o.
Frau en vivendes de protecció oficial, destrosses en
el patrimoni historÍc a que han partit 20 milions, molt
bé, molt oportú, endemés, en el dia d'avui, en el día
d'ahir, esperam la mateixa energía exempleritzadora a
Can Gelabert, a la Torra Nova de Santanyí, a la Fac-
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toria Romana de Santa Pon<;a i a tots els aItres desgaveIls que han succelt en aquests darrers temps.
Especulació financera amb els credits subvencionats, la pesta porcina africana que no remet, etc.
S'han desaprofitat moItes oportunitats d'ajuda exterior. El cas, potser més significatiu, és no haver sabut
fomentar, promoure, difondre les ajudes del Fons Social Europeu. A Balears, 1'1 per mil de .les ajudes
rebudes a tota Espanya.
En resum, és difícil jutjar amb ulls favorables
una gestió així, és una gestió pobra. Les seves lleis
incomplides, els seus organismes no han passat del
paper timbrat, la política d'assegurar un futur a l'economia turística i als valors naturals, a través d'un
protagonisme públic del procés d'ocupació del sol, tan
inexistent com quan fa un any, el Parlament va demanar un canvi de rumb, unes situacions propagandístiques, sense suficient contingut, el discurs d'ahir, del
President n'és un exponent ben clar, els problemes
que els fugen de les mans, no s'aprofiten les oportunitats d'ajuda economica externa. Jo, com els antics
professors, els diria. es posin vostes mateixos la nota.
Per úItim, el President. La funció i la gestió de la
Presidencia. Sr. President, voste ho ha passat malament aquests quatre any, i, per a<;o, el seu discurs
d'ahir tenia encara aquests matic;os agressius propis
de la debilitat, jo ho comprenc que ho ha passat
malament, que es troba en minoria, que es troba en
mans d'Unió Mallorquina, que la seva Coalició Popular
es troba desfeta, i que és molt difícil de sarcir, pero,
a la vegada, Sr. President, reconegui que ha presumit
de forc;a, que ha estat arrogant, que ha girat l'esquena
al Parlament, basta recordar les proposicions de l'any
passat, tretzc de vint sense complir. Voste no ha
sabut coordinar i dirigir el Govern. 1 clar, sense patró,
la mm va a la deriva, caela Conseller tira pel seu vent,
el Govern del dia a dia no ha estat el seu, voste no
és un bon gestor, voste ho sap, i ac;o els passa a molts
de polítics, aquesta carencia no és exclusiva del President d'aquesta Comllnitat Autonoma. 1, per ac;o, plenament conscients d'aquesta dificultat, s'ha dedicat a les
feines de representació, de presencia personal a tots
tipus d'actes. Que és una altra funció important de la
Presidencia, personificar la Comunitat Autonoma. simbolitzar les institucions, representar la dignitat de tot
un poble, pero amb aquesta funció de representació
de la Comunitat, t&mpoc no ha sabut trobar el to
adequat.
Ens sentim molt incomodes, ho cregui, Sr. President, quan el veim repartir, en ma, xecs de subvencions. Quan algunes valoracions excessives de la seva
propia gcstió en els seus discursos provoquen indisimula des riaIletes o són rebudes amb un alei pel seu
contingut provocad!)!". Ens empegue'im, patim, perque
som conscients que és la dignitat de la Comunitat
Autonoma, és la dignitat del poble de les Illes Balears
qui queda en entredit, i no tan soIs la persona del
President, ni el seu partit ni el seu Govern.
Per tant, el desencís, el principi de pesimisme
davant l'evolució de I'Autonomia Balear és real. no
tan soIs és real, sinó que vist des de fora d'8.quí.
com el veuen els ciutadans, es troba plenament justificat. La possibilitat de l'Autonomia per incidir a la
vida deIs ciutadan.~ no s'ha vist, no s'ha superat
la retorica ni el verbalisme propis d'una política conservadora, provinciana i caduca. Pero un deIs grans
valors de la democracia és que els Governs, els Parla-

ments són sotmesos a un veredicte popular periodic
que permet crear noves majories, nous governs, mé;
próxims, que sintonitzin millor amb els problemes
reals ele la majoria social, per tant, encara hi ha una
possibilitat, una oportunitat de fer una política al
servei de tot el poble, de crear una comunitat on el
ciutada es trobi i se sentí representat, realment, que
se senti senyor del seu futur ,on visqui i noti les
millores en els serveis i en la qualitat de vida, on les
IIles tenguin el protagonisme que I'Estatut els con fereix, on la cultura sigui a l'abast de tothom. Per tant,
en democracia, es poden perdre quatre anys, pero res
no és definitiu. Res no és políticament irreversible,
perque, en última instancia, els rols polítics els marca
sempre el ciutada, el poble sobira i ac;o, precisament
~o, Sres. i Srs. Diputats, em permet ser optimista en
el futur de la nostra Autonomia.
MoItes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
MoItes gracies, Sr. Diputat.
Té la paraula el Molt Honorable Sr. President de
la Comunitat.
EL SR. CAÑELLAS FONT:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Escoltant el
Portaveu del Grup Socialista, dubtava si ens trobavem
a una sessió parlamentaria o a un mitin electoral. No
m'estranya que un altre Portaveu del mateix Grup, fa
tan soIs breus dates, acabava una situació similar a
la d'ara, una explicació similar a la que avui hem
sentit, un rebuig total al Govern d'aquesta Comunitat,
no tan soIs per exercir aquest govern, sinó fins i tot
per dirigir la paraula al Molt IHustríssim Govern de
Madrid, que no sé si és IHustríssim, pero és Govern
de Madrid, i acabava dient, el Portaveu, que no havíem
de mesclar ous amb caragols. Ido em pareix, senyors
del Grup Socialista, Que avui estam mesclant ous amb
caragols, perque quan aItre era el Portaveu d'aquest
Grup, hi va haver en aquest Parlament debats profunds i seriosos, pero es va saber sempre distingir
entre el que era únicament i exclusivament crítica o
el que era un rosari d'opinions particulars respecte
a les actuacions del Govern i del Grup. Que for:;osament no poden ser, mai, en absolut ,exactes a les que
vostes farien ni al gust de vostes, perque si així fos,
prccisament estaríem tots dins el mateix grupo estaríem fen! les mateixes realitzacions, estaríem tenint
els mateixos comportaments. 1 hi ha diferencia, quan
un grup té ideologia, quan un grup té una formació
i quan un grup té una preparació teorica i la du a
efecte, i quan un g,'up, exactament, no en té en absolut i quan Ji toca governar, fins i tot en política
economica, ha d'acabar fent la política economica que
faria l'oposició si fos el Govern. Déu ens ampari!
Pero estam mesclant tant els ous amb els caragols, Sr. Portaveu, que voste fins i tot ha equivocat
l'objccte d'aquest debat. 1 l'ha equivocat perque l'objecte no és coneixer millor I'Autonomia, l'objecte
d'aquest debat, l'objecte del debat que ha demanat el
Govern i l'objecte del debat que preveu el Reglament,
és parlar simplement i planament, discutir, debatre
quina és l'orientació politica general del Govern. No
l'acció del Govern, que aixo és motiu d'uns altres
debats que preveu el mateix Reglament. Per aixo
m'estranya a mi, quan ahir jo anava fent la meva
exposició, que veia la seva cara d'estranyesa, vostes
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csperaven, al contrari, un debat igual que el de l'any
passaL, alla on es passaven comptes de les realitzacions tengudes durant els tres anys, alla on nosaltres
féssim, just a l'inversa del que voste ha fet avui, un
panegíric de les nostres realitzacions. Pero és que
vosLe s'ha equivocat amb el debat que varem tenir
l'any passat. Voste mateix, l'any passat, des d'aquesta
tribuna, va dir que a proposta del Grup Socialista,
perque no era al Reglament, es tenia un debat que
tenia per objecte coneixer i debatre l'acció del Govern, i nosaltres li retérem un debat sobre l'acció del
Govern; pero vos tes llavors rectificaren, feren rectificar, incIogueren al Ré'glament tots els debats possibles,
i l'únic que és obligatori és el de les directrius polítiques, el de les directrius generals d'aquest Govern. 1
avui estam amb aquest. 1, per aixo, ahir férem cas
omís a fer un balan<; d'aquests tres anys i mig, perque ja tenim el deIs dos anys i mig, i no els volia
tornar a llegir, les tenc aquí i hi podem entrar en el
moment que vostes vulguin, puc entrar exactament
amb la mateixa lletania que voste ha fet de coses, al
seu parer, mal fetes, amb la de les coses que, al nostre parer, són ben fetes, i esper que no només al
nostre parer, sinó al de també l'electorat aquest que
ens ha de jutjar, perque ell sí ens ha de jutjar. Vos tes
ens han d'intentar dirigir, vos tes han d'intentar fernos canviar quan estiguem equivocats, vostes han de
fer una labor d'oposició, pero vos tes no ens han de
jutjar.
I escolti, a pesar que el debat és d'orientació política, no vull que digui que m'excús amb una qüestió
tan simple com aquesta per deixar-li de banda totes
les explicacions qUe voste ha dit. Pero, de qualque
manera haura de ser, com diuen en llenguatge periodístic «of the record», perque sera treure el debat real
a un debat que no és el que avui ens toca; tampoc
voste no ha volgut entrar dins el nostre, voste tampoc
no ha volgut entrar dins un debat de directrius, voste
no n'ha marcada ni una de directriu, voste s'ha limitat
a agafar, en uns casos una serie d'errors, en un altre
ca s, una serie de mancances i a lligar-les tan ben
lligades que només li faltava haver-les traduYdes al
Batí perque fossin les lletanies.
Em cregui que l'administració austera la volem
tots, em cregui que aquest fatalisme no és de banda
nostra, sinó de banda de vostes. I la prova és que la
primera paraula que ha sortit a aquesta tribuna ha
estat l'Ajuntament de Palma i la mania persecutoria
amb l'Ajuntament de Palma. Que Palma no té aigua
per culpa del Govern, que Palma no té aigua perque
el Govern de la Comunitat va renunciar a les seves
competencies? 1 que va aprovar en aquesta Cambra
una Llei d'Aigües que vostes tiraren a baix? I qui va
dur aquÍ una Llei d'Aigües que varem anar a defensar
a Madrid i vostes la tiraren a baix? I qui ha hagut
de dir-li al Sr. Felipe González que per favor no
s'oblidas que el que havia promes a Palma per a l'any
87 ara se li volia donar l'any 89? Vos tes o el Govern
de la Comunitat? Qui ha hagut de recordar que aixo
era una obra compromessa pe1 Ministeri a realitzar
absolutament de les seves despeses i ara se'n recorden
que no tenen pressupost i I'han de passar a l'any 89?
El Govern de la Comunitat o el Govern Socialista? El
que pass a és que ja hi estam avesats, sabem que
tenim mania persucotoria a l'Ajuntament, ho sabem,
en som conscients, igual que tenim mania persecutOria en el Govern Central perque no ens dóna doblers
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a bastament, igual que tenim mania persecutoria al
Govern Central perque per tenir una reunió amb el
President del Govern han d'intervenir els mitjans de
comunicació, ha d'intervenir el poble de les Balears
recIamant-la amb urgencia. És que ha som, tenim
mania persecutoria, que vol que li facem? Per aixo
supos jo que el Consell d'Estat ha dit que l'empresa
municipal de transports invadeix la línia d'un particular, supos que per aixo cada vegada que un inspector
intenta calibrar la mesura de la depuració de les
aigües de les depuradores de Palma, I'únic que trobam
són les portes pels morros, supos que per aixo el
que hem de fer és oblidar-nos que existeix Palma i
pensar que som el Govern de la Comunitat Autonoma
de la resta de les mes, manco de Palma. Bé, jo esper
que qualque dia, Palma, dins el PIe Municipal adopti
un acorcl similar a aquest, que decIarin la independencia, i c. partir de llavors, jo li garentesc que no
hi haura cap victisme.
Que nosaltres construlm una Autonomía que més
pareix una «xabola» política, una «xabola». Bé, cadascú
fa el que pot, pero el que sí li garentesc és que la seva
opinió e-x:pressada aquÍ avui no és la mateixa que té,
en absolut, el poble balear.
Que és cert que hem de millorar, i cIar que sí.
Que és cert que hem de procurar mantenir més bones
relacions amb totes les institucions, i cIar que sÍ. Que
és cert que no havíem mantengut mai relacions amb cap
d'aquestes institucions, és cert que sÍ. Encara se'n
recordaran els senyors de Menorca, i no m'he cansat
mai de repetir-ho, el primer dia que vaig arribar com
a President de la Comunitat a Menorca, i em digueren
mig en broma mig de ver que Menorca no tenia més
enemics que dos: la tramuntana í els mallorquins.
Bon comen<;ament per un President, í era en pla de
broma. Pero, bé, era una realitat, vivíem d'esquena
una illa a I'altra, estavem acostumats a viure d'esque·
na una institució a l'altra, i s'ha hagut d'anar construint des de la separació que la distinta administració periferica tenia una administració absolutament
distinta. I estam disposats a retre comptes del que
hem fet davant l'electorat. Pero no estam disposats
que facin vostes massa via. Que hi ha hagut moments
a la seva intervenció, que pareix que més que a peu,
anava voste amb l'avió que ha comprat la Junta
d'Andalusia.
Ha passat pel Museu de Mallorca, ha passat pel
protagonisme, ha passat per I'administració moderna,
ens ha simplificat l'operació de contractació de personal, ens ho ha complicat tot. I és cert que en moltes
coses hem comes errors, l'únic que no s'equivoca mai
és aquell que, com vostes, no fa absolutament res.
Llavors, sí, que un no s'equivoca. I jo es tic conforme
que en contractació de personal podem haver comes
molts d'errors, perque hi havia massa sístemes diferents, perque hi havia massa fórmules diferents, perque hi havia massa sistemes distints de contractar,
pero, que vol que li digui, dins tota la seva gravetat,
per a mi és realment aleccionador veure que qualcú,
tan poc sospitós de sectarisme cap a una formació
conservadora, com pugui ser Comissions Obreres, comen<;a dient que és de justícia assenyalar que en els
darrers temps s'ha efectuat a la Conselleria d'lnterior
i, en especial, des de la Direcció de Personal, un gran
esforg per controlar tots aquests metodes de contractació, establint convocatories públiques i proves selectives, centralitzant tot el procés, per evitar, per evitar
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el que passava fins ara, per evitar un caciquisme i una
existencia de regnes de talfes. Que hi eren, que encara
pot ser que n'hi hagi, i contra els que lluitam tots,
vostes i nosaltres, amb la millor voluntat.
Volant, volant hem arribat als tords, quan som
rúnica Comunitat que ha pres mesures. Quan? Al
moment oportú. 1 encara no hi ha altra Comunitat
que hagi fet el mateix, perque amb el mateix procediment que hem establert nosaltres no se'ls ha detectat aquesta necessitat,
Volant, volant ha arribat voste, fins i tot, a
avan¡;:ar el resultat de l'informe de la liquidació deIs
Pressuposts, i jn ha assegurat, taxativament, que els
1.300 milions de pessetes es trobaven encara sense
executar, jutjant aquí, per la seva sola expressió i per
la seva sola voluntat, una liquidació de pressuposts
que encara es debat en el si d'aquest Parlamento 1 hi
mescla els interessos deIs comptes corrents per veure
si encara hi deixa un mal sabor de boca. Quan hi ha
la casualitat oue som l'única Comunitat Autonoma
que des del primer moment i des del primer minut
d'aquest GO\'ern va fer pujar els ¡ipus d'interes i va
posar una partida única i exclusiva dins el Pressupost
aquí on es reflectissin, i que va suprimir tots els
comptes corrents que hi havia de l'Administració anterior i que va suprimir la possibilitat de signatures
úniques 1 que va centralitzar els comptes i que va
centralitzar els interessos, que encara és més difícil.
Balan¡;: pobre, balan¡;: pobre fins i tot en materia
turística, perque feim lleis i no les feim complir, perque tancam qualque edifici turístic just abans d'un
debat o just abans d'unes eleccions. Senyor meu, des
del dia que va sortir aquesta llei, edificis tancats,
tancats n'hi ha dotze, amb 244 unitats, i edificis expedientats, n'hi ha exactament 53 que suposen 2.419
unitats. Pero vull donar-li motius perque em torni dir
que pecam de victimisme. Pe1' que és que nosaltres
estam fent aquest g¡ an esfor¡;:, i el Govern Central ens
posa, sense consultar i d'imprevist, un gran, em permetin que ho digul en castella, perque el Sr. Moll va
dir que sonava millor, un «coladero». Nosaltres estam
intentant que els arartaments que no reuneixen les
condicions i les normes turístiques no puguin anar a
l'oferta deIs tours-operadors, i ah, carall!, el Ministeri
descobreix ni més ni manco que la vivenda turística
vacacional, que encara no sabem gairebé que és, i permet dins la seva propia reglamenta ció que aixo sí vagi
als tours-operadors, a comercialitzacions a l'exterior,
sense complir cap de les normes que nosaltres hem
establert, sense prestar els serveis propis d'un allotjament turístic, el que sí li garantesc és que, tan aviat
com puguem, aquesta comercü;¡Jització turística, fugira
dels catalegs deIs tours-operadors, o, si no, no feim
més que embullar la troca, fent i desfent. 1 és cert
que encara dins el Il1eu propi turisme ens falten moltes coses per fer, disposicions legislatives que són en
projecte, la de la funció inspectora, la de la nova
reglamenta ció, la de la nova ordenació d'apartaments,
la d'ordenació deIs restaurants i la del nou Reglament
d'Agencies de Viatges. 1 per que estan pendents? Aquí
hi ha tecnics turístics, asseguts com a Diputats. El
motiu és que aquestes reglamentacions no s'han publicat encara, obeeix al fet que l'Administració Central, Secretaria General de Turisme ens ha reiteradament soHicitat que els homologuem amb les altres
Comunitats Autonomes, que homologuem el contingut
d'aquestes normatives, per uniformar i homogeneitzar
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l'oferta turística espanyola, criteri que, per altra banda, ens pareix molt raonable, que justifica aqueixa
espera, i prova és que cap Comunitat Autonoma: encara no ha t1'et aquestes normes. Pero em pareix que
si no prenim una vegada el nostre camí i anam cap
endavant, encara acabaran tirant-nos en cara no haver
fet totes aquestes coses.
Jo li podria perdonar tot aquest emfasi que voste
ha posat en enfilar el rosari de desastres si, almanco,
hagués donat una sola esperan¡;:a, que només 1'ha manejada la paraula esperan¡;:a, i que esperan¡;:a vol dir
que és el que esta malament i com ha faria jo. Jo
supos que aixo, voste tracta de reservar-s'ho, qualcú
ha va dir 1'altre dia amb bastant de gracia, pero no
ha estat ver, que vos te avui, provaria de fer un bedat
d'investidura, pero em pareix que ja ha renunciat a
fer-lo. Pero nosaltres no hem tret uns temes quatre
mesos o cinc mesos abans de les eleccions, no sabem
quants, o set, perque el Sr. Guerra diu que falta fins
dia 7 de juny, pero vostes, amb les seves conversacions no es cansen de dir-nos, per tres mesos que et
queden de Conseller o de President, ja veurem a veure
qui guanya. Nosaltres no hem tret aixo sis mesos
abans de les eleccions, nosaltres hem tret un Pla de
Reindustrialització a conseqüencia de tres anys d'estudis, de posar en marxa, de posar en marxa durant els
primers anys, mesures primeres discretes, pegats foradats per anar cobrint unes necessitats peremptories
mentre arribav2 la solució definitiva, mentre arribavem afer aixo que voste ens ha demanat que féssim,
inspirar confian¡;:a a]s sectors industrials, inspirar confianga als sectors socials, motivar-los suficientment
per tal que una vega da més, tots junts, emprenguéssim una nova vida, una nova vida eco no mica que és
la que jo els explicava ahir, una nova vida de futur
que és la que jo els planificava ahir, amb encerts, o
amb errors, i em cregui que aixo costa, i em cregui
que aixo costa moHo El Govern Central, en set anys,
encara no ho ha aconseguit. 1 r..osaltres, als tres anys
i mig estam a punt, amb el suport de les sectorials,
de comen¡;:ar aquesta redistribució.
No cm parli del Fons d'Ajuda Social Europeu,
perque a voste li consta, primer, que els nostres 'projectes han de passar per les seves mans, que no n'hi
ha anat molt, és cert, els nos tres són reaci:; a moure's,
pero, a part d'aixo, que també som zona no preferent.
Sr. Portaveu, no, no lamenti mai veure'm enmig,
jo no ho he passat malament, jo no vaig venir aquí
a passar-ho bé, jo vaig venir a complir una funció i a
servir una Institució. Si en aquest compliment he
passat gust o he sofrit, no és el seu problema, és el
meu; igual que vaig venir me n'hauria pogut tornar,
ha estat una iHusió molt grossa servir aquesta Comunitat, continuara essent una iHusió molt grossa servirla mentre el poble d'aquestes illes així ho vulgui, ni
abans, ni després. Hem tengut els suports que han
fet falta a cada moment, i si no n'hem tenguts a
bastament, hem mirat d'arreglar-nos-les així com hem
pogut. Pero no em digui que hem estat arrogants i
que hem girat l'esquena al Parlamento Perque de cap
de les maneres es pot dir que cap membre d'aquest
Govern hagi fet de l'arrogancia la seva norma de conducta, ni que hagi girat mai l'esquena al Parlamento
Una altra cosa és que a vos tes els hauria fet molta
d'iHusió tenir-nos en tot moment asseguts aquí discutint el sexe deIs angels, mentre ningú no tenia cura de
governar, i no poden comprendre que per a nosaltres
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és molt més important servir a110 per la qual cosa ens
entregarem que no discutir aquí moltes de les proposicions que vostes, amb tanta freqüencia, consideren
com a históriques.
1 crec que si d'alguna cosa no em pot tatxar voste
al 11arg que qua tri:: anys i mig, és d'haver-me vist
enmig repartint x<!cs, poques, comptadíssimes són
les vegades que ho he feto 1 crec que em bastarien
e1s dits d'aquesta ma i encara me'n sobraria qua1cun,
per a comptar els pics que així ha estat. Perque,
entre d'altres coses, consider que la política de subvencions en molts de moments és important, en moltes ocasions és necessaria, pero de cap de les maneres
cap polític se n'ha d'aprofitar d'aquesta circumstancia.
He ajudat a qui he pogut, pero no n'he fet ostentació,
i ho continuaré fent totes les vegades que faci falta.
1 lament molt, per acabar, aquest pesimisme que,
per altra banda no és nou, que vessa, que degota
de tota la seva intervenció. És el pesimisme, supos,
d'aque11s que saben que no hi tenen res afer.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats.
Nosaltres hem vengut aquí, avui, a fer un acte de
control del Govern, a fer un debat sobre la política
del Govern, sobre l'actuació del Govern, com vam fer
l'any passat, d'una manera excepcional, i ja enguany
a través del Reglament del Parlament a proposta nostra. Em sorpren que el President de la Comunitat
consideri que no estam tractant del que hem de
tractar. Em sorpren que el President es mostri desconcertat perque no se li segueix la línia, absolutament de fuita cap endavant, que ahir va plantejar
sense tocar d'aprop cap deIs problemes que afecten el
seu Govern, a la seva administració, a la seva responsabilitat.
La meva intervenció, efectivament, ha hagut d'assenyalar molts aspectes negatius de la gestió del Govern, precisament per iHustrar per negatiu el que
nosaltres creim que ha de ser la gestió d'un govern
d'aquesta Comunitat, per transmetre que hi ha una
desiHusió per ¡'Autonomia que no existia inicialment
i que s'ha anat creant durant aquests quatre anys,
per explicar que el Grup Socialista creu, i així ho expressa al Parlament, que hi ha d'haver un altre esperit
de cooperació i de coHaboració entre les administracions públiques, que és necessaria una administració
molt més moderna j participativa, que és necessari
que a final d'any els pressuposts estiguin consumits,
siguin gastats que, si no, estam malgastant l'esfore;
deIs Ciutadans a través deIs seus imposts, que la seva
gestió és pobra, que no compleixen les 11eis, que a
l'imperi de la llei sembla que no regeix per al Govern
de la Comunitat. Tot aixo ho deim, precisament, per
animar-lo, si bé és cert que a sis mesos del final, jo
no sé quan seran les eleccions, la Llei Electoral ho
diu, voste la deu coneixer, pero a sis meso s o a vuit
mesos que estiguin d.el final de la Legislatura, realment, és cert, no tenim grans esperances que
aquest Govern canvii' de línia. El veim absolutament
rígid en les seves posicions negatives, i aixo ens dol,
i per aixó feim saber que res d'ae;o és irreversible i
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cal mantenir l'esperane;a oberta, perque, peribdicament, quatriennalment, l'electorat, el poble té una
manera directa de torcer les polítiques erronies.
1 per ae;ó, perque creim en la cooperació entre les
Institucions, perque creim que sempre és millor un
bon acord que un mal desentes, creim que és molt
greu que no s'hagl posat solució al problema de
l'aigua, que no és l'aigua d'un Ajuntament, que és
l'aigua del 42 % de la població d'aquestes illes, que
és l'aigua de la ciutat de Palma, deIs ciutadans de
Palma que, com li deia, si hagués estat d'una altra
manera, mil formes haguessin trobat per donar-li
solució.
Voste ha fet una carta al President González, sí,
voste sap que fer cartes és molt facil, Sr. President,
és massa facil arreglar algun problema d'aquesta envergadura amb una carta, s'han de fer més coses, no
s'ha de boicotejar diariament l'actuació, s'han d'aprofitar les competendes propies, que no té res a veure
amb l'ampliació de competencies que voste esmenta
com a argument, que vostes tenen amplíssimes competencies per trae;ar, estudiar i plantejar les soluclOns.
Després, unes soluciones o unes altres les financaran
uns o les finane;aran uns altres.
Per a~o, aquest esperit de cooperació és un esperit nou que no existeix en aquest Govern, aquest
Govern no tan soIs viu d'esquena al Parlament, i ho
mantenc, i basta veure que aquest Govern no se sent,
en absolut vinculat ni pels acords que ha aprovat el
seu mateix Grup ni pels acords que aprova la majoria
del Parlament, i que passa un any i són absolutament
incomplits. Ha viscut d'esquena als Consells Insulars,
no ha cooperat, ha incomplit una petició tan senzilla
com la coHaboració cultural tan fonamental, que jo
crec que tothom hi esta absolutament d'acord, que és
necessaria. Pero, a la vega da li vu11 donar solucions
constructives. El problema de l'aigua de Palma, jo el
que vull és que la Comunitat Autonoma, el Govern
s'involucri en la solució, els Diputats Socialistes per
la Comunitat Autonoma de Balears, per la província
de Balears, ja han plantejatper a l'any qm: ve una
dota ció economica perque no hi hagi excusa, hi haura
50 milions, una esmena que sera aprovada i ha estat
presentada aquests clarrers dies. Ho haurien de saber;
ho haurien de saber, vos tes són un partit, un partít
organitzat, un partit que és al Congrés de Diputats,
el seu germa és Diuutat, voste hauria de saber que els
socialistes tenim plantejats 50 milions i que seran
aprovats per a l'aigua de Palma. Suposa un nou esperit constructiu en el qual, d'acord amb la Moció que
va aprovar l'Ajuntament per majoria unanime, Aliane;a
Popular, Unió Mallorquina, Grup Socialista, per unanimitat, l'Ajuntament de Palma demana a la Comunitat que, per favor, que fes un conveni, que prengués
mesures, que plantegi els estudis. Ac;o és una repetitiva actuació per impedir, per no facilitar, perque hi
passen gust, passen gust veient que els problemes de
Palma s'acumulen i que l'Ajuntament no els pot resoldre, perque no té mecanismes jurídics ni de cap tipus
per poder-los resoldre, perque és en altres manso
La palítica de contractació, m'alegra molt, Sr. President, de veritat, que voste hagi recorregut a ¡'informe de Comissions Obreres, m'alegra molt, perql1'>"
efectivament vos te el reconeix com un sindicat en
absolut sectari, com el Govern, nosaltres tampoc no
som un partit polític lligat a aquest sindicat, per tant,
també podem prendre aquest cas concret com una
>
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opinió del que és per damunt de la lluita partidista,
pero voste ens ha fet una selecció de textos, realment,
un poc interessada, perque «la simple relación de
nombres y apellidos de las personas objeto de estas
contrataciones y sus relaciones de parentesco, afinidad
política o amistad es sangrante. La contratación sin
pruebas o sin publicidad, sin ningún tipo de control
por parte de los representantes sindicales ha sido la
tónica y el método seguido por la Comunidad Autónoma para proporcionar empleo a familiares, amigos
o fieles seguidores políticos. No obstante, se producen
graves defectos en las bases de las convocatorias, en
la publicidad y sigue sin haber participación sindical
en las pruebas. Como consecuencia de la situación
anteriormente denunciada, y dejando aparte las contrataciones temporales efectuadas con pruebas, existe
una bolsa no cuantificada de situaciones anómalas y
probablemente ilegales». Canta totsol.
Lleis que no compleixen. En primer lloc, Sr. President, ahir va fer aquí unes afirmacions que, pel seu
manique'isme, crec que mereixen ser desmuntades totalment. Vam entendre que, com que el turisme va
bé, se l'apunten vostes; com que la indústria va malament, se li apunta al Govern de l'Estat. Senyors,
ae;o és un maniquelsme tan absolut, quan el turisme
va bé, Sr. President. va bé aquí, va bé a les Comunitats Autonomes de Govern Socialista, va bé a la Comunitat Autonoma de Govern de Convergencia i Unió,
i va bé a tot el litoral mediterrani, aquí hi afegim
poc, aquí podem millorar l'oferta de cara al futur,
podem fer millores, podem ordenar, pero, substancialment, no és a les nostres mans el bon resuItat economic d'un any turístico Sí que és a les nos tres mans
fer complir les lleis del Parlament, especialment quan
aquestes lleis les han proposades vostes, perque quan
la Llei és una d'aquestes d'espais naturals, ja sabem
que el Govern es la el ron ser mesos i meso s i fins
que no arriba un debat anual, no presenta qualque
document per dona,-li satisfacció, pero la Llei d'Apartaments Turístics, Sr. President, 6.932 place s expedientades i tancades sobre les 120.000 que vostes van
valorar que hi havia d'iHegals, cada dia es creen nov':!s
places iHegals davant la passivitat de l'Administració
Autonomica. Jo amb ae;o no vuIl dir que la gestió
turística sigui absoJutament negativa, jo el que vull
dir és el que dic, que el Govern de la Comunitat
Autonoma, dins aquest balane; pobre, de gestió, hi té
el saldo negatiu de no complir les seves propies lleis,
i ae;o, ae;o parla totsol.
Que ha girat l'e<;quena al Parlament és evident, és
evident que ha girat l'esquena al Parlament, no perque no venguin jo no els he acusat, en absolut, no
no venir, el veim aquí amb molta freqüencia, potser
podríem dir que participa poc en el debat o que mai
no ha considerat que els temes que tractam tenen
pro u envergadura,o que mai no ha considerat oportú
plantejar «motu propio» temes per tal que el Parlament es defineix sobre ells. Pero tampoc no és at;o
el que he dit. El que dic és que voste ha girat
l'esquena als acords del Parlament, als acords del
Parlament, que no són tan soIs els 20 de fa un any,
n'hi ha haguts més, n'hi ha moltes més de resolucions, mocions, proposicions no de Ilei aprovades que
vostes, les hagin votades a favor o no les hagin votades a favor, pero que han tengut majoria i han estat
aprovades pel Parlament, els han fet cas omís. I a<;o,
cree que és un element molt negatiu de la seva gestió.
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Me n'alegro que darrerament, si és així, perque
jo no li faig un seguiment, Sr. President, li puc assegurar, me n'alegro que darrerament no vagi ja donant
els xecs en ma, perque, francament, és una practica
molt lletja.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Té la paraula el MoIt Honorable President de la
Comunitat.
EL SR. CAÑELLAS FONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per segona
vegada, intentaré explicar-li al Sr. Triay, perque pareix
que o no vol o no pot entendre-ho, a que em refería
quan li explicava que aquest no era l'objecte del
debat, i no és culpa meva, és culpa deIs que varen,
si és que és culpa, que jo no ho consider, deIs que
varen redactar el Reglament. Vostes volien, efectivament, que en aquest PIe hi hagués una vegada a l'any
en que tenguessin l'oportunitat de repassar-li la llit;ó
al Govern, volgués o no volgués. I l'any passat que el
Reglament no ho recollia, varen fer una Proposició de
Llei per parlar de l'acció del Govern, i aquí es va
parlar de l'acció del Govern. Per6 vostes, sistematicament, sempre reclamen la possibilitat de dur en aquest
PIe, grans debats, debats de directrius, és a dir aIlo
que realment és important dins un Parlament, que
debatim directríus, que debatim accions de política
general, no acció permanent i diaria, és a dir, de qualque manera que, per una vegada, almanco una vegada
a l'any actuassim dins aquest Parlament, autenticament des del punt de vista polític, establint bases,
directrius, orientacions, no acció concreta; és a dir,
fugir un poc d'aqueixa tendencia, d'aqueixa freqüencia que tenim tots, i no ens llevam ningú, nosaltres
també, tal vegada, d'acabar, amb perdó, i utilitzant
una frase popular, com les bugaderes, dient-nos tot el
que hem fet malament els uns i els altres o el que
creim que hi hem fet, pero sempre, només a nivell
d'anecdota. Aixo és tant com voler fugir d'aqueIl
espectacle de l'ase i el porc dient-se un a l'altre
orellut. Per una vegáda, en el Parlament, hi hagués
actuació política, línies, voluntat, que és el que aquestes illes volen, i aixo és el que es va posar a l'article
167, que diu que «A l'inici del període de sessions de
setembre a desembre, el PIe celebrara obligatoriament
un debat sobre l'orientació política general del Govern».
Pero aixo no és una cosa d'aquí, tampoc, repassin els
debats similars a aquest de totes les Cornunitats Autonomes. El «sancta sanctorum» de les Autonomies, que
tant el treim aquí 10ts quan volem posar un exemple
d'aquests que no tenen manera de tornar arrera, Catalunya, el gran debat s'ha centrat, el debat anual obligatori sobre temes com el finane;ament, sobre temes
com la política industrial, la qual cosa no vol dir que,
com en el cas de VQste, l'oposició sempre procnri sortir-ne per aquí on no li correspon. Se'n recorda que
l'any passat jo li vaig comen<;ar, per posar un aItre
exemple, perque no em diguin que també me'n vaig
a qualcú que no és deIs seus, li vaig comen<;ar la
meva intervenció eontant-li un trosset d'un discurs
d'un President, que va resultar que era el de Madrid,
La Comunitat Autol1oma de Madrid, enguany, va traetar tres punts basics, per que? perque eren tres direetrius basiques per a ells: l'atur, l'acció social i les
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possibilitats de millora a nive11 general de l'ordenació
de Madrid, tres directrius basiques, no tres accions
de Govern. 1 és cert i segur que també l'oposició va
fer el mateix paper que avui intenta fer-me vos te,
rcpassar-me Conselleria per Conselleria, acció per acció,
alla era Conselleria per Conselleria, aquí és acció per
acció, el que no havien fet o havien fet malament.
Només q'.1e alla tengueren els de l'oposició un detall,
que jo consider positiu, voste ha acabat amb tot el
negatiu, e11 comen~aren amb les coses optimistes. El
portaveu de l'Oposició va voler comen~ar dient-li al
President, escolti, després de sentir-lo, la veritat és
que jo, que pensava anar-me'n él viure a California, he
decidit quedar a Madrid, perque segons les seves paraules, vivim a l'estat del benestar, la qual cosa no és
manco favor que voste ens fa. Aixo és un crit a una
voluntat de voler superar les dificultats en conjunto El
que voste ha volgut fer ha estat confessar-nos, jutjarnos i posar-nos la penitencia.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
Sí, per que em demana la paraula?
EL SR. TRIA Y LLOPIS:
Per fer la darrera interven ció, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
No, d'acord amb el Reglament, tendra interven ció
dema.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
No, Sr. President. Article 70. Hi ha d'haver equilibri d'intervencions. El President va iniciar el debat
ahir, nosaltres el tancam avui.
EL SR. PRESIDENT:
Vostes disposen de les normes aprovades, i diuen
que intervendra el Grup, darrera del Grup intervendra el Govern, President o Conse11ers, el Grup i a
continuació el Govern tancara.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Bé, crec que no és reglamentari, d'acord amb
l'article 70 del Reglament. Ja que el President del
Govern s'ha dedicat a fer una interpretació tan reglamentaria, vull que consti en acta.
EL SR. PRESIDENT:
Que consti en acta.
Té la paraula, el Portaveu del Grup Regionalista
de les Illes, Sr. Jeroni Albertí i Picornell.
EL SR. ALBERT! PICORNELL:
Sí, Sr. President Sres. i Srs. Diputats. Jo vull
avan¡;ar al ParlameI!t que no entraré a vaticinar el dia
que hi haura les proximes eleccions i qui les guanyara.
Aixo ho deixarem per més endavant.
El Sr. President de la Comunitat Autonoma, fent
ús del seu dret, no hi ha dubte, i del Reglament, va
centrar ahir el seu parlament sobre l'economia, sobre
la situació economica en que es troben les nostres
illes i el futur de mesures perque aquesta economia
millori. Va eludir entrar a temes referits a cultura,
esports, agricultura, atur, compliment de les resolucions aprovades l'any passat, tercera edat, marginació,
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droga, sanitat, i un llarg etcetera d'altres qüestions.
1 avui ens ha explicat el perque.
Doncs bé, jo vull respectar les regles del joc, ;
intentaré analitzar, que no contradir, les afirmacions
fetes pel Sr. President.
Una primera observació, jo el vull felicitar al
Sr. President, perque entenc que l'exposició feta ahir
corres pon totalment al seu programa, al taranna del
seu partit, a la seV3 concepció del fet autonomic i a
la seva idea de que representa la filosofia liberal que
inspira la política i el seu programa de Govern. Si
em permeteu un comentari un tant despreocupat, jo
diria al Sr. President. que ha canviat el seu programa
de Govern, fins a l'any passat era liberal-conservador,
i ara ha csdevengut liberal de tota la vida. Que
ningú no se m'enfadi, «pero parece que Segurado sube
y Fraga baja». També m'explic ara que els que cerquen
llocs a les llistes prefereixen el partit liberal i no
anal' a Aliam;a Popular. Pero, tornat al parlament del
Sr. President, val la pena destacar tot a110 que, al meu
parer, marca quina és la situació dins la nostra Comunitat.
El Sr. President ens va dir ahir, comentant el
resultat d'una enquesta, que encara que la majoria
considera que la situació economica de les Balears és
millor que la de la resta d'Espanya, només un 7 % de
la població pensa que l'economia familiar propia ha
millorat, només un 7 %. Enfront d'un 49 % que pensa
que es traba igual, i enfront, ens deia el Sr. President,
d'un preocupant i elevat 43% que dlu que ha empitjorat. La cosa economica, ido, davant aquestes dades
esdevé en cosa socio-economica, perqu<~ no ens basta
ser els primers en renda per capita, si els ciutadans
del carrers no se'n temen.
L'acció de govern, ido, hauria d'entrar a veure
quines mesures s'haurien de prende perque el primer
aspecte repercutís en el segon, i perque la major generació de renda repercutís en una millora de l'economia familiar, i segur que a l'estacionalitat de l'ocupació dins el món turístic hi trobaríem una causa
important d'aquest desequilibrio
Va dir el Sr. President ah ir que les diferents
opcions que s'ofereixen a l'electorat autonomic representen polítiques i filosofies divergents que repercutiran clarament sobre el benestar, l'economia, les
perspectives futures deIs ciutadans. Com veim, hi ha
tasca afer, perque l'augment de renda que genera
el turisme, quan va bé, sigui sentit, fonamentalment,
pels ciutadans més debils economicament.
Seguint el fil del seu parlament, ens trobam amb
les principals direc!rius de la política económica, jo
voldria postiHar les opinions de com nosaltres pensam
que s'hauria de dur a terme i quin seria el sistema
i lá diferencia que hi ha amb el seu programa exposat
aquí. Ell'3 deia al punt primer, no a increments de la
pressió fiscal, bé, dit així tots hi estam d'acord. Jo
accept que el Govern pensi així, i no ho discutesc,
pero volem dir que no sempre és encertat segons el
nostre criteri. El fet important i determinant és tenir
clar per que s'ha de fer un esfon; fiscal, si aquest
esfon; fiscal és favorable, dins la relació amb el producte interior brut, i si és positiu per accions encaminades a objectius de millores clares i amb total transparencia. Bé, l'actual Govern prefereix el deute públic,
no hi ha res a dir, pero la canceHació d'aquest deute
públic, també surt de les butxaques deIs ciutadans, i
hauran d'augmentar els ingressos o reduir les inver-
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sions, 11evat que es pensi que el sistema definitiu de
finan¡;ament de les Comunitats Autonomes, de que tant
parlam, donara al futur, diners per fer front a tot, perque si no, anam per un camí difícil de sostenir. Pero
és que, enelemés, el mateix President, més envant ens
deia que és impossible de concebre una política fiscal
que no tengui efectes, ele vegades, beneficiosos, d'altres negatius, sobre el conjunt de l'economia. Cercant
els efectes beneficiosos, dones, no té per que ser negativa una política fiscal suportable, incentivadora i
redistribui'dora.
Hi ha un altre punt que marca diferencia substancial del programa del partit del Govern i la nostra manera d'entendre l'Autonomia. 1 és el que diu legislar l'indispensable perque una societat oberta, com la nostra,
funcioni. Més tard, dins l'explicació d'aquest enunciat,
el Sr. President va dir que la necessitat de justificar
les ínstitucions nascudes de frese, per una banda, i la
creen¡;a en les exceHencies d'un progressiu intervencionisme públic, per una altra, podien haver donat 110c
a una incontinencia tan absurda com perillosa. 1 és
clar que és així, la incontinencia és peri1losa a tots els
ordres. Pero també és perillós establir una dicotomia
entre legislar i intervencionisme públic, perque no té
per que ser el mateix. 1 per crear el nostre criteri, una
altra raó perque el Parlament Autonómic legisli tant
com sigui necessari. 1 és la que converteix la simple
descentralització en autonomia vertadera, la capacitat
legislativa, amb les compentencies transferides, és la
més important de l'Estatut, perque, en aquest cas, el
concepte filosofic liberal que explicava el Sr. President, aquí ni es compleix, si no es fa ús ele la capacitat
legislativa autonoma, no és que no hi hagi 11eis, és que
les competencies rebudes es regeixen per lleis de l'Estat Espanyol, í em permet recordar li que estan fetes
des de fa quatre anys amb l'oposició del grup polític
al Congrés deIs Diputats, que és el mateix que aquí
té el Govern. Les lleis que aquí s'aproven substitueixen aquelles, i s'han d'adaptar les competencies fent
ús de l'autonomía que ens dóna l'Estatut, en la realitat d'avui i aquí, perque siguin aplicades als beneficis
del nostre poble. 1 aquí és, entre d'altres, el fet diferencial de la descentralització i l'Autonomia. Si no legislam, al nostre criteri, no feim més que una simple
decentralització, i confirmam el que jo deia l'any passat en aquestra tribuna, pentura en un to més agressiu
que el d'enguany, que les Conse11eries es limitarien a
ftT el que feien les delegacions "Provinciales del Ministerio».
L'Autonomia, senyores i senyors, confereix poder,
un poder que en procés centrífug es tras11ada del cen
tre a la periferia regional. Dones bé, deia el Sr. President ahir, si aquest poder més aprop de la ciutadania,
que és el poder autonomic es manifestava en termes
d'intervel1cionisme polític, la situació podria fer-se
irrespirable. 1 jo hi estic totalment d'acord amb el que
deia el Sr. President. Pero si aquest poder es manifestava desburocratitzant, l'administració, fent les coses
més facils a l'administrat, agilitant el procés, establint
prioritats en les inversions, d'acord amb les necessitats, donant major transparencia a la gestió i a
l'Admlnistració, coordinant les instituclons, agilitant
pagaments, acostant l'administració a l'administrat,
entraria aire pIe als nostres pulmons. Tot depen,
dones, d'actuacions i programes, pero no, de cap manera. d'exercir la facultat de legislar.
Pero ano que volem deixar clar és que legislar no
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té per que significar lntervencionisme reglamentador,
i dins un parlament democratic, mai no es legisla a
costa de la llibertat sinó a costa i en favor, vu11 dir
de la garantia de la llibertat. Al nostre criteri, el Go~
vern ha de ser protagonista de la iniciativa legislativa,
perq ue és logic que respongui al programa de govern,
i aquesta iniciativa sera distinta, en funció de la filosofia política del grup governant, no és bo abdicar
d'aquesta iniciativa a favor del Parlament, perque,
aleshores, respon més a la composició de forces d'aquest, que no sempre, i aquest és el cas elel Parlament
Balear, comparteixen íntegrament c1s plantejaments
socials, economics, culturals, etc., que conformen el
programa de govern Es podra dir, i és veritat, que al
final la majoria és la que decidió, norma, regla principal de tota la democracia, pero el Govern té l'obligació d'aconseguir ilquesta majoria, des del dialeg, mai
des de la confrontació, disposat a cedir, fins a aconseguir el punt d'equilibri i presentant els projectes
legislatius del Parlament per treure'ls endavant i no
per perdre'ls. No é3 bona imatge, respectant a110 que
fan els altres, pero oposant el nostre criteri, que sembli que el Govern va a remole del Parlament, perque
ha de ser locomotora i no vagó de tren, que ens ha
de dur a mi1lorar la situació social i economica de la
nostra jove Comunitat Autonoma, perque aquest ha
de ser un objectiu prioritari de l'acció de govern, i ha
d'aconseguir que tots. que tots els Grups Polítics ho
facem també nostre. ,
Tornant al discurs del Sr. President, tot i valorant
l'esfon; que s'ha fet en dotació d'infraestructures, el
volem reconeixer, ens agradaria més sentir quina ha
estat la millora en la prestació d'assistimcia sanitaria
en el medi rural, que no s'han poblat les tres mes de
centres d'assistencia sanitaria. La infraestructura és
un component necessari, pero no suficient per aconseguir la millora en la prestació de serveis, i el fi últim
és aconseguir resulté'.ts. Si se'ns hagués dit aquí que la
problematica que hi ha al món rural, amb els serveis
d'urgencia a quasi 10ts els pobles s'ha solucionat, encara que hagi estat arreglant-ho amb l'INSALUD, ens
hauria donat més alegria que no dir-nos que s'han poblat les tres illes de centres d'assistencia sanitaria que,
com deia, és un component important, pero que no
ens diu sí o no ha mi1lorat l'assistencia medica nlraL
La sanitat coHectiva, tots sabem que és una competencia exclusiva de la Comunitat Autonoma que
obliga a la protecció i a la promoció de la salut,
mitjan¡;ant programes sanitaris, com és ara higiene
maternal, higiene infantil, higiene escolar, higiene industrial, higiene laboral, drogadicció, aleoholisme, educació sa~1Ítaria, etc., així com també l'estudi, la vigilancia i l'analisi epidemiologica, deIs processos que
incideixen positivament o negativament a la salut de
la Comunitat. Bns h8.gués agradat més que ens haguessin explicat si aixo ana va bé, i vu11 dir que volem reconeixer que ha fet un esfor¡; el Govern en poblar les
3 illes de centres d'assistencia sanitaria, pero voldríem
saber més els resultats d'aquesta xarxa de centres d'assistencia sanitaria, que no deixar-los només en aixo i
saber si han complit la funció per la qual supós estaven
fets, que era mi1lorar l'assistencia sanitaria local.
1 el mateix podríem dir, en relació amb la intervenció del Sr. President, d'ordenar seriosament el turisme. Jo, si em permeten, m'aturaré un poc més en
el tema turístic, perque tots tenim dret a parlar
d'a11o que més entenem, i jo cree que en aixo, almenys,
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me n'hi entenc un poc. A nosaltres ens hagués agradat,
i a mi personalment, haver sentit que, gracies a la Llei
de Legalització d'Apartaments Turístics i del famós decret deIs 30 metres, s'ha erradicat la clandestinitat,
s'ha augmentat la qualitat de l'oferta hotelera. Sospitam, no ho asseguram, que els efectes hagin estat els
contraris. Per que? Perque quan es pren la decisió de
fer un decret, o quan es pren la decisió de dur al Parlament una Llei, s'ha de tenir en compte el context
economic en que ens movem, i, a vegades, dues mesures, que podien ser complemenHtries, són contraproduents, i si no s'han pogut aconseguir solars de 30
rnetres perque no eren rendibles, s'ha hagut d'acudir
a l'establiment extn,hoteler no legalitzat. I per aixo
ens agradaria saber sí o no, i aixo és un dels objectius
del Govern, avui hi ha més o menys apartaments clandestins que no hi havia quan varen fer la propia Llei.
Jo deman, i em deman a mi mateix, perque també hi
vaig participar, si tots estam d'acord, i hi estavem tots
en aquest Parlament, en la necessitat de tenir, d'una vegada per totes, un pla d'ordenació turística, que segons el Conseller de Turisme es trobava, quasi fa un
any, quasi acabat, per que encara no s'ha presentat?
Si el volem tots i si el necessitam i si podria anuHar
l'efecte contraproduent d'aquestes mesures parcials,
si comell~am a veure alla on es poden construir edificis hotelers i alla on no es poden construir, i on a
cadascuna de les zones turístiques es pot manten ir
una qualitat o no, estaríem realment fent una ordenació turística, fins i tot més voluntari que no altra cosa,
on la gent sabria on pot fer establiments de qualitat
i on ha el'apeHar a altres coses si vol continuar guanyant doblers que, en definitiva, és el que guanyen els
empresaris. I l'estat de situació dels Centres d'Interes
Turístic, que també estam tots d'acord que no responen al piantejament actual de l'oferta, tampoc no
s'han presentat, i sabem tots i ho varem dir l'altre dia,
jo deia l'any passat, en aquesta mateixa tribuna, que
aixo de dir que el turisme és una funció de l'Estat, no
vol dir que sigui intocable, és tan important que ens
preocupa a tots, pergue gracies a ell, anam endavant.
Fins i tot, a mi em sap greu entrar en la Llei que ha
dut tanta polemica entre el Sr. President i el Sr. Portaveu Socialista, pero només que es complís, mira que
deman poc, la Disposició Addicional de la Llei de Legalització d'Apartaments Extrahotelers, que diu que
hi h8.ura una unitat administrativa via Conselleria de
Turisme, que seria una facilitat per als senyors que
volpn legalitzar, jo dernan al Govern, amb tota cordialitat, que es preocupi de si aixó és compleix, perque les notícies que nosaltres tenim és que els dmen
si ho fas tu, faras rr;és via, si ho feim nosaltres, estaras molt de temps a tenir-ho. I aixo és el que desencanta de l'Autonomia, i aixo són petits detall s que hem
de cuidar si volem que l'Autonomia arreli al nostre
poble.
J o no m'atrevesc a contestar l'Escola de Turisme,
perque "eria massa, pero jo voldria que l'Escola de
Turisme no fos només un capritx, i per aixo supos que
hi ha un pla de viabiJitat fet, hi ha un estudi de costs,
hi ha uns objectius, assenyalats, per que? Perque un
Govern liberal, per¿) conservador, emprengui un projecte qu~ sera competencia d'una escola privada que
ja hi ha, deuen ser molt importants els motius que
impulsen afer l'Escola Internacional de Turisme. I ja
dic, em perdonareu si m'he estes massa en laproble-
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matica turística, pero és lícit que un parli més d'allo
que més enten.
I vull fer, amb to cordial, perque no és, un punt,
una breu referencia a un punt del discurs del President d'ahir. El Sr. President deia, és qüestió sentimental, Sr. President, no és més, hi ha moltes illes al Mediterrani, el sol brilla per un igual a totes, i de paratges tan bells com els nostres, n'hi ha per tot arreu.
No sigui tan modest, Sr. President, en funció d'adular
els homes del sector hotelero Els habitants d'aquestes
illes tenen un merit que ningú no els nega, pero a partir del moment que Déu va fer les nostres illes, les
més belles del Mediterrani, per no dir del món. Aquestes són les nostres, no n'hi ha d'altres. Tan belles que
a pesar deIs esfon;os i de les barbaritats urbanístiques
continuen essent més belles que cap. I és la nostra responsabilitat que mantenguin el seu encant i el seu
atractiu.
I un altre punt també, i no en anim de polemica,
pero sí, quasi diria que en defensa propia. El Sr. President ens va dir ah ir, en aquest sentit, una vegada
més hem d'oposar a la demagogia deIs discurs verbal la realitat dels fets, i els fets ens indiquen que
ha estat l'administració autonomica la que ha emprés
el més important de tots els plans ecologics possibles
i pensables: sanejar les costes, retornar les aigües litorals a les primitives condicions i reciclar aquest bé
escas que és l'aigua. Raura d'acceptar, el Sr. President, que certa demagogia de discurs verbal hi havia
a la seva exposició. Perque el pla de que voste parla
es va originar des de la confecció per l'Administració
Pre-autonomica de l'estudi més serió s que s'ha fet sobre la qüestió: el PASSIB, i que abans que hi hagués
el Govern Autonomic actual, ja s'havia sanejat la platja de Palma, entre d'altres iniciatives municipals, i el
Pla de Reguiu del Pla de Sant Jordi ja era una gran
experiencia de reciclar aquest bé escas que és l'aigua.
Fins i tot, em permet dir que des d'aquella Administració Pre-autonomica es va aconseguir la primera, i pare ix que l'única mesura efectiva, sospirada feia molts
d'anys, correctora d'un component del cost d'insularitat que tant va reivindicar ahir el Sr. President, com
és la Llei de l'Estat que concedeix el 25% de descampte als residents de les Illes sobre les tarifes de transports de viatgers de qualsevol punt de la península i
Canaries.
IFEBAL va ser concebuda i creada durant l'etapa
pre-autonomica, sense doblers i vigilant que no hi hagués deficits, ja va iniciar aleshores les fires nautiques
que avui han tengut, que ten en tanta acceptació, i
l'Oficina de Promoció Industrial va ser creada, va comen<;ar a treballar en aquella etapa, i tot aixo, Sres. i
Sres. Diputats i moltes altres coses amb 164 milions
de pressupos't. Sr. President, em permeti que li digui
que el Bon Jesús no va llevar cap merit al precursor,
Joan Baptista. Es veu que eren del mateix partit.
Ahir, el Sr. President, va fer una exposició un tant
demagogica en el sentit més amable de la paraula,
quan es va referir a la política urbanística. Jo sé que
la política urbanística és motiu de greus discrepancies
entre el Grup del Govern i nosaltres, pero parlar de
decretar expropiacions «de facto», de traslladar als
administrats la carrega de restablir l'ordre peúocF :
conculcat, si havia estat així, i acabaré parlant, va dir,
deIs que no tenen gaire escrúpuls amb els drets de
propietat i amb l'imperi de la llei. Nosaltres, Unió Mallorquina, i jo personalment, tenc un respecte escru-
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polós al dret a la propietat i a l'imperi de la Uei, pero
acceptam que el dret de la propietat també esta sotmes a l'imperi de la Uei, i record, que no és d'ara, que
per la Llei del Sol del 1956, l'«ius edificandi», repetese, l'any 56, o dret d'edificació, pertany a tota la societat i que les expectatives urbanístiques no existeixen sinó mitjant;ant el pagament municipal i el que
ordena la Llei del Sol. Seria bo, al nostre criteri, i ho
faríem així, que amb actuacions que resulten conflictives i que podrien ser mostra de l'acostament de
l'Administració a l'administrat, com el cas recent de
la carretera de DeHt a SóUer, íéT Pla pendent, des de
fa molts temps, famós, de la Serra de Tramuntana,
almenys fossin escoltats els batles deIs municipis
afectats.
Jo diria una altra cosa que tamhe-, essent petita,
causa una greu i dolenta impressió, i no sé com, pero
hauríem de mirar que dins els paisatges protegits, la
companyia que dóna subministrament electric tengués cura de no posar tampoc les grans torres metaBiques, de fer uns talla-focs artificials, que fan lletja
i que, entre d'altres coses, fan difícil d'acceptar que
no hi hagi d'altres solucions.
Sí acceptam, i li donam la raó, Sr. President, que
la qüestió de política urbanística és i sera conflictiva,
pero més que per altra cosa, pels interessos que es
mouen dins aquest campo
Per acabar, el comentari, i no una crítica, unes
petites reflexions sobre el Pla de Reconversió Industrial i el Pla de Dcsenvolupament Regional. Com que
estan, en aquest moment, en tramit parlamentari, no
vull entrar aquí, afer valoracions, les farem aUa, pero
sí volem avan<;ar que en especial, el Pla de Reconversió Industrial, s'ha presentat tard, perque a aquestes
altures de legislatura, no només no hi ha temps per
iniciar-ne el desplegament, sinó que, al nostre parer,
tampoc no n'hi ha per a realitzar els estudis, ni per
donar suport legal als organigrames de gestió necessaris. Pero tenim l'esperant;a que servira per reconvertir i afiant;ar l'actiyitat industrial.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, he intentat, no
sé si ho he aconseguit, comentar el Parlament del
Sr. President de la Comunitat, sobre l'estat d'aquesta
mateixa Comunitat. I ho he fet des del nostre punt de
vista, que, evidentment, no és el seu, cree que ha quedat clar que sense cap anim de confrontació i comprenem que el Govern dugui endavant el seu programa,
el moment tan avan¡;at de la Legislatura ens fa comprendre que deixin per a la campanya electoral el balant; de la seva gestió. No vull acabar, pero, aquesta
intervenció, sense manifestar que amb aquesta primera singladura, malgrat tot, s'ha fet camí, encara que
hagin comes errors, s'ha anat avant;ant, per ventura
manco del que esperavem alguns, pero anam endavant.
Aquest ha de ser l'esperit d'aquesta Cambra Legislativa. A vegades, ana m per camins desconeguts, la prudencia ha d'anar unida a la voluntat ferma i indeclinable d'anar fent una Comunitaf més prospera, més
justa, més solidaria. tot i respectant la diversitat, la
personalitat, l'autonomia de cadascuna de les illes que
la conformen.
Moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
El Sr. Gabriel CañeUas i Fons té la paraula.
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EL SR. CAÑELLAS FONS:
Sr. President, Sres. i Sres. Diputats. Pens que el
Sr. Albertí, en representació del seu Grup, sí ha entes
el que és un debat com el que avui ens du aquí. Des
de la diferencia, i, en molts de temes, des de la discrepancia, han pogut expressar opinions, en uns casos
convergents, i en uns altres, divergents, pero a nivell
del que havia de ser aquest debat, a nivell d'orientació
política, a nivell de voluntat de construir, a nivell de
donar pautes per continuar cadascú dins la seva tasca.
Agralm, indubtablement que, almanco part de la
nostra intervenció d'ahir mereixés la felicitació d'aquest Grup, jo sé que, sense cap dubte no hi haura majoria en els grups que opinin aixo, em sembla que hi
haura un empat, pero sí almanco és reconfortant veure que no tothom s'aferra al rosari deIs errors.
Li ha preocupat al Sr. Albertí, ha preocupat al
Grup Regionalista que facem influencia, que facem esment, cada vegada en el tema de l'increment de la
pressió fiscal. Ho feim per ideologia, pero ho feim
també per absoluta preocupació, i ho varem dir a la intervenció d'ahir, és que ens té essencialment preocupats,
que en qualque moment es puguin dir coses tan peregrines com que la credibilitat autonomica vengui en
funció de la fiscalitat autonomica, i que aixo ho diguin persones que ocupen, ocupaven Uavors carrecs
ministerials i que supos que per frases com aquesta
encara han vist incrementada la seva representativitat
política. S'imaginen si els dirigents pensen d'aquesta
manera, si a qualque moment, en aquesta Comunitat,
arribaven a governar similars ideologies, que és el que
passaria? Si a la inflació creixent per damunt de la
mitjana normal d'aqllesta Comunitat, hi afegíssim encara una imposició alltomica ficada per aquest Govern
que fos de tom, aixo és, tal vegada, per aixo mateix
insistim una vega da més i una vegada i una altra,
i tal vegada per aixo és pel que cercam amb més
insistencia altres mitjans de finant;ament que no passin, en absolut, per la imposició. Perque és molt mal
de fer posar un impost, pero un pie imposat, canviar
un tlpus, Déu ens n'alliber! Aixo és boníssim de fer,
i no és una asseveració que facem nosaltres ara, pensim simplement quan altre era el Govern Central, i es
va imposar l'impost de patrimoni, la manifestació generalitzada del poble d'aquestes illues i de la resta
d'Espanya, era, un 2 % no mata ningú, pero és que el
2% es pot convertlr en qualsevol cosa, i hi hagut ja
vele'itats, no damunt d'aquest impost, pero sí damunt
d'altres, coment;ar a incrementar 3%, i no ho dic només pels d'un sol signe, n'hi ha hagut de totes classes,
castes i colors. I el que ens preocupa és que, precisament, aquest sigui el sistema que haguem de trobar
sempre de finan<;ar les nostres accions. Hem cregut
més que hi havia fórmules d'acudir a treure doblers
que eren, tal vega da seguint f'exemple que voste ens
va donar des d'aquesta tribuna l'any passat, dialoguin,
tal vegada, perque des de les altres administracions
que han de cooperar amb nosaltres, també hagin arribat a la conclusió que és millor cooperar un poquet
més, tal vegada, perque a for<;a de pressió social, endemés de la política, hi hagi qui hagi arribat a comprendre, des de les altures, que les injustícies, al final,
s'han de corregir.
Legislar el necessari, jo cree que es tic conforme
amb les expressions llant;ades per voste, només és que
de qualque manera les hem de traduir a paraules, i
quan jo traduesc a paraules el necessari, cree que és
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aixü exactament el necessario Quan les modificacions
que introdu'im ens duguin a un bendici, quan les modificacions que introdulm agilitin materies o clarifiquin postures. El problema és que quan volem legislar a fon,:a de tant ele di2tleg, ens passa moltes vegades, que no feim ni una sola passa envant, i és preocupant que en casos, molt pocs, pero s'han donat, en
els quals tots en conjunt hem accedit a través de dialeg a treure endavant legislació tan basica com la deIs
Consells Insulars, que motiva i retura que qualcuna
dc les rcsolucions de les del debat de l'any passat, encara no s'hagin pogut realitzar, i que, amb tal motiu,
avui aquí ens ha estat recordat com un deIs afegits
de la 11etania, em referesc a la Llei de Conse11s Insulars, que fa exactament un any i no hem pogut passar
de l'article 4, entre tots els que formam, i dic tots, els
que formam, tots els Grups que formam la Comissió.
De vegacles, el dialeg no és suficientment bo o sufícientment agíl i, al final, s'haura d'acabar prenint decisions que agradin o no agradin, duent a votacions
que tendran majories que s'hauran de respectar, certament, perque les majories són les que comanden.
1 també li he d'agrair que m'hagi tret un tema
que per a nosaltres és de gran preocupació: el ele la
infraestructura sanitaria. Nosaltres hem fet un esfon;
en dotar d'infraestructura sanitaria, i voste cm elemanava des de la tribuna si aixo donava un major servei sanitari, em cregui que, qualque vegada, també ens
ho demanam, pero aquest és el problema exacte que
es repeteix totes les vegades que hi ha la problematica entre competencies absolutes i competencies compartides. 1 la sanitat és una competencia compartida,
al Govern de la Comunitat li correspon la prevenció,
al Govern Central, a través de l'INSALUD, li correspon
la medicina curativa, al Govern Central, a través de
l'INSALUD li correspondria dotar qualsevol racó de
les nos tres illes deIs mínims d'infraestructura, pero no
pot, té dificultats economiques, í nosaItres aixo, ho
respectam, i hi havia una possibilitat de fer una acció conjunta, i nosaltres hi posam a110 que en aquell
moment estava al nostre abast: un esfor,¡;: financer, un
esfore;: de dialeg amb els municipis, un esfore;: de coordinació amb totes les institucions, que atenien aqueixa possibilitat, i els dotam d'uns mitjans, no podem
posar més metges, no podem canviar els metges, no
podem suplementar les seves dificuItats. Qualque dia,
quan la competencia sigui exclusiva, aleshores, es podra fer des d'aquí aquest complement, mentrestant,
haurem de demanar que, com que a molts ele casos
ha estat efectivament una millora, que, com que a
molts de casos ha estat una millora ben rebuda, que,
com que a moItíssims de casos els malalts han pogut
passar d'estar al mig de! carrer a tenir un 110c on ser
atesos, d'estar dins una habitació particular a la casa
personal del metge, a tenir un centre, un dispensari
on, amb un mínim d'atenció, amb un mínim de condicions, poden ser atesos en les seves dolencies. Pensam que el serveí és bo, pensam que podria ser encara millor, pensam que quan es combinin les competencies, encara sera millor, i passa igual a tant5 d'altres
camps com el de l'Acció Social. Podríem haver desenvolupat molt més, és cert, pero també és cert que un
any rera any, els recursos que se'ns destinen per a
aquests conceptes des de l' Administració Central vénen disminu'its, i nosaItres els hem de complementar,
i ho feim amb molt de gust, i, per cert, amb combinació, cosa estranya, amb totes les aItres institucions que

conjuntament estan disposades a discutir el repartiment elels doblers, perque els doblers mai no són suficients i s'ha de fer sempre una necessitat de preferencies a I'hora de donar-los.
Igual que aixo, sé que també és cert que encara
la qualitat de 1'0ferta hotelera no és la que voldríem
tots, pero el que sí és cert és que en aquest moment
podem dir, vertaderament, amb orgu11 , que som els que
destinam més capacitat, els que tenim, pero més capacitat, a tractar de 11uitar contra aquesta clandestinitat, que encara n'hem de tenir més i l'hem d'augmentar? No hi ha dubte, perque si hi ha una oferta clandestina i aquesta augmenta tots els dies i continua
augmcntant, fíns i tot, dins els municipis on no govcrnen les force s de centre dreta, a través de l'autorització de clandestines pIaces hoteleres disfressadcs
de xalets, sense que, absolutament, des d'aquests municipis es 11uiti, sen se que, absolutament, se'ns doni la
més mínima informació, sabem que no és suficient,
pero ho anira essent a poc a poc, intentarem que no
surtin a l'oferta turística tots aquests elements que consideren, que consideram tots que perjudiquen la nostra ímatge. 1 el Pla d'Ordenació ha estat ja donat i contractat per a la seva redacció, va amb retard, és ccrt,
hi ha alguna dificultat.
1 per acabar, jo només voldria recalcar dos o tres
punts. Amb el mateix esperit que el Grup Regionalista i el seu President em feia una recriminació de caracter sentimental, jo també voldria aprofitar per ferli al Sr. Albertí. No és que sigui humil, a I'hora de
dir que hi ha tants de paisatges hermosos com el nostre, aixo ho diu el fu11 escrit que es va repartir, pero
com que vaig tenir, des d'aquí elaIt, una miqueta de
temptació de deixar-me dur, no per la humilitat, sinó
per tot el eontrari, record perfeetament haver afegit
que, alguns paisatges tan be11s eom el nostre, n'hi havia per tot arreu, pero només 1i vaig donar la eategoria d'algun.
1 una cosa, també de caraeter sentimental, el meu
partit va participar també dins la pre-autonomia, jo
no, ni molts deIs que avui eonstitu'im el Govern, pero
la nostra formació política, amb la seva modesta representació, va participar dins n:poea pre-autonomica.
1 va eoHaborar, amb encert o sense encert, aixo es
jutjara a un aItre moment i a una aItra circumstancia,
quan la historia ho permeti, a tot el procés de la preautonomia i, tal vega da per aixo, el PASSIB, el 25 ~o
deIs transports o la primera fira que va fer IFEBAL,
sigui tant de l'autonomia com ho va ser, en el seu moment, de la pre-autonomia, perque el que sí és cert i
segur és que, des del moment en que va comen~ar la
pre-autonomia, en el moment en que hi va haver una
autentica ruptura entre dues formes diferents d'Estat, i
ningú no ha negat que el PASSIB fos un gran estudi,
i avui, encara, és missal que duen sota el brac; tots els
que es dediquen a aquest tema. 1 que el transport va
ser fonamental per a moIta póblació que necessitava
d'aquest descompte per tenir una petita equiparació,
que encara hem de continuar 11uitant perque sigui més
grossa als transports de passatgers, i perque encara
se'ns concedeixi damunt el transport de mercaderies,
també. 1 que IFEBAL va tenir el seu creixement en
el temps, en la seva epoca autonomica, també. Pero
és que siguin o no siguin quí 11avors ho dirigien del
mateix partit deIs qui dirigeixen ara, pre-autonomia va
ser el comenc;ament de la vertadera Autonomía.
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I acab, jo no acab el'estar conforme amb aquest
criteri, per ventura vaig equivocat, que quan hi ha intercssos públics, s'hagin ele ceelír part elels elrets sense compensació. Jo crec que involunHtl'Íament cometem aquest CITOl', tal vegada a nívell jurídic estaré equivocat, pero pens que a nívell moral a molts de casos
no hi estic, es vol fer una carretera i es necessiten espaís a les voreres, i, o es lliuren voluntariament, en
molts de casos, o s'expropien, la qual cosa vol elir que
es paguen. Es necessita fer un Campus Universitari, i
tots ens reunim aquí i acordam un lloc, pero o es compra o s'expropia, i es paga. Creim que necessitam espais públics, creim que necessitam preservar paisatges, creim que necessitam reordenar, a través de plans
del caire que sigui, determinats paisatges, i quasi mai
no pensam a pagar-los. Per ventura perque no tenim
els doblers a bastament per fer-ho, és cert, pero que
no ens fugi del cap, que no ens fugi de davant la vista
que aquesta és una necessitat exactament igual, de tot
un poble, una utilitat pública per a tota una zona que,
a qualque moment, necessita satisfer-Io, necessita
compensar-lo. Tant prest com hem pogut aplicar
aquest sistema, com és al cas de S'Albufera, ho
hem fet. Pero procurem que sigui aquest l'exemple que
reti entre tots, i no sigui el de dir, voste, no, i els altres, sí, i no tenim mitjans per compensar-lo, ja sé
que moltes vegades és impossible. I tractam amb 1'esfon;: de tots els Grups, per que no?, d'incrementar a
base de dHlleg, a base de bona voluntat, a base de convenis amb l'Admínistració Central, per poder disposar
de més, absolutament, més mitjans que ens ho permetino I a fon;a de dialeg, també, estic segur que projectes conflictius, com la carretera de Deia, i t3nts
d'aItres que hi haura al llarg de tant de temps, al llarg
d'aquests anys de govern i deIs que ens queden, hauran
de menester que aquest dialeg ens dugui al pla definitiu. I la carretera de Deia, concretament, esta en rectificació el projecte, en funció de bones suggerencies
que s'han donat ara, no quan era el moment oportú,
pero bé esta si encara som a temps de rectificar-les.
I el Pla de Reindustrialització, és ver que tal vegada no tendrem temps per desenvolupar l'estudi, pero
és que jo crec que és bona mesura de bon polític no
fer només allo que un pot dur a terme en la seva totalitat, sinó planificar allo que és bo per a la Comunitat,
que és bo per a totes les illes, sigui qui sigui qui, al
final, ho dugui a terme, perque el protagonista que ha
de sortir beneficiat de totes les nos tres accions no som,
en absolut, cap de nosaltres, sinó el poble de les Illes
Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
Sr. Albertí, té vos te la paraula.
EL SR. ALBERT! PICORNELL:
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo surt en
pla de replica, perque no voldria que quedas a la Cambra la impressió que es tic abogant que es pugin els
imposts i que facem pressió fiscal. Jo he volgut dir
que, sota el nostre punt de vista, no sempre és negativa la pressió fiscal, que hi ha moments en que és
positiva i, en definitiva, també, no hi ha dubte, que la
Comunitat Autonoma viu de la fiscalitat d'aquest país.
Bé, ido, els esfon;os que fa el Sr. President em pareixen molt bé, d'intentar que d'aquesta fiscalitat general en vengui més aquí, crec que aixo trobara el suport

de tota la Cambra, pero que, a vegades, per qüestions
puntuals, és bo, és bo per aconseguir un objectiu major, fins i tot de suport a indústries o a empre_
ses que puguin, per exemple, per via el'uns incentius
de la pressió fiscal, augmentar el nivell d'ocupació, per
exemple, com cl'altres que n'hi ha, com acometre, ele
ver, el sanejament integral de les costes, ele ver, no
només, no només posar a disposició elels Ajuntaments
el 50 % elel seu pressupost, sinó ha ele dir sanejarem
encara que els ajuntaments no tenguin doblers sufi~
cients. Per exemple, i li esmcnt a través el'un exemple,
no dic que ho hagi de fer, és un exemple.
Bé, jo, la referencia que ha fet voste a una persona a la qual m'uneix un gran respecte i una gran amistat, i que avui ocupa un lloc important, a mi que el
senyor aquest eligui que fiscalitat autonomica ve a ser
eficacia, jo crec que el que fa realment i que entronca una Comunitat Autonoma amb els seus ciutaelans,
és la capacitat autonomica, la vocació autonomica i
les ganes ele fer Autonomia.
Jo Ii vuIl dir, en el tema de la legislació, miri, si
no legislam, no feim autonomia, no feim autonomia,
ens passen unes competencies perque les administrem,
distintes persones, pero de la mateixa forma que s'aelministraven abans, i aixo no és, no és fer autonomia.
Jo li agraesc que hagi posat la problematica ele sanitat, en que hi hG competencies que són compartieles,
pero jo crec que el Govern hauria de fer un esfor¡; per
compartir-les, no per fer-ne dos trossos, sinó per compartir-les, que si les compartim, vol elir que junts puguem fer, si és possible, i que hi intentin, bé, que aixo
sigui un fet que vagi, en definitiva, al que és interes
del Govern i ele tothom, que vagi en benefici del ciutada, en benefici de l'administrat, i si aixo exigeix una
certa sessió o no sé que o enteniment, sí és possible,
no sempre és possible, s'ha el'anar endavant per tal que
tots dos aconsegueixin l'objectiu, que és millorar 1'assistencia sanitaria, en aquest cas, en el meeli rural.
Jo li agraesc que vos te hagi esmentat un exemplc
on, i voste, aíxo sí, ha dit com a cosa estranya, tots
coHaboram, em pareix que ha dit, en l'acció social. Bé,
a mi m'agraelaria que el que és cosa estranya sigui l'habitual, i que la cosa estranya fos, senzillament, quan no
hi ha manera el'entenelre's. Per tant, crec que és una
bona mesura, si es pot col'laborar en un tema com és
l'acció social, que no és un tema massa fadI, per ventura també hi podria haver coHaboració en altres, i
aixo, jo vull elír que, al nostre punt de vista, l'oferta
de coHaboració ha ele néixer des de la primera institució. En certa manera, els Consells Insulars, per exempIe, necessiten, eles del Govern, un impuls ele coordinar per col'laborar, jo crec, no m'agraelaria entrar, que
ha faltat més elialeg, més relació entre el President de
la Comunitat Autonoma i el Presielent elel Consell Insular, que no n'hi ha haguda, més que a nivell, per
ventura, de trobaeles casuals o el'amista!, pero institucionalment no hi ha hagut un contacte, des del Govern
per intentar que els Consells Insulars coHaborin, co!11parteixen competencies, com varem veure l'any passat,
que se solapen i, fins i tot, es dificulten, que fets per
una sola institució sumen, i quan hi ha una serie de
competencies entre institucions, resten. I els nostres
clutaelans es mereixen que sempre facem els esfon;os
suficients per sumar.
Quant als Espais Naturals el'Especial Interes, i aixo
sera el elarrer que li diré, no és exactament igual eXpropiar per fer una carretera que declarar una zona )(
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com a espai natural d'especial intereso Tal vegada ens
trobaríem amb la sorpresa que hi ha gent que no els
voldria vendre, per exemple, i bé, i jo diria que si hi
hagués una voluntat més decidida, sé que és un tema
cspinós, perque vostes i nosaltres no ellS entenem, pero
ho vull dir, més decidida, ele demostrar la bonelat, fins
i tot economica de les zones protegides d'especial interes, en lloc de demostrar, per part del Govern que
és un d\stig que Parlament els dóna, jo li assegur que
aixo canviaria. Perque no hi ha cap raó, perque aquí
sigui un d\stig i a Estats Units, els espais natural s siguin l'emporium de més riquesa, de més turisme i de
més gent que hi va i de més activitat, perque aquí,
perdoni, per raons, no vull dir electorals, perque no
tenc motiu per dir-ho, des del Govern, perque, diríem,
han perdut aquí, volen fer veure que aixo és dolent, i
no és dolent, i no és dolent, i, fin s i tot, si a d'altres
zones protegides s'hi hagués donat un caire positiu, jo
estic per dir que treurien més doblers els propietaris,
que treurien més doblers els ajuntaments que si haguéssim urbanitzat. Perque una zona, avui, el'especial
interes, com la que no vull anomenar i que esta en el
cap de tots, s'hagués fet bé, els doblers podrien entrar a palades.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Es elecreta un descans de deu minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Diputats, vagin prenint lloc als seus escons,
en breus instants recomen¡;arem la sessió.
Recomen<;:a la sessió.
Té la paraula, pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, el Diputat, Sr. Sebastia Serra i Busquets.
Silenci, per favor.
Disposa d'un temps de trenta minuts.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, respectara i complira tot el que podra i sabra, l'esperit elel
Reglament que estableix que avui som aquí per debatre la política general del Govern, i no per elebatre només el discurs del Molt Honorable Sr. President ele la
Comunitat Autónoma, Sr. Cañellas. I nosaltres hem
d'advertir, d'entrada, que interpretam el Reglament en
el sentit que avui ens hem d'ocupar ele coses serioses,
profundes, no només d'un discurs que escoltarem amb
molta d'atenció i del qual prenguérem moltes notes, i
que consieleram que embullava molt ele fil i que era un
eliscurs perfectament maniqueu, i, en conseqüencia, hem
de parlar de la política ele la nostra Comunitat Autonoma, deIs encerts de l'Executiu, que no hem negat a
cap moment, i deIs aspectes crítics, de les mancan ces
que també hem denunciat amb molta el'abundancia. I
ho deim eles el'una convicció, eles el'una postura previa, que és que pensam que aquest Govern de la Comunitat Autonoma, després el'aquests tres anys i mig,
té una incapacitat grossa per fer una nova política, una
nova política, que és la que nosaltres creim que s'ha
de fer, que és en la configuració d'una majoria ele progrés i que, en definitiva, ha de ser superaelora elel que
quaIcú ja ha afirmat que passara a la nostra historia
Com a qua trien ni negre, dins la nostra Autonomia.
En elefinitiva, nosaltres pensam que de l'Autono-
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mia que tenim, magra, se'n poden treure molts millors
resultats deIs que s'han tret, aixo sí, també reconeixem encerts i, per aixo, avui, el debat l'estructuram,
per la nostra part, en tres grans apartats. El primer,
quina significació, per a Esquerra Nacionalista-PSM, té
aquest debat; el segon punt és una analisi elel cliscurs
d'ahir, una analisi crítica del que escoltarem i elel que
prenguérem nota, i, en tercer lloc, un breu diagnostic
de la situació i ele les alternatives. I ho hcm de dir
amb cIaredat, Esquerra Nacionalista-PSM no ha pactat en ningú aquest eliscurs, aquestes postures que tenim aquí, sinó que hem estueliat, amb honesteclat, amb
honradesa i atentament tot el que s'ha dit aquí i, per
aixo, venim a debat amb molta de claredat i amb molta de tranquiHitat ele consciencia.
Entrant en la primera part ele significació del debat, és cIar que no podem oblidar, de cap ele les maneres, que avui fa 11 mesos i un dia que varem tenir
l'oportunitat de tenir un debat en profunditat, el primer d'aquesta Legislatura Autonomica respecte ele la
seva actuació, senyors elel Govern. El debat i les resolucions aprovades varen ser importants, i, sobretot, varem pensar tots que, a més de diferencies ideologiques
que ens separaven, als quatre Grups Parlamentaris, tots
varem intentar, i el Govern també, parlar d'aspec!es
practics i concrets. J, obviament, una intenció, que en
aquell moment denunciava Esquerra Nacionalista-PSM,
i que avui torna, parlar-n e d'ella, és que cal milloral'
la imatge de la nostra Autonomia. Els nos tres ciutaclans, pensam, que no acaben de veure cIar per que
serveix i no acaben de veure cIar l'eficacia de l'Administració Autonomica. I és per aixo que nosaltres sempre hem de recordar que tenim una norma fonamental, que és el nostre Estatut, i que si agafam l'Estatut a la ma, l'analitzam, si bé voldríem que l'Estatut
fos més ampli, que l'autogovern tengués un sostre molt
més ampli, pero és evident que si es treballa amb
l'Estatut, pensam que certament es pot enfortir i arrelar I'autogovern, i s'ha de fer amb una perspectiva,
amb unes mires honestes, cIares, de justícia, igualtat i
defensa deIs drets humans. I pensam que basta aixo
per enfortir l'Autonomia, i fer que el nostre poble arribi a tenir consciencia autonomica i, fins i tot, el que
desitja Esquerra Nacionalista és que tengui consciencia nacional de cadascun elels pobles que configuren
les Illes Balears. És per aixo que avui que tenim aquest
darrer debat general previsible en aquesta Legislatura,
sobre la situació d'aquesta Autonomia nostra, és cIar
que hem de fer referencies a ideo logia, pero, sobretot,
ens preocupa, i per aixo no feim campanya electoral
en aquests moments, ens preocupen els aspectes practics, respecte elel que signifiquen aquest.s tres anys i
mig ele Govern a la Comunitat Autonoma i respecte de
compliments i incompliments que ha pogut fer el Govern respecte del que el Parlament ha acordat.
I ens creguin, senyors del Govern, la nostra intenció és cIara i constructiva, sense acritud s ni recels,
pero aixo sí, amb la veritat i honraelesa per davant de
tot. I quines són les resolucions aprovades ara fa un
any que aquest Govern no ha complit? I per a nos altres és cIar que ho hem de dir: significativament les
més importants són les que fan referencia a ordenació
del territori i medi ambient, a Pla de foment i ocupació juvenil, ha agreujat l'incompliment amb una actuació d'una Conselleria determinada que, fins i tot, no
compleix la Llei de Pressuposts del 86, quan, amb una
esmena transaccional, aprovada per tots en aquest Par-
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lament, soHicitavem que es creassin unes beques d'investigació. No s'ha fet ni es pensa fer. Tampoc no
s'han complit les resolucions de tipus economic, i aquí
és alla on ens ha sorpres, i per aixo, en part, hem parlat de maniquelsme del discurs d'ahir, ens ha SOl'preS,
parlar tant, d'economia, quan el programa de divulgació de productes de qualitat, que incentivava la procIucció i el conSUH1 deIs productes fabricats a les Illes
Balears, no s'ha fet, quan el control adequat deIs allotjaments extrahotelers no es fa, quan el Pla d'Ordenació Turística tampoc no s'ha feto 1 és en aquest senlit que també hem de dir, i per a nosaltres, que és
molt preocupant que el quart gran bloc d'incompliments és que la problematica de coordina ció amb els
Consells 1nsulars i amb els Ajuntaments, tampoc no
s'ha adequada. Per a nosaltres, el problema, no només és de Uei de Consells Insulars, el problema era
de complir una greu deficiencia que era corregir, la
macrocefalia administrativa de Palma i estalviar duplicitats i dobles energies a tot el que és l'Administració. Per tant, hem de qualificar com a greus els incompliments que afecten practicament totes les arees
de l'acció del Govern. 1 també hem d'assenyalar avui
que després de tres anys i mig de democracia parlamentaria a les 1lles Balears, encara tenen vostes, senyors del Govern, una por a l'impuls polític i una por
al vertader control de l'Executiu per part d'aquest Parlament. 1, en aquest sentit la reflexió que feim, i és
una reflexió molt concreta, i és a partir de la feina
feta pel nostre Grup Parlamentari en aquesta Legislatura, quantes propostes de l'oposició no s'han admes i
que, en cas d'haver-se aprovat i executat pel Govern,
haurien millorat substancialment l'acció del Govern.
Els ho vaig dir des d'aquesta tribuna una altra vegada,
fa estona, pensin vostes que quan feim propostes en
positiu, que són un 90 % de les propostes d'Esquerra
Nacionalista, el que feim, en definitiva, és afavorir la
imatge del Govern, perque nos al tres entenem que el
Govern ha de ser el Govern de tots els ciutadans de
les Illes Balears, no només deIs ciutadans que voten
a un partit determinat o a una Coalició determinada.
Pero també hem de dir, i per acabar aquesta primera part de la nostra intervenció, que és evident que
els incompliments no només són incompliments respecte del debat sobre la situació autonomica de l'any
passat, també hi ha incompliments que a nosaltres ens
fan pensar que certament hi ha una manca de voluntat, una manca d'eficacia, una manca de voler [el' feina, posar-hi les mans, en definitiva. Ueis com la de
Normalització Lingüística, Finances, Pressuposts, són
especialment greus que no s'hagin complit, i, obviament, hem de dir, que qua n hi ha hagut sancions, i
algunes importants, respecte de patrimoni o consum,
hem de dir que sempre ha estat o per una denúncia
en aquest Parlament d'un Grup Parlamentari o per
una denúncia en els mitjans de comunicació, pero gairebé mai no hi ha hagut una política de sancionar a
qui s'ho mereix per una acció decidida del Govern i
que fos ell qui prengués la iniciativa.
Parlant ja, i a una segona part de la nostra intervenció, de l'analisi del discurs d'ahir, perque nos al tres
som molt respectuosos amb la democracia parlamentaria i pensam que hem de debatre amb profunditat el
que ahir es va dir, hem de dir-Ios, d'entrada, que el
Pla Economic Regional que ahir es va utilitzar en aquest
debat i el Pla de Reindustrialització tenen aspectes, per
a nosaltres, positius. Pero hi ha un problema gravíssim,
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que és que, en part, són irrealitzables, perque no són
quantificats economicament i perque les grans patronals que hi han de jugar un papel' basic, encara no
han posat part deIs mitjans que hi hauria d'haver per
fer realitzables aquests Plans Economics. 1 fa pentura
vint minuts, hi ha hagut un problema, Honorable Sr.
President, que a aquest Diputat i Portaveu l'ba deixat
molt preocupat, que ha estat que voste ha fet una afirmació aquí, contestant al Sr. Jeroni Albertí, com si no
pensassin vostes haver d'executar aquests Programes
de Desenvolupamcnt Regional i de Reindustrialització.
1 pareix, en definitiva, que aixo s'ha fet, uns estudis,
una paperassa per debatre, per passar un temps, pero
que no sabem quan es complira ni qui ho complira, i
nosaltres creim que si el Govern és responsable de
presentar uns projectes economics en aquest Parlament, ho fa amb tota la coherencia, amb tota la intenció i amb tota la voluntat de complir-ho, després del
debat i de les esmenes que hi pugui haver.
Evidentment, no són el mateix els trenta minuts
ele que disposam que tot el temps que vos te té, que és
iHimitat, pero, obviament, 1i hem de dir que ahir no
varern assistir a una explicació de política autonómica,
a partir de l'economia global, no varem assistir a una
explicació coherent deIs aspectes positius i deIs negatius i de les dificultats existents a la quotidiana acció
de govern, que són mol tes aquestes dificultats. Varem
escoltar molts de tópics, moltes de vegades demagogics i amb molts de temes, varem estar molt preocupats, perque no veiem que vostes lligassin economia i
societat, i nosaltres creim que no es pot fer un debat
pohtic sense ten ir en compte que economia i societat
van lligades.
És eviclent que no fcía falta parlar de normalització lingüística ni de cultura, po!ser, pero el que sí és
evident és que economia i societat no es poden deslligar. 1 és per aixo que per a nosaltres els silencis són
molt significatius, i ah ir, certament, hi va haver molts
de silencis que ens preocupen basicament, perquc no
podem parlar d'economia liberal ni podem parlar de
neo-liberalisme sense tenir en compte els problemes
socials quotidians, i és evident que hi ha un atur, una
drogadicció, una marginació, i és més que evident que
ah ir només es parlava de certes coses de l'economia,
ueixant de banda un sector que, pentura, ja no compta dins la mentalitat de Govern, que és I'agricultura,
ramaderia i pesca. 1 és evident que tampoc no es va
parlar, i que també va íntimament lligat a un programa economic, de la problematica institucional, deIs recursos que té la Comunitat Autonoma, de l'Administració, com la té organitzada, i és cIar que no és cIar, no
és honest, parlar d'insularitat només quan feim referencia a les reivindicacions monetaries entre Comunitat Autonoma i Madrid, hem de parlar també d'insularitat quan parlam de Consells 1nsulars, del d'Eivissa,
del de Menorca i del de Mallorca.
1 deim que sí es va parlar d'una serie de topics,
faré referencia a alguns, nO posar nous imposts, només
ens faltaría aquesta. EIs imposts s'han d'ajustar a les
contrapartides que reben els ciutadans per part de l'Administració, i a les Illes Balears, pensam que els ciutadans no rebem les partides adequades de les distintes administracions. 1 es fixin si hi ha, fins i tot, algu,
nes despeses, per part de l'Administració Autonomica
que són innecessaries, que hi ha alguna Conselleria que
ha estat practicament inedita durant tres anys i migo 1
és cIar que hem de dir quina és, i és la de Treball, per
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exemple, Treball i Transports, m'expliquin vostes com
s'explica la seva existencia coherent després de tres
anys i mig d'actuació.
Un altre topic que es va utilitzar i molt debatut
avui, s'ha legislat només el necessari, poc, pero és que
és clar, per legislar s'han de tenir clares les idees, i
molt dars els projectes, i existeixen buits legislatius
importants per manca de projectes articulats a partir
del Govern. Exemples: patrimoni historic, boscs, funció pública, i quant dei m funció pública, i en parlarem d'aquí una estona, és el cau fonamental de la
imatge del Govern en aquests moments?
Un altre topic és el de les exceHencies de l'estat
Autonomic liberal. Ens ha semblat una burla de la respectable i progressista teoria i practica deIs estats liberals de l'Europa del segle passat, que precisament propiciaven un cert intervencionisme quan les circumst~m
cies ho requerien, el liberalisme que vostes ahir ens exposaven és senzillament, feis el que vulgueu a tots els
grups de pressió que els donen suporto 1 és dar que
tot aixo s'ha comprovat, i és clar que es comprova
quotidianament amb les polítiques economiques que
s'han dut a terme. No totes, perque algunes són correctes, pero, en part, de la política economica duta a
terme en subvencions, fonamentalment, és alla on pensam que es concreta la nostra afirmaciÓ.
Un altre topic ha estat, en definitiva, la metafísica
social de la riquesa, de la iniciativa privada, de la defensa deIs petits propietaris i, fins i tot, s'ha fet o es
va fer, veladament, una certa defensa i justificació deIs
infractors de les normes urbanístiques, quan es fa referencia al pes de la Llei.
El que hem de concloure és que els tipus de política economica i social obeeixen basicamen~ a uns
interessos molt determinats que són de grups de pressió que no vol en cap tipus d'ordenació. 1 jo aquí he
ele dir que mol tes de vegades, nosaltres, que som conservacionistes, que tenim uns plantejaments de societat, de vegades, utopics, pero que en aquest Parlament
volem i plantejam opcions reals, sabem, i creim que
per al futur d'aquestes illes no es pot continuar amb
una política de no ordenació, al contrari, el mate ix capitalisme ben articulat, ben ordenat en aquest moment,
és la garantia d'un futur, i aixo ho entenen molts
d'empresaris de les Illes Balears, pero pareix que el
Govern, encara, continua amb la mania de la no ordenació. I, precisament ha estat en els espais naturals
qua n més ho hem visto 1 és evident que avui mateix
encara ho deia el Grup que dóna suport al Govern, i
ho deia clarament, qualque zona d'aquestes protegida,
fin s i tot, podria beneficiar molt els habitants d'aquella zona, i a un determinat tipus d'empresariat, pero
no, vostes, sempre que els hem dut un tipus de conservar un espai natural, sempre en contra, sempre tallant,
sempre obeint només a interessos de certs grups de
pressió. 1 és evident que nosaltres quan parlam de naturalesa i parlam de turisme i parlam de zones protegides, i parlam d'indústria, és evident que hi hem fet
feina, hi treballam i en farem. Pero pensin que sempre
ha hagut de ser l'oposició la que ha dut iniciatives en
aquest aspecte.
1, obviament, quan parlam de silencis, els silencis
en materia social són els que han estat totals. 1 ja li
dic, Sr. President, societat i economia van lligades.
Sembla que en aquestes illes no existeixen problemes
socials, per a nosaltres, només basta dir que un 10 %
de la població activa esta aturada, només basta dir, se-
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gons l'informe de CARITAS, institució de la seva confian¡;:a, perque amb CARITAS hi fan convenis i hi tenen coHaboració, en la mate ix a CARITAS ens inspiram
quan deim que hi ha a Mallorca, no tenim dades de
Balears en aquests moments, mil persones acollides a
beneficencia, 500 persones sense cap mitja economic i,
certament, si passejam una mica o anam a veure la
problematica de la viven da social, quants d'expedients
són a la Conselleria d'Ordenació del Territori sense resoldre, de gent que no té vivenda, gent que en vol llogar o comprar barateta, quantes bosscs de pobresa
veim que existeixen a les Balears, i parlam deIs estudis de CARITAS precisament a l'hora de plantejar
aquesta problematica. Nosaltres creim que, certament
s'ha aprovat en aquest Parlament fa poc una Llei d'Acció Social, pero i quina actuació, quins mitjans, quina
estructura té el Govern per aplicar una Llei d'Acció
Social més clara, manco clara, més progressiva, manco progressiva pero, en definitiva, una llei necessaria
per a la nostra societat.
1 és en aquest sentit en que nosaltres pensam que,
certament, és bo parlar de política economica, és bo
tenir els estudis que ens ha remes al Parlament, pero
aixo no és suficient, aixo pot servir perfectament per
embullar un fil, per intentar sortir d'un compromís
que és un debat parlamentari que toca ser rigorós i és
aixo que ens du afer afirmacions dures. La seva política social ha estat practicament nuHa. I és per aixo
que, en aquests moments, hem d'atacar amb profunditat uns plantejaments, que són neo-liberals, estan, segons la nostra convicció més profunda, a la dreta de
l'imperi de la política de Reagan, certament, un sector
de l'empresariat d'aquestes illes, nosaltres creim que
és molt més sensible a la problematica social del que
ha manifestat el Govern en la seva exposició d'aquí.
I és a partir d'aquí, deIs problemes de carrer, no
només de les reivindicacions deIs grups de pressió, que
cal que tenguem una actuació social i economica més
ajustada. I nosaltres també creim que una dreta liberal-conservadora a Europa, a l'Europa Occidental d'avui,
en el món occidental d'avui, hauría de fer una política economica equilibradora, cosa que als estudis que
ens han dut, sembla que hi ha una tendencia a aquest
aspecte, pero també una política social, equilibradora,
i, a la vegada, relacionada amb la política economica.
Perque és clar que si tant parlam d'economia, hem de
parlar que gracies a Déu, a les Illes Balears hi ha molt
d'excedent, a les Illes Balears els negocis van bé, i ens
alegra, el turisme, el 85 va anar bé i el 86 ha anat millor, i molta activitat industrial pareix que es va recuperant, per tant, un deIs problemes del que no varem sentir ahir cap paraula era de com podem fer
sensibles els sectors que guanyen tant, deIs problemes
socials quotidians i que es pugui, d'alguna manera,
reinvertir en funció de les necessitats socials d'aquestes illes.
I no podem deixar de banda, Sr. Cañellas, una serie crítica a les realitzacions triomfalistes que vostes
ahir presentaven en materia de carreteres, sanejament
de costes i centres de salut. Avui .ia se n'ha parlat bastant, pero nosaltres hi volem afegir una cosa. Si no ho
varem veure malament a Tecno-Turística, certament
hem de dir que del sanejament de costes, només 01
10 % correspon a projectes realitzats per vostes, la immensa majoria correspon o bé a projectes anteríors o
bé a Administració Central de l'Estat. Hem de dir també que els centres de salut són infrautilitzats, en mol-
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tes d'ocasions, i de les carreteres, també hem de dir
clar, que amb coordinació amb l'Administració Central, via conveni, se n'han realitzades moltes. Per tant,
aquest triomfalisme exagerat que vos tes ahir demostraven, crec que l'hem de matisar molt.
Tampoc no volem deixar de banda, perque avui no
se n'ha parlat gens, l'espinós problema del finan¡;ament autonomic. Nosaltres, com a nacionalistes d'esquerra, hem d'afirmar que certament no estam satisfets del panorama que ens presenta el finan¡;ament de
les Autonomies per part del Govern Central. Nosaltres
aspiravem a uns projectes fiscals més avan~ats, més
progressistes i tendents a un sistema federal, i ho hem
dit moltes vegades, i els hem dit que els donarem suport en la mesura que puguem, sempre i quan vegem
clars els projectes que tenen vostes. Pero, també els
hem de dir una altra cosa. I és que pensam honestament que vostes han tengut doblers pel que han volgut, gairebé sempre, i no entram a la liquidació de
Pressuposts del 84, que encara no la coneixem, perque
no s'ha dut al Parlamento Pero sí entram que, per
exemple, hi ha hagut incompliments de lleis de tipus
economic, hi ha hagut uns doblers que no s'han gastat i que es podrien haver gastat i hi ha hagut, en definitiva, molts de problemes que s'han plantejat, i que
vostes, recursos, creim que en tenen. I basta observar
la nomina de personal de subvencions, d'obres innecessaries, adquisició d'edificis o, fins i tot, despeses excessives, com pugui ser el manteniment d'una Conselleria com la de Transports i Treball, que no coneixem
la seva viabílitat, en absolut, en tres anys i migo
Pero és evident que el Govern de Madrid, certament, no té una política clara en finances autonomiques, i és evident que hem d'estar una mica a l'aguait,
hem d'esperar, pero aquí ve un poc l'acusació nostra,
si vos tes ahir ens plantegen els problemes de finan~a
ment autonomic i si els hem plantejat moltes de vegades als mitjans de comunicació, vostes no podien
deixar que el Conseller d'Economia a Madrid s'abstengués en el Consen de Política Economica i Fiscal. El
Conseller d'Economia, a Madrid, havia de votar <<TIO»,
com ho va fer el representant del Govern de Canaries,
del Govern Socialista ele Canaries, perque, obviament,
o s'esta el'una banda amb aixo, o s'esta d'una altra. I,
certament, coneixem perfectament que el que succeeix
és que vostes, amb el finan~ament, esperen obtenir uns
recursos per cinc anys, via conveni que els garanteixin
una serie d'inversions. Esquerra Nacionalista-PSM, suposam que li donara suport si veu que aquests projectes que ten en vostes i el Pla de Finan~ament que té el
Govern de Madrid són correctes, pero el que no es pot
fer és, per una banda, criticar amb duresa, elesprés
abstenir-se i després, al final, anar per unes vies que,
a vegades, fins i tot, públicament no s'expliquen, és a
dir, amb temes tan seriosos com el finan¡;ament, hi ha
d'haver estudis seriosos, que aixo sí, els hem de felicitar, hi ha hagut un bon es tu di fet per tecnics sobre finan~ament de la Comunitat Autonoma, pero després hi
ha el'haver postures clares i no un continu mercadeig
i, en canvi, aixo s'ha de substituir per la negociació seriosa.
De fet, pensam que hem el'entrar ja, perque el
temps s'acaba en el diagnostic i alternatives que nosaltres creim que hem de fer, molt d'acord amb el realisme, molt d'acord amb l'esperan~a, a partir de la
feina que hem fet en aquest Parlament i del futur que
hi ha d'haver en aquestes illes. I obviament pensam
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que de l'analisi que hem fet ja poden pensar Vostes
perfectament que es veu clarament quin diagnostic
feim de la situació autonomica. Tal vega da convé Concretar, pero, alguns aspectes del que el Grup Parlamen_
tari Esquerra Nacionalista-PSM considera una preocu_
pant actuació d'aquest Govern. I és aquí on ens plantejam, després d'anys de lluita per la democracia, l'Autonomia i la justícia social, algunes qüestions claus.
Pensam o no pensam que d'acorel amb el procés historic d'aquestes illes, aquesta Autonomia ens elu a un
bon fi, d'acord amb el mateix Estatut d'Autonomia? O
ens trobam que l'actuació el'aquest Govern, el'aquest
Executiu, basicament actua a empentes i, sobretot, com
a expressió d'interessos ele certs coHectius que un elia
es mouen en un sentit i un altre dia no es mouen? Sense utopismes, en aquests moments, i en l'Estatut d'Autonomia a la ma, el'acord amb els mecanismes ele l'Estat Espanyol i elel Mercat Comú europeu, pensam que
és cert que les competencies autonomiques són magres,
pensam que és cert que els recursos que tenim, de
vegaeles, no són molts, pero també és cert que es podria fer una política positiva per a la majoria ele ciutadans, sobretot per als ciutaelans més necessitats, a
partir de l'analisi de la realitat i el'una voluntat clara
de voler resoldre els problemes socials i el'avan¡;ar cap
a una societat de benestar. I, per exemple, les hem repassat quotielianament, les accions que ha dut el Govern respecte de la política de la dona, i no hem trobat cap acció concreta, més que una publicació ele tipus cultural i és, per exemple, un sector que, des el'una
optica laboral, eles d'una optica social, eles d'una optica cultural, sí que pensam que és totalment injustificable que no hi hagués una acció en aquest sentit. I
és aquí on cal reivinelicar, en primer Iloc, una total i
absoluta reorganització de l'Aelministració de la Comunitat AutOnoma. I no poelem avui deixar de parlar el'irregularitats manifestaeles a la contractació, tal vegada,
és el moment d'afirmar, amb molta de pena, que ja
ens ha superat la nostra capacitat ele sorpresa a l'hora
de contractar personal. I el que és més greu no és que
s'hagi contractat un personal de gent coneguda o familiar, el més greu és la ineficacia de molt del personal contractat. I aixo, senyors del Govern, és un tema
que tots els ciutadans detecten. I hem ele denunciar
també una altra irregularitat greu a l'Aelministració, i
aquesta pot tenir unes conseqüencies iHimitaeles. Es
tracta ele la utilització partidista elels funcionaris, i
el'aquesta qüestió n'exposarem dos exemples molt recents: l'expedient obert al Cap de Carreteres, Sr. Joan
Torres. Nosaltres no podem admetre que la responsabilitat sigui només d'aquest funcionari, la responsabilitat política és del Conseller d'Obres Públiques i del
Conseller d'Interior, i una qüestió que ens demanam
molts ele ciutadans són les contrapartides que ha obtengut l'empresa Ferrovial, molt coneguda a determinaeles subhastes el'aquesta Comunitat Autonoma. També,
i ho hem de dir clar, ens demanam per altres Conselleries, perque creim que el problema no només és
d'Obres Públiques, en aquests moments, i una cosa que
demanam amb un interrogant que ens agradaría que
se'ns contestas, és la relació Consellería el'Hisenda-SERESCO i sobretot amb personal que ha fet treballs
d'informatica per Hisenda, que era de SERESCO i que
avui pareix que són contractats o que ja són fixos de
la ConseIleria el'Hisenda.
Un altre exemple és l'informe jurídic que ha fet
la Conselleria el'Interior respecte de la possible elesti-
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del batle de Vilafranca, fa molt pocs dies. 1 ens
trobam davant un informe jurídic partidista, signat per
un carrec polític de la Conselleria, que pertany a la
Coalició Popular, pel Director General de la Con selleria. És urgent que es presenti la Llei de la Funció Pública a aquest Parlament, perque, d'aquesta manera,
moltes d'aquestes coses que deim, pensam que es podrien, almenys, evitar una mica. De totes maneres, en
aquest aspecte de política de personal, ho hem dit
qualque vegada, reconeixem 1'esfon; negociador d'alguns membres de la Conselleria d'Interior, i molt concretament de la Secretaria General Tecnica, i, a vegades, del Conseller d'Interior, mateix; pero, segons aquest
mateix comunicat de Comissions Obreres, que s'ha llegit aquí avui, per part de 1'Honorable Sr. President i
per part del Portaveu del Grup Socialista, també és
evident que hi ha moltes irregularitats i, sobretot, contractacions eventuals que hipotequen l'Administració
Autonomica.
Quan parlam de reorgani tzació de l'Administració
Autonomica, també soHicitam, i amb urgencia, eficacia
i transparencia, és desoladora la lentitud burocratica,
per tramitar i pagar estan a prop d'un any, la darrera actuació burocratica irregular ha estat la convocatoria, precisament, del Pla d'InstaHacions Esportives,
feta tard, molt tard, amb un retard de més de set mesos, i alXO va en perjudici de 1'activitat economica, de
l'esport i de l'activitat en general d'aquestes illes.
D'aquestes problema tiques en tenen perfecta constancia els Presidents deIs tres Consells Insulars, i la descoordinació, a vegades, ha estat total entre Administració de la Comunitat Autonoma i els tres Consells
Insulars.
També des de l'optica d'una administració transparent i eficac;, cal, amb molta d'urgencia, adoptar mesures per desfer malentesos, i, sobretot, possibles corrupcions i caciquismes. 1 és aquí on hem de parlar
d'una manera que consideram urgent i clara, que és que
la Comissió Provincial d'Urbanisme sigui oberta, que
sapiguem que es diu, que s'hi tracta, i que no sigui un
niu on s'especula continuament i es destrueix el nostre territorio
Per acabar, ja, i perdoni Sr. President, pero intentarem ser breus, també hem de marcar que per 1'eficacia de la nostra Comunitat Autonoma i per millorar
la imatge, els mitjans material s i humans del Consell
Insular de Menorca i d'Eivissa, i aixo també és activitat economica, han de ser millorats amb urgencia, no
basta fer insularisme quan parlam de lleis electorals,
sinó que l'hem de fer amb 1'actuació quotidiana del
Govern cada dia, i no s'ha resolt el problema de mitjans deIs Consells de les Illes menors.
Per acabar, hem d'insistir molt que una política
economica, social i cultural va lligada, i no podem de
cap de les maneres tenir debats sectorialitzats, sense
tenir en compte totes aquestes qüestions.
Per acabar, en darrer lloc, i a partir de l'imperatiu
moral que voste, Honorable Sr. President, diu que existeix, nosaltres pensam que hem d'actuar de manera que
la nostra actuació sigui satisfactoria per a nosaltres,
pero que també ho sigui per la majoria deIs ciutadans,
que sigui norma universal, i en aquest sentit, nosaltres
pensam que ja que vostes són tan aficcionats a plans
economics, pensam que han de fer una volta per la periferia de les ciutats, pels centres d'atenció a drogadictes, marginats, aturats, i, d'aquesta manera, creim
que enfocarien de manera diferent l'estat de la nostra
tuClO
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Autonomia i els plantejaments liberals-conservadors
que aquest Govern atendria s'ajustarien molt més a
criteris d'actuació social. Pensam que els mesos que
ens queden, tots hem de treballar amb eficacia i amb
transparencia, és urgent que intentem que els pobles
de les Illes Balears creguin en la nostra autonomia,
que tenguin iHusió, i aixo ho podem intentar si de bon
de ver complim amb l'Estatut d'Autonomia, quan ens
diu, promoure la llibertat, la justícia, la igualtat i el
progrés socio-economic, i així com la participació deIs
ciutadans a la vida política, cultural, economica i social del nostre país. Pensam que aquests tres anys i
mig, coses se n'han fetes, positives algunes, pero pensam que negatives moltes i que no es compleix, creim
nosaltres, els que els pobles de les Illes desitjaven
d'aquesta primera autonomia.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Té la paraula el Molt Honorable President de la
Comunitat.
EL SR. CAÑELLAS FONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo crec que la
meva intervenció a aquest Grup, com quasi sempre
que es produeix un debat seriós, hauria de ser donantlos l'enhorabona i desitjant-Ios molts d'anys. Enhorabona perque vostes tenen una ideologia, enhorabona
perque vostes tenen una línia de conducta i la segueixen, enhorabona perque vostes tenen una forma de
pensar i hi són fidels. 1 m'agradi o no m'agradi la seva
Hnia, m'agradi o no m'agradi la seva forma de pensar
i hi estigui o no cl'acord, val la pena de dir-Ios molts
anys, perque val la pena que vostes siguin molts anys
fidels a allo que realment sen ten.
Les seves actuacions, en aquesta tribuna, són sempre similars, les seves actuacions en aquesta tribuna
ten en el do d'anar comparativament marcant un ritme
de declaració continuada del que els agrada i del que
no els agrada. 1 ho diuen amb franquesa, i ho diuen
perque realment ho senten. Llastima que al final, la
ideologia que tenen vostes i la nostra, i els meto des de
dur a terme moltes de les realitzacions ens facin estar
tan enfora.
En el primer debat que varem mantenir, vost,~s
em demanaren realitzacions, i jo havia exposat teories,
en el de l'any passat, 1i vaig haver de dir que havíem
de canviar les aradores perque jo venia amb realitzacions, i vostes em demanaren teoria. A la fi, enguany,
ens hem trobat a mitjan camí i, amb un brillant discurs, voste ha sabut posar ideologia per davant r i realitzacions, per darrera, les seves, que no coincideixen
amb les meves, pero les ha sabut posar. És realment
trist veure que hi ha un grup que pensa que el Govern
Balear té absoluta incapacitat per fer una política nova
i distinta, que només podria fer una majoría de progrés, ja hi tornam esser, en aquest costum invetera
que el progrés és patrimoni particular d'uns certs
grups. Jo crec que si voste fes una enquesta als grups,
pero una enquesta real, jo no crec que n'hi hagués cap
que no volgués defensar el progrés. L'únic que passa
és que cadascú, com diuen en bon mallorquí, té la seva
manera de matar puces.
Que tot és possible de millorar, i més dins la nostra Autonomia? No hi ha dubte, estam davant el naixement d'unes institucions, estam davant el seu primer període d'actuació, estam davant tot un cúmul
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d'una Administració que s'ha fet per suma de tants de
grups diferents, de grups d'Administració Local, de
grups d'Administració Central, d'Administració Periferica, de gent que ha vengut d'organismes autonoms, i
per que no?, de polítics que hem arribat a la darrera
hora i al darrer tren a aquesta activitat, que tots feim
l'immens es for1.; , tots, de posar a contribució el millor
que duim cadascun de nosaltres perque el resultat sigui d'allo més favorable. Sempre dins el context
d'aquest Estatut que tampoc no és exclusivitat de cap
grup, sinó que també és pauta i norma d'actuació de
tots els grups. Pero és cert que debats com el d'avui,
com el que mantenen grups com el seu i com el nostre i com el Grup Regionalista, aquí, feim un vertader
esfor1.; per refor¡;:ar l'Autonomia, tots junts ens pensam posar en comú problemes, encerts i desencerts, dificul ta ts i tractam de cercar aqueixes grans línies mestres que ens han de treure políticament de les dificultats.
Jo sé que els preocupen els aspectes practics i tot
aqueix grau de compliment i d'incompliment del que
ha manat el Parlament aquí, pero també em pareix
que ha exagerat voste moltíssim, és just que ho faci,
és en el seu dret, a I'hora de valorar els compliments
i els incompliments, de les resolucions manades per
aquest Parlament, que fossin realitzables immediatament, s'han complides totes, pero, el que passa és que
amb massa freqüencia, presentam en aquest Parlament
determinades resolucions a les quals, tots, a nivelI teoric hem d'estar disposats a donar-hi suport vivament,
pero que al final nO són més que un voluntarisme,
d'aconduir la nostra polítiea cap a determinades finalitats, sense, tal vegada, els mitjans necessaris o les capacitats necessaries, que de tot ha de crear-se en aquest
món. No és, per tant, un pla sistema tic d'incompliment,
aixo no ho puc acceptar, de cap manera. I si voste fa
una analisi intensiva d'aquests plans, veura com arribara a la conc1usió que alguns, sí estan encara sense re alitzar, pero que no són ni els més ni els més importants, i que quan hagi llevat els que no han pogut ser,
malgrat hi hagués voluntat, no podria dir el que avui
ens ha dit.
No hi ha por en el control parlamentari, no hi ha
por a admetre les seves protestes, no hi ha por que el
que aquí acceptam entre tots, sigui en la línia de conducta, el que passa és que distinta és 1'0pinió que es
dóna quan es presenta aquí una Proposició i la que es
dóna després en el carrero Hi ha grups molt feiners, de
l'oposició, que com els ca¡;:adors a l'aguait esperen saber
qualsevol acció que inicia el Govern o que és a punt
de dur-se a terme o que s'esta gestionant, per fer l'oportuna presentació en aquest Parlament de la Proposició
corresponent. Sistematicament, el Govern i els Grups
Parlamentaris que li donen suport, han d'explicar all0
del ja és en marxa, si aixo ja ho feim, si ho feim, quin
inconvenient a dir que no? Sera una voluntat majoritaria de tots, fin s aquí esta bé. Pero, en sortir al carrer,
llavors hi ha all0 de, si no els duim de la ma, si no
ho haguéssim proposat nosaltres, si no fos perque nosal tres els estam mobilitzant, el Govern esta aturat. És
cert que hi ha accions que són positives si es duen a
efecte entre tots, pero també hem de tenir esment a
utilitzar la demagogia electoral, perque, a vegades, va
en contra de la possibilitat de prendre aquests acords,
amb els quals tots estam, fonamentalment conformes.
El que sí li puc garantir és que no hi ha cap incompliment per falta de voluntat. On ja no puc esta
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tan d'acord, pero també és normal, és dins l'analisi
que voste fa del seu discurso Em bastaria una sola
frase, per no fer-ne, en absolut, caso Voste ha arribat
a la conclusió que la política de Govern estant així, COlU
all0 de feis el que vulgueu als grups de pressió qUe
donen suport al Govern. Quasi quasi, si no ens ho havíem de prendre a broma, ha aparegut, en aquesta sala,
per una qüestió completament aliena, determinada persona, i quan ha passat, era el temps del descans, li he
dit, ja veuras com ens diran que el gran patronal Ve
a donar instruccions al grup polítie, se n'ha rigut, pero
ve't aquí la gran patronal donant les explicacions al
grup polítie, ve't aquí les presions, pero, senyors, grups
de presisó n'hi ha pocs, i aquests grups de pressió són
formats per molt poques persones, i vots en tenim qualcun més que els deIs empresaris. El populisme, tampoc
no és exclusivament d'un sol grupo
Que té efectes positius el meu discurs, moltes gracies. No esperava manco de vostes. Pero que són irrealitzables per manca de quantifieació. Em perdoni, Sr.
Serra, tampoc aquí no puc estar d'acord. El Pla de
Reactivació Industrial i de foment de noves indústries
és absolutament quantifieat, altra cosa seria que em
digués d'on treurem els doblers, pero el que sí li puc
assegurar és que en els pressuposts d'enguany, hi haura ja la part proporcional a aquest exercici, perque
aquest no és un pla del Govern, jo li he dit amb. anticipació, quan contestava el Grup Socialista, és un Pla
que esta fet pel sector, pels respectius sectors, i quan
die sectors, no die els empresaris, dic els sectors que
tenen unes opinions i que les manifesten d'unes formes
i que han dut aquests necessaris tres anys de contacte,
primer per donar aqueixa confian¡;:a entre Administració i administrat, i es troba tan quantificat que cadascuna de les seves passes, pesseta més, pesseta manco
pensam el que ens augmentara la inflacció al llarg d'aquests cinc anys, és absolutament quantificat. I, a més,
feim les passes necessaries perque aqueixa finan¡;:ació
a que voste diu que donara suport, ens pugui venir el'un
sistema que tampoc no ens costi a les Balears, sinó
que ens doni, de qualque forma, una miqueta més de
justícia distributiva a I'hora de comparar el que lliuram i el que elonam al Govern Central. És absolutament
quantificat, i no li estrayi que ho elemanem al Govern
Central, forma part de la nostra obligació, i si el que
ens correspon per finan¡;:ar aquesta Comunitat, no ens
ho poden donar per percentatge o per participacions en
pressupost o per participacions en recaptació, ho podem obtenir pels mateixos períodes de temps, pels mateixos anys provisionals que aquest finan¡;:ament ha de
durar, via convenis, escolti, al final, el resultat és el
mateix. I no hi ha ni ocultisme, ni formes no confessables, perque els convenis amb l'Administració Central
es firmen públicament, i si hem donat, en 110c d'un
«no», un «sí», una abstenció al sistema de finan1.;ament,
és perque, per primera vegada, dins aquest dialeg, cada
vegada millor, que ens diuen que hem de tenir amb
l'Administració Central, i que nosaltres hi desitjam
tenir, s'esta comen¡;:ant a reconeixer, per primera vegada, que hi ha situacions, voldríem emprar les paraules exactes del Ministre Solchaga, que, per cert, és un
frontó, que tot el que Ji envien, ho torna, pero sempre
ho torna sense contestar, que diu que requereixen solucions «ad hoc». Doncs, si «ad hoc» vol dir convenis,
si «ad hoc» vol dir finan1.;ar la nostra reactivació industrial propia, si «ad hoc» vol dir poder tenir mitjans suficients per poder preservar aquest patrimoni paisat-
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gístic que tant ens preocupa a tots i si «ad hoc» vol dir
que podrem tenir mitjans financers per poder fer el
pla de sanejament ele les costes, benvingut sigui 1'«ael
hoc», que quasi quasi sembla un elocument inventat
per la Conselleria el'Economia, benvingut sigui perque
ens deixara lliures a el'altres mitjans economics per dedicar-los tot aixo altre, que, estam cl'acord amb vos te,
cns diuen que ens fa tanta falta.
Pero no em digui que no lluitam per fer-ho, perque aixo no seria tota la realitat, i sí efectivament li
he donar la raó que ens falta la quantificació economica, no ens falta, l'hem llevada a l'hora de presentarla el Parlament, la quantificació del Pla de Desenvolupament Regional, per una raó, perque tan prest h.agu~s
entrat aquesta quantificació, vostes ens haguessll1 eht
que era mentida, i els hauríem hagut ele elir que é~
cert, és que estam pendent de saber exactament en que
queda el sistema de finan¡;:ament i quina fórmula tenelrem per poder-la aplicar a les distintes intencions, si
s'ha retardat la presentació del Pla, és perque s'ha retardat el financament. I si fa un any que vostes esperen el Pla de Desenvolupament, nosaltres esperam la
Llei de Financament definitiu d'en¡;:a que el Ministre
d'Administració Territorial era el Sr. Pons. I ens fa
tanta dc falta com a voste per planificar, i ens fa tanta
falta com a vos tes per poder posar prioritats, i esperam
que aquest pic, i una vega da per totes, almanco per
cinc arrys, podrem dir-li sí, si fa falta definitivament al
finan¡;:a~ent. Perque no importen els conceptes, sinó les
quantitats, que en tenir les quantitats i uns conceptes
fixos, els altres ens restaran disponibles per fer el que
és necessario
Amb el que tampoc no puc estar d'acord és que
voste em faci la demagogia de dir que sobra una Conselleria, quc no per petita ha deixat de fer la seva feina,
i que voste, intencionadament ha clit de Treball, és de
Transport i Treball, i sí en treball, és cert que per manca de competencies no ha dut a terme una acció directa,
que també 1'ha duta, l'ha duta indirectament a través
deIs seus esfor¡;:os a cercar convenis, a cercar participacions i a cercar suport, pero és que aixo només era
una part, i la més petita de la seva feina, voste s'oblida
que gracies a 1'actuació de la Conselleria més petita del
nostre Govern i amb manco mitjans del nostre Govern,
almanco varem complir alguna cosa del que nosaltres
prometérem a la Investidura, que era tractar al maxim
possible que el que puguin fer les empreses privades no
ho faci una empresa estatal, i gracies a la brillant actuació d'aquesta Conselleria, s'ha elut a terme la reprivatització de quasi, ens en falta un, quasi tot el transport públie d'aquestes illes, del regular, s'entén. Per
tant, Conselleries inedites, em cregui que no n'hi ha,
Conselleries més voluminoses i més petites, sí, pero
totes dignes de la feina que fan.
I ja som, deia aquell, ja som a Reus, ja som a 1'acció social. I aquesta torna ser una de les dificultats en
que ens trobam cada vegada que voste puja aquí. Per
a voste, acció social, sempre la talla per la meitat, la
deixa al nivell deIs marginats i la deixa al nivell de
tots aquells que pateixen una dificultat, especial i determinada, pero les solucions que voste desitja sempre
són les d'abaix, les puntuals, les momentanies, nosaltres sempre hem pensat que quan es vol evitar una
conseqüencia greu, que tengui la nostra societat, s'ha
de llevar elels problemes, si volem llevar i volem actuar
contra, vaja, no contra, sinó a favor, deIs que no tenen
feina, no hem d'anar a donar-los almoina, que també
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ho feím, perque tots els problemes que tenen moltes
el'aquestes persones han vist eluplicat el nombre de les
assistencies que feim, dedicam un 12 % del nostre pressupost a aquesta acció social que voste vol. Hi ha ajuntaments molts importants que tenen quasi tant de pressupost com nosaltres, qualque vegada més, que hi decUquen el 2 0,0. Esperem que en la Llei d'Acció Social
aixo es modifiqui. I no és victimisme.
Nosaltres pensam que s'ha d'atacar des el'un aItre
punt, i per aixo el meu discurs d'ahir, si hi ha falta de
feina, si hi ha gent que no té feina, el que hem de
cercar és la feina, no el subsidio Si hi ha impossibilitat
de crear nous llocs de feina o no hi ha llocs ele feina a
bastament, el que hem de facilitar és que es posin empreses, no només, sempre que sigui cobert el mínim,
l'altra cosa, que també s'atén, que també es fa, no a
bastament, possiblement té raó, no a bastament, a
pesar que de l'any 83, 583 milions de pessetes des tinats a aquestes finalitats, enguany n'hem dedicat fins
a 1.000 milions, en una Comunitat Autonoma que, a més,
des que té les transferencies ha hagut d'absorbir un
diferencial amb manco de 151 milions, on un menjaelor,
només per posar un cxemple, deIs transeünts, ha passat
d'atenelre dc 100 casos/dia a 228 i ha triplicat la quantitat destinada a alimentació, no ens costa tres vegacles
més, sinó que donam tres vegaeles més d'alimentació. A
més, s'han fet convenis, a més, es construeixen centres
nous, en una paraula.
I no em digui, i aixo és fonamental, que dins el
nostre discurs d'ahir no va sentir parlar de transferencia ele recursos excedents, perque crec que en vaig parlar i moltes vegades, em vaig fet flns i tot reiteratiu, i
pesat, i aixo que vaig botar, a l'hora d'expressar-me
aquí, públieament, tres paragrafs elels que duia escrits,
vaig parlar constanment de la necessitat de transvasar
aquests excedents, i escolti, aixo és fer acció social, aixo
és crear, aixo és crear alguna cosa definitiva i duradora,
perque qualque dia l'acció social no sigui necessaria.
De finan¡;:ament autonomie, ja crec que n'hem parlat prou, vostes i nosaltres estam el'acord, del que no
esta ben assabentat és de la liquidació del 84, que sí és
dins aquest Parlament, voste ha dit que no. I, a més, es
debat l'informe tecnic, no esta acabada, pero es debat.
Si no, repassi el que ha dit.
El problema es troba sempre a destriar entre les
utopies i els possibilismes, i esta bé que qualcú faci
el papel' de I'utopic, perque és necessari, i está bé que
qualcú faci el paper de ser la consciencia permanent
que clama, pero qui governa té l'obligació de, tot escoltant les utopies, fer possibilisme, i nosaltres procuram ser possibilistes, possibiJistes a 1'hora de comprenelre que efectivament encara es cometen moltes irregularitats, són 2.000 empleats, són moltíssimes hores de
fer realitzacions, són moltíssimes, i qualcunes se n'escapen. L'important és 1'esperit, si hi ha esperit de continuar lluitant contra aixo o no, possiblement vos te em
continuara dient que no, i jo Ji die i li assegur que
sí i, a més, estam disposats cada dia a demostrar-ho, i
observi quines eren les seves intervencions al principi i
observi quines són les seves íntervencions d'avui, sense voler dir que s'hagin superat totalment, perque el
dia que siguin totalment superats les dificultats i els
problemes, possiblement sobrarem, absolutament, tots.
I aixo seria una altra utopía.
Com estic d'acord que necessitam amb urgencia
la Llei de la Funció Pública, i Ji assegur que hem pedalejat tot el que fiem pogut en aquest sentit. I fa un
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any, aquí, varem dir que era a punt de lliurar-se, i en
un any Cl1e;a no hem pogut aconseguir que la negociació, perque ha de ser fruit del dialeg, o no?, amb les
Centrals Sindicals, per una banda, que hi han posat
tot el que han pogut, pero que es varen veure primer
retardades esperant les eleccions sindicals, i aixo ens
va obligar a csperar uns mesos, i després a negociarles amb elles, i les negociacions han estat més amplies
o més duradores, tal volta per falta de suficient cap8citat, no dic que no, o de no tenir el temps necessari
disponible per atendre-Ies, la negociació ha estat llarga, i ha anat a Madrid, si s'ha negociat amb el Ministeri, i s'han fet correccions que hem hagut d'assumir
una aItra vegada, perque volem estar. 1, en aquest moment, és únicament i exclusivament pendent que fixin la
data des de Funció Pública de Madrid, per tenir la rcunió de la Comissió Coordinadora dc totes les funcions
públiques de totes les Comunitats Autonomes, perque
no hi hagi divergencies. Li garantesc que el dia que la
tengui seré autenticament felie;. 1 aixo per una cosa
fonamental, una cosa quc no hem practicat aquí, que
no ho hem practicat mai. Perque som, precisament, i
per regla general, partidari més de tenir funcionarls
que de tenir contractats laborals, perque per ser funcionari hi ha mol tes més dificultats per entrar, i hi ha
moItes més passes a donar, pero, precisament se selecciona millor la gent, i perque els contractes laborals,
a la curta o a la llarga, no crecn més que problemes
si no són més que, en casos, molt concrets i molt temporals.
Per aixo mateix, li vull fer aquesta manifestacló,
seguim lluitant per l'eficacia i la transparencia, li puc
admetre que ens falta encara molt per aconseguir, pero
que posam tots els mitjans material s i humans al serveis de tots, perque volem que qualque dia, un grup
que té la seriositat que tenen vostes, no tengui diferencia entre els voltants de les ciutats i la resta de les
illes.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
El Sr. Sebastia Serra Busquets, té la paraula.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Bé, en primer lloc, volem
parlar, en aquesta replica, d'un tema que, per a nosal~res, seria probablement anecdotic, pero que ates que
s'ha tret, creim que l'hem de dir. Quan nosaltrcs parlam, Sr. Cañellas, de grups de pressió, no ens referim,
en absolut a la CAEB, la PIMEN, perque són entitats
socials, economiques molt importants, tan importants
com qualsevol altra entitat social o economica d'aquest
país, de les Illes Balears, i, en definitiva, són les que
han de dialogar, són les que han de negociar i han de
participar. Quan nosaltres parlam de grups de pressió
parlam d'un altre tipus de petites organitzacions, de
petits grups de ciutadans que actuen d'una altra manera, i que voste perfectament ho enten, perfectament
ho sap, i nosaltres, en aixo, hem de dir que creim que
basta, que no fa falta aprofundir més en el que és un
grup de pressió i un grup de ciutadans. Pero que quedi
molt aclarit per part d'Esquerra Nacionalista-PSM, tots
els respectes i reconeixement, tant al President, Sr.
Francisco Albertí, de la CAEB, com a la mateixa entitat, igual que a Comissions Obreres i UGT o a qualsevol altra entitat social o economica. Pero cal dir-ho,

perque, óbviament, pareixia que avui aixo anava per
aquí i, certament, no va per aquí. No s'ha de minimit_
zar mai el que és un grup de prcssió, i a les Illes Ealcars n'hi ha hagut, n'hi ha i els puc assegurar que
[ins i tot un tecnic d'aquest Govern, la setmana passada, a un debat públic, no va defensar, i per a mi va ser
vergonyós, l'actuació del Govern, em referesc al debat
públic sobre un tema que ha crispat sectors socials determinats, jo crec que sense raó, i és el sector de cae;adors. Al «Círcul Mallorquí» un tecnic d'aquesta Administració Autonomica no va defcnsar les actuacions i cls
decrets de la Conselleria d'Agricultura, i vaig haver de
ser jo, precisament, qui ho va defensar així com va poder a un ambient hostil. 1 ho he de dir, perque, Sr. Cañellas, aixó s'ha de tenir molt clar, i alla hi havia gent
que cxercia com a grup de prcssió en aquell moment.
Per tant, que quedi molt aclarida aquesta primera qüeslió de que és un grup de pressíó i d'exemples de elescoordinació dins la mateixa Administració, perque un
Govern ha de tenir una unitat d'acció, si un Govern
s'equivoca, llavors, rectifica, pero el que no pot ser
és que hi hagi una cosa que, en mallorquí, diríem, elesvarieg, i percloni l'expressió.
Entrem un poc a discrepancies moIt puntuaIs i
molt clares, que nosaltres volem plantejar. Voste ah ir
va parlar, i per a nosaltres és un deIs temes fonamentals
en política economica, deIs excedents, i en va parlar quatre vegades, em sembla, quatre vegades que vaig prendre nota, pero cap vega da no vaig veure una concreció
respecte deIs excedents que voste i jo reconeixem que
existeixen, i són molts. Perque nosaltres creim que a
partir d'uns fets determinats de la nostra realitat economica i social és quan podem veure quina idea es té,
concreta, d'orientació deIs excedents. Perquc el que és
fins avui en dia, ni amb el Consell General Interinsular,
ni amb el Govern de la Comunitat Autónoma, no hi ha
hagut fets concrcts de transvas d'excedents de sectors o,
sobretot, que els excedents hagin servit per a una res 0lució de la problematica social.
Pero també voldríem entrar a una serie de problemes de tipus practic i que són, precisament el terreny
deIs incomplimcnts, que segons nosaltres existeixen dins
un any i busques. Bé és ver que al passat debat de
l'Autonomia, quan varem parlar de resolucions, tots
c1s grups ens hi varem abocar, tots els grups, Popular,
Socialista, Regionalista i Esquerra Nacionalista, i bé
és ver que tots varem fer una lectura de la realitat del
nostre país, i bé és cert que varem detectar uns problemes territorials, economics, socials i culturals i varem sol-licitar resolucions, i és ver que s'han fet coses
cn aquest terreny, peró curiosament, i aquí és alla on
nosaltres volem tocar fons en aquesta replica, és que
en els temes que nosaltres creim que són els que mi1101' podrien augmentar la consciencia autonomica, donar que hi hagués més participació de tots els sectors
socials a l'Autonomia és precisament en els temes que
han quedat a mig camí o moltes vegades, tenim bastant
de por que no s'hagin ni comeue;at. 1 és per aixo que
hem de concretar molt els terrenys que per a nosaltres
continuen encara vigent d'incompliments. Un és, j és
molt greu, el pla d'infraestructura respecte de les illes
menors, deIs Consells Insulars. Molt poc s'ha caminat,
practicament gens. El segon, i aquí sí que és un tema
de transvas d'excedents, de sector terciari o secundarL
és el famós pla de productes de qualitat 'de les Illes
Balears, que nosaltres hem soHicitat. 1 ja els ho deiIll,
soHicitarem el «label» de qualitat per al formatge ma-
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llorquí, per a la sobrassaela, per als vins, perque, afortunaclament, Menorca ja ha aconseguit la clenominació
el'origen. Pero, obviament, només és a partir d'aquesta
divulgació deIs nostres productes, dins el nostre mercat, que és un deIs més importants i més rics de l'Estat Espanyol, afortunadament, a partir el'aquesta elivulgació i del control de qualitat, és possible oferir un programa economic concret de transvas sectorial quan par1am d'exceclents. Pensin que és precisament per aquí
on nosaltres creim que amb molt poques paraules i
amb molts pocs eleerets i amb molt poques lleis, es
té un programa economic concret, i de futur i complementari en el turisme. Per altra banda, i hem de recordar-ho, els temes, i ja ho hem dit avui, pero cal recordar-ho perque refrescar la memoria és imprescindible,
és el foment de l'ocupació juvenil. Aetivitat que hi ha
haguda: practicament nuBa. També, obviament, temes
de tipus cultural, molts d'incompliments hi ha hagut, i
per a nosaltres, els nacionalistes, els incompliments
reiterats de la Llei de Normalització Lingüística, aprovada per consens en aquest Parlament, afortunadament,
és un deIs temes que també ens ha sabut molt de greu
entendre quc no existeix la comprensió en la mateixa
Administració Autonomica respecte d'aquest tema.
També voldria reiterar-los tipus d'incompliments
territorials. Ja estam que hi va haver una reprovació
del Conseller d'Ordenació del Territori i que ha tengut
pocs efectes, no els discutim aquests efectes, pero el
que nosaltres sí volem concretar és que hi ha unes mesures que no s'han pres, de protecció del medi ambient.
Voste, Sr. Cañellas, ens deia fa una estona i ha dei a
ahír, volem doblers de Madrid, per comprar espais naturals, pero nosaltres pensam que si bé aixo és legítim,
hi ha una cosa que és a les seves mans, i que és, quan
hi ha un projecte de destrucció, logicament, el Govern
de la Comunitat Autonoma pot perfectament no autoritzar aquesta destrucció i ser conservacionista, i, a
hores d'ara, no coneixem cap cas concret, que, a partir de vostes, del Govern o del Grup Popular, hi hagi
sol projecte conservacionista. Nosaltres volem, una vegada més, reiterar que hi ha uns estudis, bons estudis,
sobre quins espais natural s s'han de conservar a les
Illes Balears, estudis científics, estudis ponelerats, com
són els de l'lNESE, comanat per vostes, senyors elel
Govern, i el d'lCONA, pero no han estat, en absolut,
objeete ni ele debat, ni tampoc de dir aquests són els
espais o són uns altres. l ereguin que l'espai es clestrueix dia a dia.
l jo vull, ja amb un optimisme moIt gros, perque
nosaltres ereim en l'Autonomia i en la democracia,
i en la justícia social, voldría reclamar a veure
si ens posam d'acorel entre tots, per evitar que
Cala Mondragó sigui urbanitzada. Es un tema que
a aquest Parlament ha vengut, és un tema que es troba
als ajuntaments, als jutjats, a mol tes Comissions, pero,
pentura, ara seria hora que aeabem aquesta Legislatura
protegint un deIs espais que ereim que és urgent i que,
a hores d'ara, té molts de perills. Per aixo, enviam
aquest envit, a veure si seria eapa¡;: el Govern, eom a
mínim, de presentar la proteeció de qualque espai pel
seu compte.
No voldria allargar-me massa en aquesta replica,
pero, Sr. Cañellas, ens eregui, nosaltres, quan parlam
el'aeció social, que és un tema a que voste ha dedieat
una part important elel diseurs, partim d'una idea central, qui té neeessitats, té urgencia de solucions, en
aquestes illes, pensam que és absolutament absurel
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no tendrem la consciencia tranquiHa fins que ho haguem aconseguit, que una filla, Mallorca o una altra
illa, Eivissa, o una altra, Formentera, Menorca té més
dificultats de tipus economic, pero aquestes tres prímeres que he anomenat i per extensió i solidaritat Menorca, nos al tres no estarem tranquils fins que els problemes de la gent marginada, de la gent aturada, de la
clrogadicció, de la delinqüencia, siguin problemes que
resolguem, perque, amb la riquesa generada en aquestes illes, af'ortunaelament aquests darrers anys, i fins i
tot, avui en dia, pensam que no es pot tolerar que hi
hagi gent amb problemes socials, el'aquesta gent que es
troba als sectors més desafavorits de la societat.
Per tant, nosaltres, una vega da més, i no des de
les utopies, perque hem procurat parlar, avui, de temes
molt concrets i, pensam, molt aclaridors, pero, aixo sí,
eles el'una ideologia i Iínia de conducta, continuam plantejant, com a Esquerra Nacionalista, unes alternatives.
Nosaltres els demanam un darrer esf'or~, falten un parell ele mesos per acabar aquesta Legislatura, els demanam que escoltin més el Parlamento Jo vaig tenir
autentica vergonya quan vostes varen haver de prendre
mesures per a la ca<,:a deIs tords, quan vuit hores o
deu abans, en aquest Parlament, els ho deiem, i vostes, no hi havia manera, i, en canvi, l'endema, un Director General que havia parlat c.quí, com a Diputat,
certament, pero com a Director General de Consum, jo
vaig elir, pero, bé, quin ridícul és aquest? l aixo són
temes que, em creguin, si vostes confien més en el
Parlament, si vos tes volen actuar més en una realitat,
creim que es poden anar resolent i creim que el que
fa falta en aquestes illes és, encara, fer feina amb modestia, pero molta feina, perque la gent cregui en aquestes institucions, que encara no són arrelades.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Sr. President.
EL SR. CAÑELLAS FONS:
Sr. President. Senyor Portaveu d'Esquerra Nacionalista-PSM, cm permeti que amb tot afecte els digui
que vostes, que tan interessats estan que se solventI el
problema ele l'hipbdrom de Son Pardo, en aquest cas,
acaben de perdre el troto Havien dut una carrera molt
bona fins ara, pero en aqueixa darrera intervenció em
pareix que els han desqualif'icat. Els ha desqualificat,
tan soIs, el comentari sobre alló deIs grups ele pressió,
el que, des d'aquesta tribuna, jo he comen~at, demanant permís per fer una broma, voste ho ha volgut
convertir en un serial. Sabem perfectament que és un
grup de pressió, la importancia que podien tenir i el
cas que se n'ha de fer. l crec que hem gastat prou saliva per parlar d'aquest tema.
Concreció d'excedents. També sabem perfectament
que és un excedent, i també crec que estava concretat
en el discurs d'ahir, quines eren les formes que tractavem d'oferir perque aquests romanents financers,
aquestes quantitats a punt de poder-se invertit, que
cercant rendiments alts, puguin f'ugir d'aquestes terres,
tenguin una excusa, una obligació, malgrat sigui moral,
i una possibilitat económica de quedar aquí, de produir
aquí, ele solventar problemes aquí i d'incrementar la
nostra activitat economica aquí, i assenyalavem elins el
Pla de Reindustrialització quins eren els camins, quins
eren els aBicients, quines eren les formes que donaríem, que aquest Pla preveia per poder aconseguir aixo.
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El sistema i la contestació a la res alució deIs pro"rames de qualitat de Balears esta presentat al Parl~
~lent i, endemés, no és una acció concreta i determ~
nada no és una acció puntual a un moment determInat 'per donar oust a una resolució, aixo o s'assumeix
con~ una acció "'permanent d'actuació del Govern o és
un papel' banyat, i jo crec que ahir, simplement am,b
l'exposició mateixa, només a ~ode d'ex~mp~e, ~ue es
l'activitat industrial que realItzam, qum es 1 esfor<;
dins l'agricultura que s'esta fent, voste veura que és
un esfor¡; per defensar tot aqueU producte que, haventse fet aquí, que podent-se realitzar aquí,. malgra~ .tengui un cost cxtraordinari, pel fet geograflc, de mltJa~s
de producció que encare ix en el nostre producte, nom~s
pel fet de tenir una qualitat, pugui ser ;enut .a~nb ~es
facilitat, pugui ser promocionat amb mes faCllItat 1 el
fet simplement de dir-li que és fet a Balears, sigui
prou distinció.
,
.
Jo pens que cap altre deIs temes que voste h~ tractat en el darrer moment mereixen que ara contmuem
debatint-los, per desgracia seran temes que els haurem
de continuar debatint, moltes, moltíssimes ve.gades,
tan aviat com ens posem d'acord per poder dlr que
amb l'esfor¡; de tots els haurem solucionat, sera el m?ment en que aquella enhorabona i molts anys que JO
li donava en el comen¡;ament, la podrem donar qualque
dia al poble de les Illes.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
.
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Cosme Vldal
Juan.
EL SR. VIDAL JUAN:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputat. Un exercici responsable de la funció política obliga, en ur: ?~bat com
el que ens ocupa, a practicar el que, ,e? defmItlv~, c~ns
titueix, l'essencia mateixa de la polItlca: escollIr d entre les alternatives possibles, la millar, la més solvent,
la més raonable.
El President del Govern Autonomic va centrar la
seva intervenció d'ahir sobre l'estat de l'Autonomia, al
voltant de la situació economica balear i el conjunt de
polítiques arbitr.ad.es 'per millorar-la, mant?nir-l~ .i, p~
tenciar-la. Els dlstmglts representants de 10pOSlClO, fldeIs, d'altra banda, a tata la seva trajectoria política
d'aquests anys, han oposat, amb legítima, que no afortunada, per part d'alguns, dialectica parlamentaria, la
seva versió de l'estat de la nostra Autonomia. No en
va, per sort o per desgracia, des d'aquesta tribuna, tenim oportunitat, els Grups Polítics, de donar la imatge, de donar la talla política més autentica que, a través de qualsevol prefabricat «look» electoralista, i perdon in l'anglicisme.
Als Grups, no obstant aixo, ens correspon ara optar, pronunciar-nos, jutjar, en definitiva, sobre les distintes versions que han estat exposades. Bé, supos que
no estranyara a vosses merces, que el Grup Popular
anunciY el seu suport al Govern Autonomic i a l'exposició que ens ha estat feta per part del seu President.
Pero, aquest suport, senyores i senyors Diputats, no
és fruit solament deIs obvis lla¡;os polítics que uneixen el Grup Popular amb el Govern de la Comunitat
Autonoma, sinó també i sobretot d'una responsable
analisi del panorama polític que se'ns ofereix davant
deIs nostres ulls.
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Escoltant l'exposició del President Cañellas i la
deIs alguns oradors de l'oposició parlamentaria, no he
pogut per més meditar sobre una c.arencia clamaras?
que ha informat la nostra AutonOlllla en aquests pnmers anys de la seva existencia. 1 dues qüestions han
sorgit, immediatament a la superfície: pI~imer,a, que
dissortadamcnt, aquí no hem pogut gaudlr d aquest
consens amb les grans qüestions d'estat autonomic
que acostumen informar el naixement de les democr2,cies i institucions solvents, i segona, que tenint en compte que l'Autonomia és una empresa comun~, la responsabilitat de la qual hauria de ser compartIda per pan
de tates les forces polítiques representades en aquesta
Cambra, en existir enfront de la tasca del Govern tan
soIs una política a la contra, de negativitat i de protesta, tenint tan soIs una visió parcial del tema que es
debat, la que pot derivar-se de la versió que contempli,
segons les distintes optiques diferents, com és obvi, la
política del Govern, pero no l'autentic estat de la nostra Autonomia vist globalment, com hauria de ser, perque el Molt Honorable President ha exposat, sumariament, els eixos d'una política que pot agradar més o
menys, pero que és una política, és a dir, un projecte
globalitzat de mesures, projectes i realitzacions referides a la societat balear, pero no ha volgut fer referencia 'lIs continus obstacles que ha trobat i, si no ha fet,
ha estat poc pel que han fet aquí a la nostra propia
Comunitat Autónoma, en intentar desenvolupar aquesta política. 1 aixo hauria de comptar a 1'hora de fer
una valoració del moment actual de la nostra Autonomia. Així doncs, en el moment de justificar el nostre
suport, és bo que facem pales, que es produeix, no tan
soIs per estar d'acord amb les polítiques adoptades,
sinó perque aquestes polítiques han estat portad es endavant, superant, fins i tot, algunes travetes, la qual
cosa subralla l'exceHencia de l'esfor¡;.
Si amb aquesta oportunitat important que se'ns
ofereix a tots els grups, ens posam a discutir o a discussions sobre temes anecdotics, suposats escandols, incitacions a bregues de patí de veYns, diria jo fin s i tot,
i enfrontaments per qüestions menors, i aquí no hi
vull incloure el tema de les aigües, perque no es juntassin els termes, deixant de banda els grans temes
que, o bé mereixen el suport de la mateixa oposíció
o propostes d'alternatives responsables, haurem deixat
arxivat el gran debat polític de la nostra Comunitat.
Perque resulta inqüestionable que aquí s'ha portat a
terme una política lingüística, malgrat que grups
d'aquesta mateixa Cambra, a manera d'hidra de set
caps neutralitzaven a Madrid el que aquí donavem suport. Aquí s'ha portat a terme una política integral de
les costes de les Illes Balears, encara que algunes institucions gerenciades per altres partits presents a aquesta Cambra no hi han coHaborat precisament a favor,
sinó tot el contrario Aquí s'ha plantejat, com ens recordava el Molt Honorable Sr. President, una política
que tendeix a compensar els costs de la insularitat,
pero membres qualificats d'aquest Parlament han negat aquests costs, reputats com a victimisme demagogic del Govern. Aquí s'ha portat a terme una política
sanitaria basada en fets i en realitzacions, i no en paraules, que ha dotat tots els pobles de les Illes del seu
centre sanitari, malgrat que els Grups d'aquesta Caro"
bra negaven la virtualitat d'aquests centres, perque
dubtaven, fins i tot, de le¿ conveniencia deIs metges de
cap¡;alera o titulars de titulars als ¡Sables. Aquí s'ba
vis cut una situació de recursos escassos, mentre que
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Grups d'aquest Parlament practicaven un silenci culpós o sostenien que el financ;:ament autonómic era just
amb les Balears, escassa la pressió fiscal que pateixen
els ciutadans i convenient la creació d'una fiscalitat
autonomica que gravaria encara més el sofert contribuent balear. Aquí s'ha portat a terme una política
d'Obres Públiques, materialitzada en la millora general de la xarxa viaria, malgrat que forces polítiques
d'aquest Parlament han criticat qualsevol actuació i,
per exemple han proposat carreteres amb un carril
d'anada i un altre de tornada i una pista ciclista on es
construYen autovies o autopistes. Aquí, el maxim organ de la sobirania autonomica, aquest Parlament, aprovava una extensió raonable del sostre competencial, i
un Grup d'aquest mateix Parlament, neutralitzava a Madrid el que s'havia acordat, avortant tan legítima aspíradó.
D'altra banda, s'han complert, en un 75 OJo, les resolucions aprovades per aquest Parlament a l'anterior
debat sobre l'estat de l'Autonomía, ja que de 21 manaments se n'han resolt 15, i deIs 6 pendents, 1 no ha
esgotat encara el termini que li havien donat. És a
dir, Sres. i Srs. Diputats, que tota aquesta serie de
realitzacions i de polítiques que són aquí, palpables,
han estat possibles, fin s i tot, contra corrent, malgrat
algunes travetes polítiques, silencis clamorosos i oposicions, anava a dir, poc responsables.
1 davant d'aquesta política coherent que a ningú
no pot estranyar, que ja fou anunciada i dissenyada a
la mateixa sessió d'Investidura, en que ens trobam?
Quina política alternativa se'ns ofereix? Quina és l'estat de l'Autonomia que desitjaria l'oposició? Que ens
ha estat ofert al poble balear com a alternativa al
Ilarg d'aquesta Legislatura que tingui un mÍnim de coherencia i de realisme? Que hem escoltat als moments
processals en que han de plantejar, és a dir, a les intervencions que han precedit, i en altres oportunitats
que s'han produYt? La resposta ha estat sempre la mateixa. O bé la censura o la protesta. Res més. Per aixo,
el nostre vot ha de ser un vot de suport al Govern,
des de la responsabilitat deIs que observam que a la recta final del primer quatrienni autonomic, la nostra Comunitat ofereix un panorama salid amb l'assentament
de les institucions, i un panorama solvent a la practica d'una política coherent que, insistesc, és una política que sap el que vol i sap on va, enfront d'aquesta
inqüestionable realitat, la resta és el desert, el no-res,
la protesta aYrada i la negativitat.
Moltes grades, Sr. President. Grades, Sres. i Srs.
Diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grades, Sr. Diputat.
Aquesta sessió queda conclosa, recomenc;:ara dema
horabaixa a les 5 i mitja.
Bones tardes.
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes. Recomen<;:a la sessió. Aquesta darrera part del debat es desenvolupara d'acord amb l'estudiat per la Junta de Portaveus i la Mesa de la Cambra, en base que cada Grup proposant de propostes de
resolució fara defensa agrupadament de les que resten
vives, contestant el diversos Grups Polítics que no
vulguin fer i replicant el Grup proposant. Si hi hagués,
en el seu cas, petició de paraula per part del Govern
o del seu President, s'iniciara la qüestió incidental amb
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el darrer que hagi parlat. Finalment, podran tenir torn,
per fixar posicions, els Grups que no hagin intervengut
en el debat. La votació es fara al final de totes les propostes, i fora d'aixo, inidam el debat, donant la paraula al Portaveu del Grup Socialista per defensar les
propostes admeses d'aquest Grup.
Té la paraula el Sr. J oan Francesc Triay Llopis.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Sr. President, una qüestió d'ordre.
EL SR. PRESIDENT:
Sí.
EL SR. TRIA Y LLOPIS:
Demanaria que previament al debat es fes lectura
de les proposicions. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Secretaria, vol fer lectura, per favor, de les propostes admeses del Grup Socialista?
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT:
«l.-El Parlament acorda la constitució d'una Comissió d'Investigadó sobre irregularitats a la contractació de personal de la Comunitat Autónoma. La Comissió d'Investigació tendra la mateixa composidó que
les Comissions Permanents, es constituira de forma immediata i els seus trebaIls no s'interrompran fins a la
seva conclusió.
2.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autonoma a dur endavant, en cooperació amb l'Administració de l'Estat i els ajuntaments afectats, les
accions necessaries per tal de garantir el proveYment
d'aigua potable a les arees urbanes de la badia de
Palma.
3.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autónoma a prestar la maxima coHaboració als ajuntaments per tal d'accelerar l'entrada en fundonament
de les estadons depuradores d'aigües residuals en construcció i, així mateix, garantir la conservació i manteniment de totes les estadons depuradores de les IIles
Balears.
4.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autónoma que, d'acord amb el conveni subscrit entre
el Ministeri de TrebaIl i Seguretat Sodal i la Comunitat Autonoma de les IIles Balears, estableixi programes
destinats a promoure i protegir la política d'ocupació
a sectors productius de la nostra Comunitat, amb participació de les Conselleries, les activitats inversores
de les quals promogui la creació de Ilocs de treball.
S.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autónoma a prendre mesures d'agilitació administratlva de superadó de traves burocratiques i de coordinació interna, així com la implantació experimental d'un
sistema de fines treta umca.
6.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autonoma a remetre, en el termini de quinze dies, en
compliment de l'article 103 de la Llei de Finances la
documentadó següent referida als tres primers trimestres de l'any 1986:
a) Modificacions de credit.
b) Del grau d'execució del Fons de Compensació
Interterritorial, així com de· les seves modificacions.
c) De les contractacions directes d'inversions per
un import superior a 20 milions de pessetes.
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d) De les transferencies corrents a empreses i a
famílies i institucions sense fi de lucre, l'import individualitzat de les quals sigui superior a 500.000 pessetes.
e) De les emissions i conversions de deutes acordats pel Consell de Govern.
f) De les concessions d'avals acordades amb carrec de la Tresoreria de la Comunitat.
g) De l'estat d'execució del Pressupost de la Comunitat, així com deIs moviments i situació de la Tresoreria.
h) De totes les operacions de les quals, d'acord
amb la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat,
el Parlament n'hagi de ser informat periodicament.
7.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autonoma a potenciar els serveis d'Extensió Agraria i
la seva assistencia directa als pagesos en les explotacions agropecuaries.
8.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autonoma que en el termini maxim de dos meso s, normalitzi l'ús de la llengua catalana a tota la documentació escrita emanada de l'Administració de la Comunitat Autónoma.
9.-EI Parlament acorda que la Comissió Tecnica
Liquidadora presenti, abans del 28 de febrer del 1987,
!'informe sobre la liquidació deIs Pressuposts del 1985».
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Secretaria.
Pel Grup proposant, té la paraula el Sr. loan Francesc Triay Llopis.
EL SR. TRIA Y LLOPIS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Som a la tercera fase del debat sobre l'acció política i de govern
de la Comunitat Autonoma, com ens especifica l'Ordre
del Dia d'aquest PIe. I avui em correspon proposar al
Parlament l'aprovació d'unes quantes resolucions plenaments congruents amb els temes debatuts i plenament coherents amb les posicions que ahir vaig defensar.
Ahir plantejava una crítica general a la gestió de
govern i anunciava quatre línies generals d'actuació
distinta: la necessitat de cooperació de les diferents
Administracions Públiques, amb el Govern de la Nació, amb els Consells Insulars, amb els Ajuntaments;
l'exigencia d'una efica<; i transparent gestió del pressupost; la inexcusable obligació, per part del Govern de
complir i fer complir les lleis del Parlament; i la construcció d'una administració pública més moderna, més
participativa i més proxima. Aquest és exactament el
sentit de les proposicions que presentam. Proposicions
que no reprodueixen les resolucions incomplides de fa
un any, que consideram que continuen vigents i que
resten pendents encara de satisfacció en el Parlament
temes tan importants com el de la preservació del
medi rural, de parceHacions i usos contraris, incompatibles amb el des tí agrícola-ramader i natural d'aquests,
com el de les propostes d'actuació per una definitiva
catalogació i protecció del medi natural, com la inventariació de les urbanitzacions iHegals i les mesures
adequades legislatives i de gestió per donar-los solució
definitiva, també resta pendent l'agilitació i combinació deIs treballs del Pla Hidrologic, de suma importancia per totes les obres hidrauliques de la nostra
Comunitat, així com la coordinació, en materia cultural i esportiva deIs ajuntaments, Consells Insulars,

amb el Govern de la Comunitat Autonoma, per treure
la maxima rendibilitat a les infraestructures i a les
activitats, a part, de potenciar l'acció inspectora en
materia d'allotjaments extrahotelers que, com veielll
ahir, deixa encara molt per desitjar.
Per tant, no hi ha cap reproducció d'aquestes resolucions que varem aprovar i que consideram no cOrnplides i que continuen vigents amb totes les seves rnotivacions de fa un any.
Tampoc no proposam avui al Govern ni Ji dernanam, que dugui al Parlament noves lleis, creim que el
temps ha passat, que realment ja no és el moment,
que ja no hi ha temps en aquest final de Legislatura
per a l'elaboració i debat i aprovació, en aquest Parlament, de noves lleis, ja que només un període de
sessions, el de febrer i mar<;, ens queda en aquest
Parlamento No perque no creguem que siguin necessaries, que creim que ha estat molt insuficient la tasca
legislativa d'iniciativa del Govern. Les propostes que
presentam són propostes senzilles, adaptades en el
temps que queda i adaptades, també, a l'actual capacitat del Govern que, en opinió del Grup Socialista,
ahir plantejada, consideram que és ben escassa. Propostes, per tant, que podran complir, si s'aproven, naturalment, si tenen vostes, senyors del Govern, la voluntat de fer-ho. Pero que, per suposat, no esgoten ni
d'enfora els problemes de la Comunitat Autonoma.
Pero que poden ajudar a resoldre alguns problemes
reals, de cada dia i que, per tant, els ciutadans consideren importants.
Un primer bloc de propostes fa relació a aquesta
necessitat d'un nou esperit de coHaboració entre les
administracions públiques amb el Govern de la Comunitat Autonoma. Cooperació entre administracions que
voldríem veure especialment exempleritzada en relació
amb el cicle hidraulic, amb el cicle de l'aigua. Aigua
i sanejament i depuració. Una cooperació a tres bandes que du l'aigua de la Serra de Tramuntana, o d'alla
on sigui i no faci falta dins l'illa de Mallorca per resoldre els problemes externs del conjunt d'arees urba-·
nes, turístiques de la badia de Palma, del municipi de
Palma i municipi de Calvia i totes les seves importantíssimes arees turístiques.
Cooperació de la Comunitat Autonoma amb els
Ajuntaments, esfor<;os per part de la Comunitat Autonoma per tal d'accelerar l'entrada en funcionament de
les depuradores que es troben en construcció, perqu~
puguin estar en pIe rendiment abans que comenci la
proxima temporada turística. El problema de l'aigua és
en la línia, el nostre plantejament, en la línia de l'acord
un~lllime, realment poc habitual, que va prendre l'Ajuntament de Palma a principi d'any en relació amb la
necessitat de trobar una via de coHaboració, de concertacíó entre la Comunitat Autonoma i l'Ajuntament.
Es tracta de coordínar esfor<;os í mitjans i de promoUre els convenís económics a tres bandes, que siguin
necessarís. En relació amb el sanejament, la Comunitat Autonoma no tan soIs ha el'accelerar la posada en
marxa de les depuradores en construcció i facilitar
aquesta posada en marxa, sinó que, arnés, creim que
ja és el moment a aquestes altures de les inversÍon s
en materia ele sanejament, de comen<;ar a pensar co!11
sera el manteniment i la conser~ació d'aquestes costoses instaHacions. És clar que el Govern ha de comen<;ar a pensar quines fórmules jurídique.s de conveni, de
coHaboració establira per tal que aquells ajuntam ents
que no tenguin capacitat propia per dur enelavan t
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aquesta tasca, no posin en perill les grans inversions
que el conjunt de la Comunitat, el conjunt deIs ciutadans fan per millorar el sanejament d'aquestes costes.
1 que, per tant, en aquest sentit, creim que s'han de
cercar fórmules, s'han de cercar propostcs, s'ha d'iniciar ja el coneixement d'aquesta problematica perque
és sabut, i així ho donen tots els estudis realitzats que
les estacions depuradores mal cuidades, mal conservades, amb un deficient manteniment, en pocs mcsos, ni
tan soIs anys, entren realment en situació de deteriorament irreversible.
Un segon bloc de propostes, van relacionades amb
la gestió economica del Govern, quant a l'execució del
pressupost i quant a la transparencia d'aquesta gestió,
és urgent i inexcusable que el Govern doni compliment
a les seves obligacions en relació amb el Parlament,
quant a la Llei de Finances. Trimestralment toca dur
al Parlament tota una serie de documents economics,
de contractacions directes de més de 20 milions, de
subvencions que superin el mig milió, d'execució del
Fons de Compensació, etc., que s'han llegit a la proposta i que som ja al quart trimestre i el Parlament
no té coneixement de tots aquests documents deIs tres
primers trimestres de l'any. Per aixo, aquesta Llei que
vam aprovar entre tots, a la qual el Grup Parlamentari Socialista va fer, en la nostra opinió, importants
aportacions, i quc va ser de la satisfacció de tots la
seva aprovació, és important que se li doni compliment i que, per tant, el Parlament rebi periodicament,
en les dates que es marquen, la documentació necessaria per excrcir el control que la Uei li dóna, li confcreix.
Per altra part, un acord que afecta el mateix Parlament i no el Govern, i és la voluntat de disposar,
abén1S de final del mes de febrer, de la liquidació deIs
Pressuposts del 1985, creim que és important anal' accelerant la tramitació deIs informes tecnics de liquidació deIs pressuposts i que, per tant, aquest Parlament que ja no podra coneixer, ja no podra entendre
de la liquidació del 1986, pugui tenir, amb temps suficient per debatre-la, la liquidació del 85, que ja s'imciara proximament i que, a més, és un termini raonable perque es pugui realitzar i elaborar aquest informe.
Quant a l'administració, tothom esta d'acord, cree
que ja no hi pot haver discrcpancies, que és necessari eliminar traves burocratiques, que s'han de suprimir tramits innecessaris, que s'ha d'acursar el temps
deIs expedients, que s'han d'agilitar les coses. Una administració és necessari que sigui resolutiva, que sigui
rapida, que no sigui una burocracia que es converteixi
en mal son del ciutada que la necessita i que la re quereix. Supos que aixo és un plantejament perfectament
assumible per tothom. En aquest sentit, demanam d'una
manera generica que el Govern s'apliqui en aquesta
tasca, que cerqui la fórmula d'agilitar, que elimini tramits, que heretats d'una altra administració més antiga, certament arcaica, avui no es consideren imprescibIes per la gestió deIs assumptes de la Comunitat i,
en aquest sentit feim una proposta innovadora, experimental, pero creim que la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, pel seu tamany d'Administració, per
la concentració d'aquesta administració uniprovincial
i, a la vega da, practicament concentrada a un sol punt,
a la ciutat de Palma, és possible fer aquesta experimenta ció en més bones condicions que a qualsevol
altra Comunitat, que també n'hi ha d'altres que ho
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fan, que és introduir un sistema de finestreta única,
de «ventanilla» única, que faciliti al ciutada tots e1s
tramits interns de la mateixa Comunitat, que se suprimeixi, a títol experimental, per veure com funciona,
per poder treure després les conc1usions aelequaeles,
aquesta peregrinació permancnt del ciutada que necessita una tramitació d'assumptes d'una certa envergadura, no tan soIs de Conselleria en Conselleria, sinó fins
i tot de servei en servei dins d'una mateixa Conselleria.
Creim que és molt important que es faci l'esfon; eles
de l'Administració d'impulsar els expedients, que no
hagi de ser el ciutadá qui hagi d'anar impulsant dia a
dia a diferents serveis e1s expedients d'una mateixa administració que ha ele tenir un caracter unitari que és
I'Administració de la Comunitat.
També cUns aquest aspecte de l'Administració es
fa una proposta en relació amb la normalització lingüística deIs documents que s'emetin cap a l'exterior.
Creim que un bon exemple de voluntat per normalitzar la llengua a la Comunitat, un bon excmple ele la
voluntat per aplicar sense reserves la Llei de Normalització Lingüística, seria que el Govern de la Comunitat
s'aplicas seriosament en l'emissió en catala dels documents que emet cap al Parlament i cap als ciutaclans,
cap a l'extcrior.
Un cas concret, en relació mnb l'atracament el'una
administració als ciutadans, que a111r vaig comentar
com un cas realment negatiu, és el deis servcis d'Extensió Agraria, pot semblar un tema anecdotic, no ho
és per a molta gent, no ho és, per una part, no diré
que substancial numericament, pero sí important de la
població. Els Serveis d'Extensió Agraria s'estan desmuntant, s'estan buidant, s'cstan retallant, crec que és
necessari que el Govern els potencil, que el Govcrn
continul, no tan soIs, no disminueixi, sinó que incrementi la presencia deIs tecnics assessors damunt les
propies finques i no rcc10ient aquest assessorament alss
despatxos, a les oficines i disminuint la seva amplitud.
Un exemple d'una administració que s'ha d'atracar al
ciutada, a l'administrat, en aquest cas, al pages, i no
en sentit contrari.
Es va parlar molt el'economia, i sobre aquest tema
volem fer també una proposta realment constructiva
i facil de donar satisfacció, en el tema de l'atur. Que
s'estengui el conveni de l'INEM, de l'Institut Nacional d'Ocupació, amb la Comunitat Autonoma, que es
troba practicament centrat a la Consclleria de Transports i Treball, que s'estengui a d'altres Conselleries
amb forta capacitat inversora. Dins l'any 86, s'han destinat 37 milions i s'han pogut crear 64 aproximadament llocs de fcina, a través d'actuacions en conveni
de l'INEM, com dcia, amb la Conselleria de Treball i
Transports, que sense cap dubte es podrien ampliar i
augmentar d'una manera substancial si hi hagués propostes concretes des de les Conselleries inversores, especialment des de la Conselleria d'Obres públiques.
Aquest és el sentit de la proposta, que la Consellena
d'Obrcs Públiques, i qualsevol altra amb capacitat
d'inversió, pero fonamentalment aquesta, que és la més
inversora, indiscutiblement, del Govern, faci programes d'actuació concreta en materia d'ocupació per rebre ajudes que, sense cap dubte, crec que es podrien
trobar, per part de l'INEM per facilitar tant a les
obres d'execució directa com a les obres que es contractin, poder facilitar i subvencionar les empreses
que s'acullin en aquests plans de creaéió d'ocupació,
per tant, d'aturats a les obres en qüestió.
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1, per últim, la política de conlractació. Hi va haver ahir coincidencia sobre la realitat de les situacions
irregulars, anomales, iHegals i, cn algun cas, fins i tot,
pat ser possible, que delictives en la política de conlraclació. Les lleis laborals i de Funció Pública no sempre han estat respectades, es pot haver incorregut fin s
i tol en un dclicte social, d'acorel amb el Coeli Penal.
Deia ahir i ho mantenc avui que tres situacions molt
greus posen en qtiestió aquesta política de contractació: el cas del prestamisme laboral, verificat, per part
d'una Conselleria en concret o d'un servei en concret,
practica realment insolita a una Administració Pública; el cas deIs contractes de serveis que, a través de
personal autonom, es plantegen en treballalors que fan
feina fixa, feines ordinaries, feines cHns un horari comú
i regular i que, per tant, són treballadors autonoms al
servei d'una administració pública que paguen la seva
llicencia fiscal, el seu IV A i que, per tant, es troben en
una situació realment anomala dins l'administració; i
l'abús manifest ele les contractacions eventuals interines, burlant lleis laboral s i lleis de Funció Pública. És
necessana aquesta Comissió el'Investigació, aquesta
Comissió Parlamentaria el'Investigació, és un acord
que demanam al PIe del Parlament, que pugui coneixer realment quina és la rcalitat, fins a quin punt
aquestes situacions anomales han passat de casos alllats a situacions generalitzades, poder realment separar el gra ele la palla i, per tant, poder abstreure les
responsabilitats, si n'hi ha, les conclusions oportunes
del Parlament, les recomanacions necessaries al Govern
perque aquestes situacioEs no es puguin tornar a reproeluir.
Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Grups que vulguin intervenir?
Grup Regionalista de les Illes, té la paraula. Perdó,
perdó. Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula.
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts.
EL SR. PONS PONS (DAMIA):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup Esquerra Nacionalista donara suport a les propostes de
resolució del Grup Socialista, pcrque tot i la modestia
que manifesten, modestia imposada per l'escas temps
de Legislatura que fa inviables al tres propostes que a
altres debats O al debat anterior es varen dur a aquest
Parlament, tot i la seva modestia, indiquen un esperit
preocupat, realista i constructiu.
És evident que a tots ens interessa que la contractació de personal es faci degudament, que hi hagi igualtat d'oportunitats, és evident que ens interessa que hi
hagi una coHaboració per part de la Comunitat Autónoma amb les altres institucions, per resoldre problemes greus com és el ele subministrament d'aigua potable i depura ció d'aigües, és evident que a tots ens
ha de preocupar impulsar una política d'ocupació que
doni llocs de feina necessaris per al nastre país. És
cert que la burocracia autonomica no es caracteritza
per l'eficacia i hem de cercar millorar-la, és cert que cal
complir la Llei de Finances, encara que sigui a través
de recordatoris puntuals d'aquest Parlamento 1 és cert
també que hem de potenciar, evidentment els serveis
d'Extensió Agraria fins ara abandonats. 1 és cert també
que la norma1i!zació lingüística no basta tenir una llei,
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que, com veim, és necessari dur-la en aquest Par"
lament a manera de recordatori puntual.
De tots aquests aspectes plantejats, de totes aques"
tes propostes plantejades pel Grup Socialista, pero, en
voldria destacar tres i centrar la mcva intervenció
sobre aquestes. En primer lloc, la qüestió de personal.
Una de les coses que més ens dol als nacionalistes
d'esquerra que hem lluitat per crear un sistema auto"
nomic, per acostar ]'administració als ciutadans, és la
sensació Ciue tenim clavant una labor de govern inefi"
ca<;, la sensació que tenim de vegades d'haver ajudat,
no a construir una autonomia, un autogovern, sinó UD
caciquisme que. en lloc d'acostar una administració
als ciutadans, el que ha fet ha estat introeluir elements
ele favoritisme i de nepotisme, flagrants. El tema de
personal és absolutament necessari que sigui objecte
el'una Comissió d'Investigació, perque, si no hi ha res
a amagar, hem ele voler la Comissió d'Investigació, i
si hi ha coses a amagar, hem el'exigir que es depurin
les responsabilitats pertinents i s'exigeixin en conseqüencia als responsables el'aquesta acció impresentable. Perque vos puc assegurar, com a ciutaela el'aquest
país, que hi ha una desconfiant;a profunela elels ciutadans cap a la moralitat ele la Comunitat Autonoma en
materia de personal, certa o no certa, la elesconfial1{;a,
la Comissió el'investigació sera un bon instrument,
si la deixam treballa!' bé, per aclarir-ho. Hi ha un
article ele la Constitució, 1'article 14 que proclama la
iguaItat deIs ciutaelans elavant ele la Llei, i els ciutadans el'aquest país no tenen la sensació de ser iguals
davant ele la Lei a 1'hora el'acceelir a llocs ele treball
de la Comunit8.t Autonoma. Hi ha la sensació que el
nepotisme, el partidisme, les fílies i les fobies ieleologiques són les que donen i lleven eleterminats llocs ele
treball a un ciutaela. No es proposa res més que aclarir si aixo és cert o si aixo és una simple remor que
no té cap base real. Tirem enelavant amb aquesta
Comissió el'Investigació i farem un gran bé a la nostra
Autonomia.
Segon punt que m'interessa destacar: es va parlar
el'una manca de coorelinació institucional, ahir, en el
debat. És 1'aspecte que apunten es propostes referides
a 1'aigua ele Palma i a la elepuració el'aigües que s'ha
d'impulsar a tots els ajuntaments el'aquestes illes.
Aquesta cooperació institucional s'ha ele proclamar,
solemnement o no tan solemnement, aixo és ineliferent, que no existeix, és evielent que les fílies i fobies
que afecten els ciutans a 1'hora el'acceelir als llocs ele
treball d'aquesta Cúmunitat Autonoma, també es
projecten com una ombra sinistre, sobre les altres institucions. Si una institució és controlaela
per uns eleterminats elements ele la mateixa corela
ieleologica el'aquest Govern, el tractament canvia
de quan són en mans elels seus aelversaris polítics. 1
aixo és una actuació irresponsable. El cas ele Palma
és el cas més flagrant, perque més de 300:000 ciutadans resielents en aquesta ciutat, la capital ele les Illes
Balears, no són objecte, pel fet d'haver votat, qui elemocraticament ha volgut votar, el'un tractament neUtre irresponsable, i, en conseqüencia nosaltres celebram que el Grup Socialista elugui aquestes propostes
perque aquesta cooperació institucional es materialiazÍ
tant en materies el'aigua potable com de elepuració.
1 tercer element que he ele dir que em elo] el'un a
manera profunda. No és que els nacionalistes d'esquerra estiguem obfesionats, només, com eliu algú,
quan ja no li poelem contestar, qua n diu algú que
S1110

DIARI DE SESSIONS/Núm. 77/11

12 novbre. 1986, a les 17 h.

estam obsessionats en materies cultural s i lingüístiques, nosaltres tenim llengua, tenim idioma per parlar
de totes les materies que preocupen els ciutadans
d'aquestes illes, i UIl.a de les que preocupen o haurien
de preocupar els poders púbics que l'han d'impulsar
a aquesta normalització lingüística, no perque el seu
programa els obligui, perque del seu programa poca
cosa en podríem. esperar, perque l'Estatut diu que s'ha
d'impulsar, que és una obligació, no és un acte voluntari que s'ha de fer d'acord amb una fidelitat ideologica a uns programes determinats. I aquest~ normalització lingüística, certament, ha tengut un fmal formal
felit;, que és una Uei de Normalització Lingüística
prou positiva, aprovada per unanimitat d'aquesta Cam~
bra, pero la nostra sensació és que més que una Uel
per actuar damunt un país, per impulsar uns ciutadans cap a aquesta normalització, que assumeixin dins
la seva vida quotidiana, comercial, familiar, escolar,
etc., aquesta llengua nostra ,que continua en perill i
sofreix un procés de marginació i degradació, més que
crear aquest instrument tenim la sensació que la Uei
de Normalització Lingüística, a la vista de l'aplicació
o de la no aplicació, que se'n va fent, sembla ser un
document gloriós, pero un document que es guarda a
un arxiu per no ser utilitzat. I nosaltres creim que la
Comunitat Autonoma no cal que manifesti entusiasmes lingüístics, certament impossibles per governar-la
qui la governa, nosaltres pensam que aquesta normalització lingüística ha de ser impulsada, perque l'Estatut ho mana. I el primer que ha de donar exemple als
ciutadans és la mateixa Comunitat Autonoma que, dia
a dia, de manera constant i sistematica, en relació amb
les al tres institucions d'administració local o amb el
mateix Parlament, i ja no diguem en la relació amb
els ciutadans, practica una sistematica marginació del
cataUl, vehicula la seva expressió com a poder públic
a través del castella. No és un acte iHegítim, pero és
un acte que contradiu l'esperit de l'Estatut, la lletra
de l'Estatut, la norma estatutaria que ens diu que sera
un objectiu d'aquest poder públic que fins ara no ho
compleix.
Certament la proposta del Grup Socialista és, potser, utopica, i jo ho celebro, perque tal vega da si
intentam anal' lluny arribarem aprop, i nosaltres tenim
la sensació que aquesta proposta del Grup Socialista,
quan ens diu que facem via a normalitzar el catala
dins la Comunitat Autonoma, és un element positiu,
és un element que, en definitiva, no fa més que recordar a aquest Govern que hi ha Estatut que serveix
per a moltes coses més que simplement per detentar
amb benefici de grups de pressió, per que no?, el
poder d'aquesta Comunitat Autonoma.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. Antoni
Roses i Juaneda.
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts.
EL SR. ROSES JUANEDA:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El
Grup Regionalista, en referencia a la primera proposició del Grup Socialista donara suport a la constitució
d'aquesta Comissió, ja que som conscients que un deIs
princlpls principal,> pels quals els polítics varem
ser elegits, va ser el d'administrar correctament
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i adequadament els recursos economics que tots
els ciutadans pagam. Per tant, quan hi ha una
lleugera i simple pressumpció d'irregularitats, nosaltres estam d'acord que el Parlament posa els
mitjans necessaris per acIarir, dins la seva labor
controladora de l'acció del Govern, per averiguar
si eren simples i infundades sospites o si, realment, existia alguna irregularitat. La dona del
César no només ha de ser honrada, nosaltres creim,
honestament que en aquest cas ho és, pero també ho
ha de pareixer i ho ha de demostrar. Per tant, el Grup
Regionalista donara suport a la primera proposició del
Partit Socialista.
Quant a la segona, nosaltres enfocam aquest tema
i creim que s'hauria de cerryir a l'ambit de l'illa, i no
de manera parcial. No es poden desmembrar altres
municipis de l'illa, de fet, així ho contempla el PASSIB
i, per tant, l'estudi de la utilització deIs recursos ha
de ser a nivell d'illa, i no només de badia de Palma.
Dins el Pla Hidrologic s'ha de contemplar la problematica de les Illes. Nosaltres creim que en aquest cas
concret, si algun ajuntament, dic algun, hipoteticament, per suposat, es ves impotent de solucionar la
seva problematica, que ho manifesti directament al
Govern.
Quant a l'apartat tercer, que es troba directament
relacionat amb aq¡;;est segon, que fa aHusió a les
plantes depuradores, fins i tot que nosaltres som
conscients deIs mitjans i necessitats d'alguns municipis, la majoria no tenen organització tecnica, per la
qual cosa, creim que, efectivament, els hem de donar
suport economic, tecnic i de gestió, és a dir, han de
rebre el suport des del principi, des que inicien les
seves gestions. I entenem també, som conscients i
sabem que el Govern per un altre costat, ha de controlar el correcte funcionament de les plantes depuradores i la qualitat de les aigües que són tractades. Ara bé,
el que si és cert i creim és que les depuradores han de
ser administrades per aquells que cobrin les taxes
sobre elles. Aquesta proposició va lligada amb l'anterior, en el sentit que creim que hi ha d'haver una
sola i única administració que dugui aquesta materia
endavant. Subministrament d'aigua potable i tractament de residuals hauria de ser administrat per un
sol ens.
Quant a l'aparfat 4t, atur és un problema basic
a nivell nacional i europeu, la competencia fonamental
radica, no només en la política laboral que practiqui
el Govern Central, sinó principalment es converteix en
una circumstancia íntimament lligada a la política
economica. Atur en relació amb les estadístiques, el
Govern Central és un deIs temes on ha fracassat estrepitosament, per tant, hem de deixar cIar i no hem
d'arriscar que ara aquesta problematica es traslladas
a l'Executiu Balear 3mb un important agrayant, i és
que practicament no té competencies en aquesta materia. I, si com diu la proposició del Grup Socialista,
hi ha un conveni firmat, molt bé, que es dugui endavant l'acord, el conveni, que es compleixi el conveni,
estrictament el conveni.
A l'apartat cinque sí que li donarem suport, perque
un deIs objectius principals de l'Autonomia, un deIs
principals era precisament que l'administrat de les
Illes Balears se sentís, en certa manera, protegit quan
vol dur endavant algunes gestions burocratiques, que
se sentís acollit amigablement i que no hagués de
peregrinar d'una administració o d'una Conselleria a
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un altra, soHicitant els informes corresponents. Tots
recordam aquella eroca en que, desgraciadament, ens
havÍem de traslladar a Madrid, on, de vegades, per
falta d'una polissa, i, d'altres vegades, per falta del
funcionari, tornavem amb les mans buides i érem,
practicament mal tractats. Aleshores, dins l'Autonomia, aixo era una de les ansies del ciutada, que se li
facilitas la gestió administrativa, els tramits burocratics. Així és que nosaltres, dins la Llei d'Allotjaments
Extrahotcleres varem insistir, perque es contemplas,
a l'empar de l'article 143 de la Llei de Procediment
Administratiu, que els expedients fossin un totsol i
que es tramitas sin a través d'aquella Conselleria on es
presenten i que aquesta recaptas els informes corresponents. I, senyors del Govern, jo parlo amb coneixement de causa, aixo no es compleix, i és una frustració
per al ciutada balear. Per tant, nosaltres, conscientment, donarem suport a aquest apartat cinque.
Al sis, bé, aixo és un principi basic que es compleixi la Llei, i nosaltres volem dir que volem ser
escrupolosament partidaris que es compleixi la Llei,
i la llista que presenta dins aquesta proposició el
Grup Socialista, és el que fa referencia, per suposat,
a l'article 103 de la L1ei de Financ;ament, i si realment,
dins un termini, no s'ha presentat, podem considerar
que s'ha incomplit i, per tant, s'ha de presentar. Aleshores, en l'estricta aplicació de la L1ei, nosaltres donarem suport a aquest apartat sise.
Al sete, nosaltres estam d'acord, perque creim
que és l'únic mitja que l'agricultor, sobretot petit,
té per obtenir informació tecnica ilegal. És la forma
més eficac; per atracar l'administració al pages, a l'agricultor. No oblidi, Sr. President, que la recuperació
historica deIs drets d'identitat deIs illencs és una de
les seves primeres obligacions, i voste que és un expert
en temes d'agricultura, sap que l'agricultura i els pagesos han estat moltes vegades, massa vegades, discriminats i mal tractats per antigues administracions. No
hem de cometre, doncs, el mateix error, i continuar
maltractant els nostres pagesos. Donarem suport a
aquesta proposició.
La vuitena, la vuitena ja és més peculiar, i és més
peculiar perque, que el Grup Socialista presenti aquesta proposició quan el Govern Central la va impugnar,
és una miqueta ironic. Nosaltres sí som sensibles als
temes de normalitl:ació lingüística, que és un deIs
nostres cavalls de batalla, prova d'aixo és la nostra
postura quan Esquerra Nacionalista va presentar una
proposició i nosaltrcs varem donar suport a un punt
que feia referc::ncia 8.1 doble ús de la llengua dins la
nostra aclminj"traCIG. Ara bé, la Disposició Transitoria
Primera de la Llei de Normalització Lingüística, té
per la seva aprovació tres anys, per tant, ens demanam
per que hem d'avar.:c;ar els terminis. Si escrupolosament en un altre apartat varem dir que sí, a aquest
hem de dir que no.
I el darrer apar:at, el número nou, és basic. Bé,
si el Pa,:lament. com se suposa, quedara dissolt el
mes d'abril a causa de les eleccions, efectivament s'ha
de presentar el mes de febrer per tal que el Parlament
tengui temps de poder-lo veure abans de la seva dissolució. Re3Im~nt, aixo és un argument basic que no té
paraula. Per tant, en aquest punt nou hi donarem
suporto
Res més. Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. J oan
Francesc Triay L1opis.
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts.
EL SR. TRIAY LLOPJS:
Gracies, Sr. President. Per fer algunes considera_
cions en relació amb les proposicions que el Grup
Regionalista avanc;a que no votara o que hem entes,
bonament, que ha avanc;at que no votara, i agrair, en
primer lloc, aquelleo. altres, especialment la Comissió
d'Investigació sobre irregularitats a la contractació,
que ha anunciat que votara favorablement, i que, sense
cap c1ubte, consideram una resolució de primer ordre
dins aquest paquet de nou, i que clarificara moltes
situacioll5 que, en aquest moment, ja és indiscutible
la seva rcalitat.
Jo lament que aquest esperit de coHaboració que
ah ir demanava i que el Govern feia seu i que considerava que havia practicat ja suficientment, cosa en
que no estavem d'acord, avui, per part del Grup
Regionalista, no trobi una aplicació concreta a dos
problemes reals, importants que afecten una gran part
de la població que no es poden dilatar, que no es
poden pos posar a una redacció d'un Pla Hidrologic
que ja voldríem veure fet, pero que realment no hi
esta. I que les seves solucions, naturalment, en el cas
concret del provelment d'aigua potable a Palma i municipis que l'envolten i zones turístiques, naturalment,
és una visió conjunta de l'illa de Mallorca, realment
inseparable de la visió conjunta hidrologica de l'illa
de Mallorca.
I aquest era el sentit de la Moció que jo he recordat ahir i avui, de l'Ajuntament de Palma el mes de
gener, de donar solució conjuntament a Ajuntaments
i ConseIleria d'Obres Públiques als problemes de Palma dins la visió global de l'illa de Mallorca i que si
es du aquí aquest tema, és perque, a pesar d'aquesta
voluntat unitaria, total, unanime dins els grups polítics representats a l'Ajuntament de Palma, no han
trobat aquesta soució i que, per tant, crec que vendría
molt més reforc;ada la necessitat de cooperar, juntant
totes les administracions i expressant la voluntat del
Parlameni que així sigui.
Jo no tan soIs DO discutesc, sinó que fins i tot
particip plenament, si bé ac;o no és l'objecte d'aquest
debat d'avui, i crec que sera una proposta cap al
futur, la nece5sita+ d'administrar el cicle hidraulic
conjuntament. Ac;o no és un tema que no es pugui
discutir amb pura racionalitat administrativa, crec que
necessariament el flltur passara per aquí, ara, simultaniament, crec que és necessari que el Govern sigui
conscient que uns Ajuntaments poden ser capac;os
d'aportar uns determinats milions, poden ser capac;os
d'un endeutament propi per col'laborar amb la Comunitat Autonoma, a constnlÍr unes costosíssimes, perque
realment són instaHacions realment cares, gravoses, de
depura ció d'aigües residuals, i si no esta assegurat el
seu manteniment, a-:-o és una inversió a curt termini,
perduda. I, com qu~ no tots els ajuntaments realmen t
tenen estructures tecniques suficients per assegurar
aquest manteniment, aquí no es tracta de fer cap
ingerencia en la política municipal, aquí es tracta del
contrari, d'aportar, per part de la Comunitat Auton Oma, solucions altern8tives per a aquells ajuntaments
que no tenguin aquesta capacitat de manteniment,
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perque els que la tenguin, no necessiten, en absolut,
de cap participació. i, que, per tant, es pensassin en
les vies de conveni, de concert d'una societat que
pogués donar suport, etc., per resoldre que aquestes
depuradores, que molt prest es posaran en marxa,
durin tot el temp ..;, siguin en funcionament tot el
temps que la seva amortització preveu en els seus
projectes.
En relació amb el conveni de treball, conveni amb
l'Institut Nacional d'Ocupació, jo crec que no hi ha
hagut un bon enteniment de la proposta, potser la
proposta no sigui felc;ment redactada, jo no ho sé,
pero cree que, més bé crec que no és gens felíc;ment
redactada. 1 d'ac;o, el Grup Parlamentari Socialista n'és
absolutament conscient, i ho ha discutit. Pero, vull
recordar Que hi ha un conveni-marc entre la Comunitat Auton~ma i l'Institut Nacional d'Ocupació, que és
generic, absolutament generic, i en el qual es plantegen uns objectius globals de que la Comunítat Autonoma i l'Estat són conscients i manifesten que han de
coordinar-se i coHaborar en aquesta materia, que és
necessari fomentar l'ocupació, tant que els dos poders
públics són obligats a practicar una poltica d'acord
amb l'article 40 de la Constitució, orientada a la plena
ocupació, etc. No vull cansar en uns punts molt globals, molt generics que conjunten les dues administracions amb aquest objectiu, i, per altra part, dins aquest
conveni marc, el que demana el Grup Socialista és que
no es limiti a actuacions poc productives, un poc
marginals, com les que ha pogut fer i que realment
són bones, la Consclleria de Treball i Transports, per
37 milions i 64 persones dins l'any 86, sinó que es
puguin estendre, i ar;o no costa a la Comunitat, és una
voluntat de presentar programes que permetin ser
subvencionats per l'Estat dins aquest conveni d'acord
amb les inversions de la Conselleria d'Obres Públiques,
que posin unes determinades condicíons a les obres
que facin perque tenguin un percentatge determinat
de treballadors que procedeixen de l'atur. Aixo crec
que és expressar una voluntat política absolutament
saludable i que realment no és ni imposar cap con dició ni tampoc carrcgar amb competencies que no són
seves la Comunitat Autonoma.
Quant a la Llei de Normalització Lingüística, en
primer lloc jo he de fer aqu una consideració general, perque s'esta convertint en un topic en aquest
Parlament el problema de la impugnació al Tribunal
Constitucional. Jo els he de dir que el Grup Socialista,
jo supos que els aItres grups també, són absolutament
respectuosos amb les sentencies del Tribunal Constitucional, que les sentencies del Tribunal Constitucional
no sempre són favorables a les tesis del Govern,
que deIs cinc punts que crec recordar que van
ser impugnats pel Govern crec que eren tres,
si m'equivoc eren dos, no ho sé, dos o tres, que
ja havien estat sentenciats en ferm pel Tribunal
Constitucional amb posterioritat, amb posterioritat
en el debat a aquest Parlament, i aquests punts,
que ja havien estat sentenciats, El Gdup Parlamentari
Socialista, que respecta el Tribunal Constitucional, encara que no sempre, com dic, coincideixen amb
les al tres tenen com se sap el suport d'aquest Grup
que té una impugnació presentada pel Parlamento Ara,
ac;o no té absolutament res a veure amb la totalitat
de la Llei que es pot perfectament posar en funcionament i molt menys en la necessitat de normalitzar
l'administració d'aquesta Comunitat, la necessitat que
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els documents que el Govem envia al Parlament els
envil en la nostra llengua, i, a ser possible, en un
termini el més curt possible, vagi emetent cap a l'exterior aquests documents en catala, perque en el termini
de tres anys i, si és possible molt abans, tota l'administració en tot el seu funcionament ja pugui ser
normalitzada en la llengua catalana.
Res més i moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
No havent-hi ...
Pel Grup Popular té la paraula ...
Ens trobam o bé en el torn final o bé en el torn
de .fixació de posicions. Si és fixació de posicions tendra cinc minuts i si és un altre tom, deu. Si vol .fixar
la seva posició, cine minuts.
Esta obert. Té voste la paraula.
EL SR. VIDAL JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La
TI?eva intervenció, t12turalment és per fixar les posiClOns del nostre Grup davant d'aquestes propostes de
resolució, presentades pel Grup Parlamentari Socialista.
En primer lloc, volem demanar que la vota ció es
faci per separat, perque, naturalment, no votarem igual
a totes les proposte; de resolució que es presenten.
. Comenc;ant per la primera, com és logic, hem de
dIr, cl'entrada, que ens abstendrem, pero volem explicar per que, perque creim que la nostra postura, la
nostra posició, en aquest cas, és coherent. Senzillament, perque creim que, d'acord amb la tesi que va
esgrimir ahir el nostre President, el Molt Honorable
President de la Cornunitat Autonoma, no és proceaent
aquí, avui, la presentació d'aquesta proposta de resolució, així ho creim. Pero és que, fins i tot, creient que
no és legal, i creim que no és legal perque la Comissió
d'Investigació o és' una comissió d'investigació o és
una 2.ltra cosa, i no és legal que una comissió d'in~
vestigació es munti com una investigació permanent.
Tenen vostes el Reglament, tenen l'article 51 i em remet al punt 3r, que diu que la Presidencia de la Camb:a, vull dir, de la comissió, podra, si així pertoca,
dIctar les normes de procediment oportunes d'acord
amb els principis generals establerts a aquest Reglament per tal d'ordenar el debato Pero, podríem llegir
tots el que diu aquest artic1e 51, i creim, senzillament,
que si hi ha hagut una cura d'humilitat i s'ha dit
que una altra proposta estava mal redactada, que la
redactin bé. Nosaltres ens abstendrem, pero positivament, perque, per una altra banda, no hi ha res a
amagar, i creim, honradament, que el Govem no té res
a amagar i, per tant, que es vegi aquesta abstenció
com a positiva, perque vagi endavant la constitució
d'aquesta comissió d'investígació.
. Al punt dos, naturalment, direm que no, i ho
dIrem pel que ha dit el representant del Grup Regionalista, pero, arnés, perque nosaltres no creim que no
només s'hagi d'estelldre a l'illa o, com ha dit el digne
representant o Portaveu del Grup Socialista, que pugui
afectar els ajuntaments turstics o afectats, valgui la
redundancia, per garantir el prove'iment d'aigua potable a les arees urbanes de la badia de Palma és
solament Palma o és si tant es vol, un nuclí d'una' illa,
i nosaltres, honradament, creim que aquesta proposta
no afecta aquest provelment a totes les illes i, per tant,
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aquest «foro», sI se'm permet el castellanisme, no
de cap de les maneres, per prendre aquesta resoluconcreta, referida al prove'iment d'aigua potable a
arees urbanes de la badia de Palma.
En tercer lloc, a la tercera, millor dit, proposta,
ens díuen que la depuració d'aigües residuals i, a més,
que es coHabori amb els ajuntaments, cosa que les
ajudes als ajuntaments són fixades ja per un decret,
concretament el 42 de 1984, de 28 de maig, i que es
concreten en el 50 % sobre el cost deIs estudis, projectes, etc., i el 50 % sobre el cost de les obres, i
aixo ens pareix molt bé, pero llavors afegeixen allo
de garantir la conservació, el manteniment de totes
les estacions depuradores de les Illes Balears i, naturalment, preguntam, i la coHaboració d'ajuntaments,
com es DOt coHaborar en la conservació i el manteniment de' totes les depuradores de les Illes Balears, si,
fins i tot, algunes concretes tanquen les portes al personal de la Comunitat Autonoma o, almanco així s'ha
dit? Per tant, nosaltres a aquest punt, també direm
que no.
Bé, i al punt quatre, no importa que els ho digui,
vostes h ohan dit, que perdonin, pero que no l'han
redactat bé. Bé, el redactin bé i llavor, quan el
duguin ben redacta!, ja en parlarem.
Senzillament, al punt cinc, també estam d'acord,
no sabem si la traducció de finestreta única és correspon a «ventanita» o a «ventanilla única» en castella, no
hi volem entrar, és una qüestió de normalització lingüística aixo, i, pero com que hi estam d'acord, totalment d'acord, votarem que sí.
El punt sise, ja ho han dit, és l'article 103 de la
Llei de Finances, no de Finan¡;ament, de Finances,
dones, naturalment, també li donarem suporto
Així com al punt sete, perque creim que el Govern
no té cap inconvenient, ho deim honradament, a potenciar els ser veis d'Extensió Agraria i la seva assist~ncia
directa als pagesos i a les expotacions agro-pecuaries.
Hi estam completament d'acord.
No al punt vuite, i pas de pressa, perque ja s'ha
dit per que per part del representant del grup Regionalista, i estam completament d'acord, que si hi ha
una Llei de Normalització que ho regula fin s a tres
anys, dones, no repetiré el que ha dit, i amb aixo estam completament d'acord, pero no estam d'acord amb
el punt nou, i acab Sr. President, i perdoni que abusi
un poquet del temps, per dir-Ios que en aixo sí que diferim del Grup Regionalista, perque la resolució no es
considera convenient per part del nostre Grup, de for<;ar la Comissió Tecnica Liquidadora amb un termini
de temps més curt per elaborar un informe, perque no
es tracta de presentar la liquidació, sinó d'elaborar un
informe sobre la Liquidació deIs Pressuposts del 85,
ja que és complex aquest treball a realitzar, i el volum
de la documentació a examinar, i si s'estudias lleugerament ...

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Acabat el debat i fixada la poslció per part del
Grup Popular, creim que s'ha de provocar un descans
de deu minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor, recomen¡;am la sessió. Secretaria, per favor, vol fer lectura de les propostes de resolució del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM)?
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT:
«En compliment de l'acord adoptat per la Mesa
de la Cambra, a la sessió celebrada el dia d'avui, em
plau de comunicar-vos que de les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), per a debatre en el PIe de la Cambra
el día de la data, se n'han admes les següents:
l.-Reiterar les resolucions aprovades pel PIe de
la Cambra en sessió de dia 12 de desembre de l'any
1985, que finalitzat ja el termini dins del qual havien
de ser dutes a terrne, no han estat complides pel Govern.
2.-Que en el termini d'un mes, el Govern presenti
el projecte de llei de la Funció Pública a les Illes Balears.
3.-Que en el termini de dos mesos, el Govern gestioni la creació de la Comissió Institucional per a la
Normalització lingüística a les Illes Balears, amb la
finalitat de fer reals i efectives les disposicions de la
Llei de Nürmalització Lingüística i impulsar-ne el desplegament normatiu. Dins aquesta Comissió Institucional hi han de ser representats, a més del Govern, l'Administració Periferica de l'Estat, els Consells Insulars
i els Ajuntaments».
4.-Que en el termini de dos mesos, el Govern presenti al Parlament un Pla de Seguretat i Higiene en el
Treball, d'acord amb els organismes de l'Administració Central i els Consells Insulars.
S.-Que, en el termini de dos mesos, el Govern
present al Parlameni un Pla de Prevenció, Tractament
i Rehabilitació dels toxicomans, on es prevegi la cooperació amb els Consells Insulars i Ajuntaments.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Secretaria.
Pel Grup ...
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Una qüestió d'ordre. Per una qüestió d'ordre,
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sí.

EL SR. PRESIDENT:
Per acabar ...

EL SR. SERRA BUSQUETS:
Grades. Com a Portaveu d'Esquerra Nacionalista
(PSM) volem fer constar la nostra més ferma protesta
per la no aceptació, per part de la Mesa, de quatre de
les propostes de resolució ...

EL SR. VIDAL JUAN:
... , amb presses, podria aconduir a la redacció d'un
informe escassament fiable per la premura de temps,
que aixo va molt bé ara, en que s'hauria de realitzar.
Moltcs gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

EL SR. PRESIDENT:
Li llevo la paraula .
Voste coneix exactament les normes a les quals
ens havíem d'adaptar, i les resolucions de la Mesa eren
inapeHables.
Per defensar les propostes.
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EL SR. SERRA BUSQUETS:
El elebat sobre la situació ele la nostra Comunitat
Autonoma ens elu afer, el'entraela, una afirmació clara
i rotunda a favor ele l'Autonomia i del progrés econo
mic, social i cultural elels nostres pobles. Al matelx
temps, i molt el'acord amb l'Estatut d'Autonomia i
(¡'al tres 110rmes generadores ele elret, plantejar la necessaria lluita per una justícia social i per un recobrament de la consciencia nacional del nostre poble.
És a partir d'aquesta fe i el'una llarga lluita que avui
presentam una serie ele propostes positives que milloraran, sense cap tipus de dubte l'acció del Govern de
la nostra Comunitat Autonoma i que, al mateix temps,
incidiran a favor el'un fet que ens preocupa molt, i
que l'hem reiterat, pero que, a cap moment, el podem
deixar de reiterar. I és que els ciutaelans d'aquestes
illes pensin que l'Autonomia és útil, és útil i serve ix
el'acord amb el més alt deIs imperatius morals i és que,
governi qui governi, el'alguna manera el que es faci. el
que es legisli, el que es decreti, el que es faci complir
ha de ser en benefid de tots els ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i que, sobretot, hi
haura, d'alguna manera, una atenció prioritaria als
problemes socials, cultural s i economics més greus i,
sobretot, als sectors socials que més necessiten el'un
Govern d'atenció per millorar la seva circumstancia.
I és per aixo que nosaltres avui presentam una serie de propostes, de resolucions positives, que millorin aquesta imatge ele l'Autonomia que pensam que
esta molt tocaela el'ala, i que facin possible una iHusió a una serie ele ciutaelans que, ele fet, pensam que
l'han ana da perelent per una mala gestió, en molts de
casos, i per un deixar ele banda problemes quotidians,
a altres casos. És per aixo que ahir elenunciarem i comentarem una serie ele problemes de l'acció de govern,
pero ho férem sempre en positiu i ho férem sempre
per tirar enelavant i ho férem sempre per aconseguir,
pensam nosaltres, que l'Autonomia milIori. I és per
aixo que de les cinc propostes que el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM pot defensar en aquest
moment, i no les nou que hauria volgut, ele les cinc
que pot defensar en aquest moment, certament, volem
fer emfasi a totes elles, perque pensam que són positives, són senzilles, són ciares i factibles de realitzar
en els mesos que queden d'aquesta primera Legislatura a la qual nosaltres hi hem eleelicat molt el'esfon;.
Per aixo, volem insistir molt i detallar molt quines
són aquestes propostes, la seva filosofia, la seva prac
tica, la seva virtualitat. I, en primer lloc, hem de parlar del Projecte de Uei de la Funció Pública. Nosaltres demanam que, en un mes, sigui a aquest Parlament el Projecte de Uei de la Funció Pública de les
Illes Balears, que pensam que en dos mesos pot ser
aprovat, perque hi ha voluntat política, pensam, per
part de tots els Grups Parlamentaris que s'aprovi i es
po si en practica tan aviat com sigui possible, i nosaltres en som molt conscients. Un projecte de Bei de
Funció Pública no resoldra els favoritismes que hi ha
hagut ni la ineficacia ele molts ele funcionaris i contractats que hi ha a l'Administració Autonomica. Pero,
aÍlco sí, per un futur immediat, seran fixades unes bases, una normativa i, en part, el elesgavell existent a
la nostra Administració Autonómica, es podra aturar
relativament, i almenys en serem responsables, solidariament, tots els Grups Parlamentaris, i aquest Parlament no es trobara sempre debatent problemes d'ineficacies, d'«enxufismes», etc., que hi han estat.
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El segon gran tema que volem dur ve elerivat de
la nostra filosofia social, ele la nostra practica en tematica social, i és quan demanam que es presenti un
PIa de prevenció, tractament i rehabilita ció de toxicomans, ele elrogadictes, i que es faci en cooperació amb
ConseIls Insulars i Ajuntaments. 1 és aquí on volem
tocar fons a un deIs temes que socialment, pensam,
que un 70 % de la nostra població viu, pateix, compren, hi participa. Certament, que avui haguéssim pogut elur en materia social, perque ahir varem parlar
Ilargament de problematica social, altres propostes,
pero una serie ele propostes que teníem, ele programes
d'atenció a la problematica de la dona, de problemes
d'atur, de problemes derivats elels problemes socials i
marginats, i de gent marginada, varem pensar o hem
pensat el Grup Parlamentari que eren al cap de tots i
que potser que fossin programes de més llarga elurada, que potser que en aquests mesos que resten de Legislatura no fossin factibles, pero sí que a partir de la
feina feta pel Govern de la Comunitat Autonoma, pel
Consell Insular el'Eivissa, de Mallorca i de Menorca, i
alguns ajuntaments, com el ele Ciutat, sí que és cert
que hi pot haver, ja, un pla ele prevenció, tractament
i rehabilitació ele toxicomans. I ho deiem a una Comissió Parlamentaria no fa molt, i ho eleiem en un pla
molt constructiu, elonavem suport a una serie d'acdons
que havia fet el Govern a niveIl aelministratiu, a nivell
burocratic, a niveIl de coordinació amb l'Administració
ele I'Estat, pero li demanavem posar-hi més les mans
en el tema, més mitjans i més personal, granges d'atenció per als drogadictes i solució a la possible rehabilitació, és a elir, tractament i rehabilitació arnés d'insistir en la prevenció, tot i així que reconeixem que en
materia preventiva eIs ConseIls Insulars hi han fet
cosa i també el Govern de la Comunitat. Pero es tracta d'intensificar aquest problema, que l'hem ele quahficar com un deIs més greus a les IIles Balears, com
una lacra social existent i que pensam, en definitiva,
que en aquest moment és a les mans d'aquest Parlament que obliguem, que entre tots demanem a l'E'xecutiu que en coordinació amb ConseIls i Ajuntaments
posem en marxa un pla de prevenció, tractament i rehabilitació, sobretot, després que la coordina ció amb
l'Aelministració de l'Estat ja existeix, segons el ConseIler de Sanitat, que ens ho va explicar en aquest Parlamento
Entrant en el tercer gran apartat ele les nostres
propostes, és d'un tema que ahir en parlarem poc, només en férem dues referencies, pero molt concretes i
molt ciares. I era I'incompliment sistematic d'una de
les Ueis importants que s'han aprovades en aquesta
Legislatura, la Uei de Normalització Lingüística, una
Bei que es va aprovar per consens de tots els Grups
Parlamentaris, tots hi férem feina, varem aportar, varem afluixar, varem ser comprensius, pero hi ha una
cosa que tots tenim clara, i és la manca de voluntat
política per part el'aquest Govern de complir la
Uei ele Normalització Lingüística. I és més,
per aIXO ve la nostra proposta el'avui, i és la
incapacitat que hem detectat a I'Administració Autonomica aa l'hora d'exercir les funcions de crear
la normativa i de veure si es va complint aquesta Uei de Normalització Lingüística. És evident
que una llengua només es recupera i es manté
si els ciutadans la parlen, si els ciutadans la volen mantenir, i no es pot obligar ningú, pero el
que sí és evident és que hi ha una normativa
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aprovada que s'ha d'anar complint, i hem observat una amplia capacitat de reflexió per part de
tots els Grups parlamentaris en aquest tema i, per
aixo, Esquerra Nacionalista ara proposa una Comissió
Institucional per a la Normalització Lingüística, que,
a més de 1'assessorament tecnic, segons el que preveu
l'Estatut de la Universitat de les Illes Balears, pensam que hi ha d'intervenir Govern, Administració Perifhica de 1'Estat i les institucions cabdals dels Consells Insulars i els Ajuntaments. Es tracta, Sres. i Srs.
Diputats, d'una Comissió Institucional per a Normalització Lingüística, que la impulsi, i que la normativa
pugui sortir, que sigui consensuada i que sigui mínimament efica'.; i per acabar, d'una vega da per totes,
d'incapacitats, de manca de voluntats polítiques i
d'agressivitats i de reiteracions del tema lingüístic en
aquest Parlament que, la veritat sigui dita, ja ens esta
cansant a nosaltres mateixos, Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista, sempre haver de dir aquí que no
es compleix la Llei de Normalització Lingüística.
El quart gran bloc tematic que presentam fa referencia a una Conselleria que ahir nosaltres den unciavem que creiem que havia existit, pero que no havíem vist, en tres anys i mig, quina activitat havía
tengut, la Conselleria de Treball i Transports. El President ens dei a que en materia de transports hi havia
hagut actuacions, n'hi ha hagudes, se'ns deia que en
treball poqueta cosa es podia fer, pero que alguna
cosa s'havia intentat fer, posant-hi voluntat. No dubtam nosaltres de les paraules del Molt Honorable President i de la possible voluntat del Conseller, si bé
criticam amb fermesa, que aquesta Conselleria no ha
actuat en tres anys i mig, segons nosaltres. Pero ara
feim una proposta en positiu, i és clara, i és que aquesta Conselleria intenti fer i faci, en' dos mesos, un Pla
de Seguretat i Higiene en el treball, i sabem que en
aixo hi estaren d'acord tots. L' Administració Central
en aquest tema, sabem que el té a vega des un poc descuidat, a vegades amb problemes a totes les illes, i
aixo ha dut que a 1'illa de Menorca, el Grup Popular
que aquí governa, a les Illes Balears, per boca del seu
Portaveu, Sr. Jaén, va presentar una Moció al Consell
de Menorca sobre aquest tema, que el Consell Insular,
i nosaltres afegim, en coordinació amb l'Administració
de 1'Estat, pero amb la supervisió, iniciativa del Govern de la Comunitat Autonoma, dugui a terme un Pla
de Segurctat i Higiene en el treball. 1 avui comentavem que seria aprovat, suposam perque amb aixo, com
a mínim, coincidirem en la votació amb el Grup Popular, ja que ell a Menorca ho va proposar no fa molt.
Pero, creim nosaltres que aquest tema, a més que és
factible, perque hi ha voluntat a l'Administració de
l' Estat, i hi ha voluntat, pensam a alguns Consells Insulars que ja han dit que sí, pensam que, en definitiva, és un pla factible que pot fer que aquesta Conselleria actuI i que a una area tan important com és la
de la seguretat i higiene en el treball, certament, hi
hagi una activitat que es conegui dins aquesta Legislatura, a partir de l'Administració Autonomica de Treball.
1 hem d'entrar ja en el darrer gran apartat de la
nostra intervenció, del que ens han deixat de la nostra intervenció, de la nostra proposta positiva. 1 és
reiterar, en aquests moments, i amb claredat i contundencia que fa, avui, onze mesos idos dies, que
aquest Parlament va aprovar una serie de resolucions
i que, d'aquestes n'hi ha d'importants que no s'han
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dut a terme. Qua1cuna, ahir, es va dur a terme, és a
dir, que ahir va arribar al Parlament la paperasSa de
la darrera de les coses que pensam que ha fet el Govern i que fa referencia a la divulgació deIs productes
de qualitat de les Illes Balears, i aixó és un tema que
ahir denunciarem, pero se'ns va dir, ja és al Parlament, certament, avui matí se'ns ha lliurat pels Serveis
Administratius. Pero, evidentment, hem de reiterar i.ncompliments amb una voluntat clara. 1 és, Sres. i Srs.
Diputats, que es compleixi el que el Parlament aprova, i certament que a vega des hi ha Proposicions no
de Llei, o a vegades hi ha Preguntes o a vegades hi
ha aspectes de normatives mals de complir, pero el
que sí pensam que és sagrat és quan hi ha un debat
sobre 1'estat de l'Autonomia, i aquí tots els Grups feim
feina i tots els Grups debatim, tots els Grups en positiu presentam propostes de resolució que es voten
una per una, certament és inconfessable, incontestable
que no es compleixin i en el període en que el Parlament diu s'han de complir.
Tal vegada, convendra, per tant, que es repassi, 1
nosaltres no hem de fer una lectura exhaustiva deIs
incompliments, ja en varem parlar en síntesi ahir, pero
ara, només hem de resumir, molt breument, els temes
i;mpo~-t~nts d'aquest incompliment. Un, i aquest sí que
es baslc en el moment que abordem la nova Legislatura Autonomica és corregir la macrocefalia administrativa de Palma i la potenciació del fet autonomic en
els Consells Insulars d'Eivissa i Formentera. Aquest
tema és clar, rotund, i pensam que mentre no es fad
aixó, ens trobarem sempre amb possibles problemes de
manca d'identificació entre Consells Insulars d'EivissaFormen;era i. ~enorca i Comunitat Autónoma. Aquest
tema s especIÍlcava clarament a la primera de les resolucions d'avui fa onze mesos idos dies.
En segon lloc, hem de reiterar la problematica ex~1austivíssima d'un deIs temes cabdals del nostre país,
]untament amb llengua i cultura, i és la defensa aferrissada del territori, pam a pam, del nostre territorio
És evident que la qüestió economica i social ens ha dut
mOI,tes hores de debat en el dia d'ahir i despurahir,
pero, en aquest moment hem de reiterar la problematica de l'espai, si tenim una economia sanejada, una
problematica social que ens preocupa, una llengua que
hem de conservar i que hem de fer avan'.;ar dins la
realitat social del nostre poble, aixo només és possible
dins un territori que es mantengui íntegre, és a dir,
no podem permetre, ni una vega da més, destruccions,
i és en aquest sentit que hi ha hagut moltes de propostes en aquest Parlament incomplides d'adalt abaix.
1 aquest bloc de defensa aferrissada deIs espais naturals, a partir deIs treballs deIs espais elaborats per
ICONA i INESE, amb propostes d'actuació que signifiquin una protecció del medi natural han de ser aprovades per aquest Parlament i posats en practica pel
Govern. Hem de dir també que 1'ordenació terriatorial
d'una vegada per totes ha d'acabar, 1'hem de concretar i hem de concretar els plans especials de les arees
protegides, d'Es Trenc, Sa Punta de N'Amer, Salines
d'Eivissa i Formentera, treballs que estan molt a 1'aire
i que, amb tota precipitació, aquests dies s'han acabat i no s'han acabat d'una manera satisfactoria. També es evident que hi ha un problema de cataleg d'urbanitzacions iHegals que s'havia de fer, s'havia d'envial' a aquest Parlament, 1'havíem de debatre i trobar
les solucions més adients per evitar reiteracions en
aquest problema d'urbanitzacions iHegals i, al matelx
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temps, per trobar solucions justes i satisfactories per
a tothom. També és evident que ens trobam amb un
problema que sempre en parlam, que sempre tothom
manifesta una voluntat, que és el Pla d'Ordenació Turística de les Illes Balears, perú no h1 hem posat les
mans, no h1 hem pres una postura clara, no hem empes i no ens basta que se'ns digui que es fa el Llibre
Blanc del Turisme, aixo és un tema important, pero
no és un tema que resolgui el Pla cl'Ordenació Turística de les Illes Balears.
També voldríem aclarir que hi ha una polemica
clara a totes les Illes i és respecte deIs espais que s'han
de dedicar a agricultura i ramaeleria i espais que s'han
de conservar com a naturals i aItres espais que s'han
de poder utilitzar per a la indústria o per a les urbanitzacions, aquest és un tema que aprovarem en aquest
Parlament i que no s'ha dut a terme.
És més que evident que totes aquestes reiteracions
que nosaltres felm, Sres. i Srs. Diputats, Senyores i
Senyors elel Govern, Senyors del Govern, perdonin, és
una qüestió molt senzilla, si hi ha voluntat de fer-ho,
pensam que es pot fer, aquest Parlament ja ho va dir,
aquí, en aquests moments, nosaltres creim injustificable, inexplicable que no s'hagin complit precisament
els temes que per a nosaltres eren més sensibles, més
importants, no només per a nosaltres com a Diputats,
sinó per una gran part de l'opinió pública, defensa
d'espais naturals, atur juvenil, problemes turístics 1,
en definitiva, pensam que aixo són els problemes socials que s'han d'intentar resoldre.
Nosaltres, de fet, voldríem dir quan parlam
d'aquestes resolucions que no s'han complides que hi
ha mesures que nosaltres, certament, no voldríem
prendre, pero és que ahir, quan varem comenr;ar el
nostre debat, deiem que creiem que aquest Govern era
incapa¡; d'una nova política, que complís resolucions
del Parlament, les posas en practica i canvias una
imatge a favor d'una Autonomia transparent, efica<; i
que els administrats, en una gran majoria, estiguessin
satisfets d'aquesta Autonomia. Nosaltres deiem que
partíem un poc d'aquesta idea negativa, que després
de tres anys i mig de fer feina i d'observació atenta
de tot el que es feia, de tots els projectes que hi havio., nosaltres confessavem i deiem, bé, ens pareix que
aquest Govern és incapa¡; de solucions de progrés, ens
pareix que és incapar;: d'anar endavant en temes que
la ciutaelania sent i que pensam que a vegades ho senten. votants de tots els Grups Parlamentaris que són
aquí presents, o gent que no ha votat mai. Pero, certament, nosaltres varem escoltar amb molta d'atenció
el President del Govern i certament ens va agradar,
fins i tot, que ens estimas, que ens fes una declaracíó
d'estimació, pero, certament, hem de tocar fons, hem
d'anar a una situació profunda davant aquest tema,
si aquest Govern, segons el Sr. Cañellas, és capa;;: de
fer una política progressista, si aquest Govern és capa¡; de complir les coses que aquest Parlament diu, si
aquest Govern és capa<; de fer noves polítiques, que
ens ho demos tri complint tot el que en aquest Parlament s'aprovi, amb un any d'actuació, el darrer any
no ho ha demostrat amb els temes socials, ecologics i,
fins i tot, culturals i, en part, economics. Per tant, en
aquests maments, reiterar, recordar, refrescar la memoria, exigir que es compleixi el que no s'ha complit és un deIs temes importants el'aquest debato Nosaltres sincerament pensam que si aquest Govern creu
que és capa¡; de fer-ho, que no ho ha fet per una se-
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r1e de problemes, i que anam equivocats en les nostres premisses, el que ha de fer és fer-ho ja, pero, és
cIar, fer-ho amb els mateixos «mimbres» que ha tengut fin s a aquests moments, pensam que és molt difícil, i per aixb, avui, deim que una conseqücncia 10gica és que es faci el que no s'ha fet, pero, com que
creim que hi ha molts de membres el'aquest Govern
que no ho han fet per incapacitat, per falta de voluntat política, pensam que no estarien ele més unes dimisslons, uns canvis per tal que un altre equip ho pugui fer.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grácies, Sr. Diputat.
Volen intervenir altres Grups?
Com a Govern? Queda oberta qüestió incidental.
EL SR. HUGUET ROTGER:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Abans el'entrar en el tema propiament ele les resolucions, perque
no hi hagi cap mica de dubte i que supos que tots els
Grups aquí representats hi estaran d'acord, tots aquí
hi som perque creim en l'Autonomia, i l'afirmam amb
el mateix emfasi que l'hagi poguda afirmar voste. Tots
aquí lluitam per la igualtat, per la llibertat i per més
justícia. Tots. Cadascú des de la seva optica, pero
tots. No és patrimoni exclusiu de ningú. Que l'Autonomio. és útil n'estam conven<;uts, per a;;;o som aquí. En
el que no estam tant d'acord és que l'Autonomia sigui
tocada d'ala, 0.<;0 seria tant com dir que els Ajuntaments es troben tocats d'ala, els Consells Insulars,
l'Estat, hi ha encerts i hi ha errors, pero a¡;o no suposa que una institució nova, que neix, ja neixi tocada d'ala.
En la lluita deIs problemes socials, crec, és que
tots també hi estam d'acord i que tots intentam que
ele cada dio. es vagin solucionant aquests problemes
socials, que n'hi ha, pero que, afortunadament, no
som la Comunitat que en tengui més, pero no per a¡;o
ens hagi de fer girar l'esquena als temes socials. Per
tant, nosaltres també. des d'una acció responsable de
govern, estam lluitant contra aquests temes de política social.
I entrant ara a cadascuna de les resolucions, jo
intentaré, en la mesura que sigui possible, i supos que
s'entendra perfectament, que han tingut tan soIs unes
hores per poder preparar aquests temes, ordenar, seguir un ordre sobre aquestes resolucions. 1 comen<;aré per la primera, que és reiterar les resolucions aprovades per la Cambra a la sessió de dia 12 de desembre del 86. No fa falta que es reiterin. Les tenim perfectament assumides. S'han presentat totes aquelles
que han pogut presentar-se, i les que no s'han presentades, són en vies de solució. Pero a¡;o serien paraules facils de dir, intentaré demostrar-H. Crec que tan
soIs cinc són sense complir, es podra estar d'acord
en el grau de compliment o no s'hi estara d'acord, es
podra estar d'acord en quin tipus de solució s'han
presentat aquestes resolucions o no s'hi podra estar
d'acord, pero la veritat és que hi ha hagut una feina
responsable. Nosaltres, des del primer moment, vam
creure, i així es va manifestar, i voste sap, i no fa falta dir cap nom aquí, que l'any passat tothom recorda
dins la seva memoria, aquella expressió que després
d'un debat com el d'avui es deia: si el Govern ha de
complir aquestes resolucions, pot tancar, posar-se a
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fer feina només en a¡;~, perque en té per dos anys.
Després d'un any, tan soIs, cinc. És cert que hi ha hagut resolucions quc han passat del termini per complir-se, pero no és manco cert que la seva importancia així ho requeria, perque, em cregui, concretament
li posaré un exemple, el Pla d'Alfabetització d'Adults
s'hagués pogut fer d'una manera rapida, pero hagués
estat un fulletó, es va voler fer una feina serios a i rigorosa, que es troba avui a discussió dins aquest Parlament, en la qual si podra estar d'acord o no, pero
ningú no podra dir que no hagi estat un treball seriós el que es va voler presentar davant aquesta Cambra.
1 quan li hc dit que aquelles resolucions que no
eren complieles era per algun motiu, tractaré ele justificar-ho. I comen¡;arem per la primera de les resolucions que no ha estat complida, pero vull llegir tot
el seu contengut, que eliu que «el Govern elabori i
presenti al Parlament, en el termini de sis mesos, un
pla el'infraestructura que, tant a nivell de patrimoni
com de personal, es dugui a terme a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentcra, per aplicar a
aquestes adequadament el que preveu l'Estatut en materia ele Consells Insulars». Jo li puc dir, en nom del
Govern, que en aquest moment, perque no pot ser
d'una altra manera, tenim perfectament quins són els
mitjans materials i humans que té el Govern a cadascuna de les Illes, pero a~o no és el pla que aquí es
requeria, el pla és fer unes previsions de les necessitats que podran tcnir cadascuna de les Illes, i aquestes previsions sempre s'han de fer en funció de les necessitats que es vagin generant i que es vagin creant,
i qui ens donara -aquestes necessitats? Per una part, i
no és la panacea, i deman disculpes als que integren
la Comissió o la Ponencia de Consells Insulars, per
una part la Llei que elaboram haura de tractar, tal
vegada no amb massa profunditat, aquest tema, pero,
per una aItra part, hi ha una consciencia de tots que
aquests mitjans materials i humans s'hauran de quantificar a l'hora que vagin passant, proposta a proposta, el tema de delegacions o de transferencies. Es troba íntimament Higat, i voste a¡;o ho sap més bé que
jo. I voste sap més bé que jo que es va comen;;ar
amb una única reunió o dues, si no record malament,
la Comissió Tecnica Interinsular, una per constituir-la
i una altra per comen¡;ar a debatre, i que es va fer
alla? Es va aturar, que jo no entraré si esta ben fet o
mal fet, la veritat és que tots els Grups Polítics van
as sumir que la Comissió Tecnica Interinsular no comencés afer feina mentre no tengués aquest marc basic que marqués les regles de joc per comen~ar a actuar. Pero no hi ha cap mica de dubte que cad as cuna
de les propostes haura de dur aquests mitjans materials, humans i economics. Si voste vol saber en aquests
moments amb que compta la Comunitat Autonoma a
cadascuna de les Illes, voste sap perfectament que a;;ó
li podem donar en el moment que vulgui.
Una altra proposta era instar el Govern de la Comunitat Autónoma que en el termini de tres mesos
presenti un Projecte de Llei de Patrimoni de la Comunitat Autonoma. Voste coneix perfectament que elaboració de textos legislatius, uns més, uns manco, de vegades són complicats, pero en aquest moment, aquest
text articulat, aquest avantprojecte es troba ja en
mans de totes i cadascuna de les Conselleries perque
hi diguin la seva i perque en un termini breu, potser
maxim de quinze dies, si no sorgeixen massa dificul-

tats, s'aprovi en Consell de Govern per remetre a
aquesta Cambra. Pero fer un projecte de llei d'aques_
ta magnitud en tres mesos, cm cregui, també era una
proposta que tots érem conscients, tots érem con scients, de difícil compliment.
Anem a la tercera: «El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma a refor¡;:ar les mesures d'ordre legislatiu reglamentari de
gestió per assegurar la prevenció del me di rural, les
edificacions, parceHacions, usos». Aquesta és la interpretació, sera que ha estat complit, en part, per part
nostra, i una altra interpretació sera que no s'ha ret
res, pero jo li puc assegurar que amb aquesta resolució concretament, les Comissions Provincials d'Urbanisme han adaptat les seves actuacions a aquestes indicacions i s'han exigit als Plans Generals i a les Normes Subsidiaries que es tramiten. Que s'ha preparat i
es troben en tramit unes modificacions de la Llei del
Sol en aquest sentit, i que les mesures de tipus reglamentari tendran el seu lloc dins les directrius d'Orde nació Territorial, previstes a la Llei d'Ordenació Territorial actualment en tramitadó en aquesta Cambra.
Una altra, anam per la quarta, «el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma a elaborar en un termini de sis mesos un cataleg d'urbanitzacions iHegals i remetre'l al Parlament
per al seu debat i aprovadó» si hagués acabat aquí,
aquest estudi seria, en aquest moment, en aquesta
Cambra, pero diu «juntament amb unes propostes legis la ti ves i de gestió per donar-los solució definitiva».
No totes les possibles urbanitzacions que es trobin en
una certa iHegalitat tenen la mateixa proposta de solució. Per a unes s'haura d'agafar una via, per a unes
altres, una altra, i a¡;o és el més costos, i, per tant, en
aquest moment, a~ó és el que s'esta preparant, una
volta tenim nosaltres en estudi aquest pla o tenim ja
catalogades les urbanitzacions iHegals.
I la darrera, que fa referencia que «el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a complir, en un
termini de dos mesos, els treballs del Pla Hidrologic
de les Illes Balears i esgotar totes les possibilitats d'actuació de la Comissió de Planificació Hidrológica de
les Illes permeti». A¡;o ja es va explicar. Aquest Pla no
és competencia d'aquest Govern, no tenim competencia en aquesta materia, i vos tes van ser un deIs grups
que, afortunadament, van aprovar una proposta que
va anar a Madrid perque ens donéssin les competendes d'aigua, pero, en aquest moment, l'únic que hem
pogu.t fer, i s'ha fet, han estat gestions per dur endavant i perque es pugui fer aquest Pla Hidrologic.
I ha fet referencia, en aquest cas concret, a una
resolució de turisme. Precisament en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autonoma de dia 10 d'aquest mes,
surt la convocatoria de concurs per realitzar l'estudi
previ al Pla Director d'Ordenació de l'Oferta Turística
de Balears, convocatoria normalitzada. Que vol dir
a«o? I es va donar a coneixer. Que hi ha un plec de
descripcions tecniques, i que aquest Pla s'haura de fer
d'acord amb aquestes prescripcions tecniques, i que
aquestes van ser remeses a la Cambra. Vos te aGo ha
coneix perfectament.
Per tant, a aquest punt primer, de fer complir les
resolucions, o bé s'ha de retirar o bé és anar afer
retxes dins l'aigua. Les altres han estat complides, i
les que no ho han estat, crec que he donat la seva
explicació.
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Quant a les següents, que en el termini d'un mes,
el Govern presenti el Prajecte de Llei de la Funció Pública de les Illes Balears, crec que aquest Govern ho
ha explicat suficientment, crec que en aquests dies
s'ha explicat suficientment com estava la Llei de la
Funció Pública, crec que un examen de totes les gestions que s'han fet i de totes les informacions que
han sortit, ens fan veure que aquesta és una Llei altament important, i ens adonaríem del grau de responsabilitat que ha tengut aquest Govern, de no presentar un Projecte de Llei de manera unilateral, sinó
de fer cas, coHaborar i estar en coordinació amb l'Administració Central, amb la Comissió Superior de la
Funció Pública perque dictamini. Hi ha hagut ana des
i vingudes. 1 no sé si aquesta resolució es presenta
perque se sap que en un termini molt breu pot ser
abans d'un mes, aquesta Llei entri al Parlamento Ja
esta dictada, vista i informada per totes les parts, i,
en aquest moment, ens falta, únicament i exclusivament que la Comissió Superior de la Funció Pública h1
digui la darrera paraula. S'han fet moltes gestions, des
de principis del 85 s'han fet aquestes gestions, hi han
intervengut les Centrals Sindicals, ja es va dir aquí que
hi havia hagut dificultats en el moment que es varen
haver d'interrompre aquestes feines, perque hi va haver
eleccions sindicals i, per tant, canviaven els representants legals, s'han hagut de recaptar totes aquestes i
cadascuna de les informacions, ha hagut de passar a
totes i a cadascuna de les Conselleries perque hi són
íntimament implicades i són íntimament relacionad es
amb una llei tan important com aquesta, s'han hagut
de recaptar totes aquestes informacions, s'ha hagut de
fer un dictamen conjunt, s'han hagut d'unificar criteris, i, amb tot a¡;:o s'ha hagut de demanar contínua informació i coHaboració per part d'aquesta Comissió
Superior de la Funció Pública. Pero aquesta Llei es
troba feta i a aquesta llei li falta aquest dictamen, que
si haguéssim de fer cas omís, que és una obligació mo·
ral, pero si haguéssim de fer cas omís, la podríem pre·
sentar dema, bé, perdó, hauríem d'esperar una aprovació del Consell de Govern, pero es podria presentar
d'aquí una setmana. Per tant, nosaltres creim que
aquesta resolució és una resolució oportunista, amb
perdó de l'expressió, perque vostes ja saben, sabien
que a~o era a punt d'entrar a aquesta Cambra.
1 anam a la resolució que diu que en el termini de
dos mesos el Govern gestioni la creació d'una Comissió Institucional per a la normalització lingüística. Ja
som una altra vegada, en creació de Comissions, i no
és que jo hi estigui en contra, de creacions de Comissions, sempre que siguin operatives i sempre que siguin
efectives, si no, feim el joc de «la oca», de Comissió
en Comissió i tir perque em toca. 1 aquest és el ca s,
quan voste diu que hi ha d'haver representació de totes les institucions i deIs ajuntaments, de quins ajuntaments? De tots els ajuntaments de les Illes? Seria
el més clar, més llampant i més justo Que seria aquesta Comissió? Aquesta Comissió seria una comissió més
nombrosa que tota aquesta Cambra, si hi havien d'estar representades totes i cadascuna de les institucions.
Pero, així i tot, voste sap que hi ha la creació de la
Comissió Tecnica d'Assessorament per a l'ensenyament
de la llengua, historia i cultura de les Illes Balears,
amb inclusió de tecnics representants deIs Consells
Insulars, deixem que la llei segueixi el seu camí, no
vulguem fon;ar-la amb caI¡;:ador, no facem el goteig de
punt per punt i d'article per article de la Llei de Nor-
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malització Lingüística, i ja s'ha explicat aquí, perfectament, i es traba reglamentat, el temps que hi ha per
anar posant en marxa i per adaptar totes i cadascuna
de les Administracions, no solament de la nostra Comunitat Autónoma, sinó de l'Administració Periferica,
en aquesta Llei de Normalització Lingüística.
1 passem a la següent resolució, que és que en el
termini de dos mesos, el Govern presenti al Parlament
un Pla de Seguretat i Higiene en el treball, d'acord
amb els organismes de l'Administració Central i deIs
Consells Insulars. Aquí, el primer que s'ha de dir és
que si la resolució hagués estat redactada dient <<instar el Govern de la Nació perque en coordina ció amb
els organismes de l'Administració Autonómica i deIs
Consells Insulars es desenvolupi un Pla de Seguretat i
Higiene en el treball en aquesta Comunitat Autonoma»,
hi estaríem d'acord. 1 hi estaríem d'acord, perque precisament la competencia exclusiva la té l'Administració
Central, precisament perque, en el mateix Estatut d'Autonomia, l'article 12, punt 7e, legislació laboral és una
competencia exclusiva de l'Estat. Punt 7e, que és el
mateix punt que ve a l'article 149 de la Constitució i
que marca quina és la via reglamentaria per as sumir
aquesta competencia. Voste sap que són o bé els cinc
anys o bé una presentació, una proposta de Llei Organica. 1 en aquest sentit, nosaltres no hi podem donar suport, no perque no estiguem d'acord en el fons
d'aquest Pla, que s'hauria de realitzar, i hauria d'estar
realitzat i que hi ha hagut compromissos de realitzarse, sinó que entenem que a¡;:o seria purament i simplement un acte testimonial, que a vegades són neces·
saris, pero que, en aquest cas, creim que seria impro·
cedent.
1 passam ja a la darrera resolució. «Que en el ter·
mini de dos mesos, el Govern presenti al Parlament
un Pla de prevenció, tractament i rehabilitació de toxicomans, i que es prevegi la coHaboració amb els
Consells Insulars i els Ajuntaments». O jo no he aca:
bat d'entendre aquesta resolució o aquí hi ha un desconeixement del decret que ve publicat, de dia 10 del
6 del 86, que diu, «la participació consensuada en l'area
de competencies de cada institució representades», fa
referencia, concretament, a aquesta problematica, i es
crea una Comissió de Coordinació del Pla Territorial
de Drogues, si es crea la Comissió de Coordinació del
Pla Territorial de Drogues, és perque aquest Pla Territorial de Drogues esta elaborat, i en aquesta Comissió hi ha representants de la Conselleria de Seguretat
Social i de Sanitat, deIs Consells Insulars, de l'Ajuntament de Palma i d'altres institucions. 1 a la vegada,
a l'article 2n, també la Conselleria de Sanitat podra posar o podra demanar la seva integra ció a la Delegació
del Govern, que en aquests moments hi ha un comissari de policia, a l'Audiencia Territorial, que en aquest
moment hi ha un fiscal, a la Direcció Provincial de
l'Institut Nacional de la Salut, etc. Peró és que el tema
no acaba solament aquí, és que si precisament hi ha
alguna cosa que s'ha reconeguda en aquesta Comunitat Autónoma per part de l'Administració Central, ha
estat que havia estat una de les Comunitats Autónomes pioneres en el tema de la prevenció de la drogadicció. Va ser la primera i única Comunitat Autónoma
que en el moment en que l'Administració Central va
reclamar el Pla de Drogadicció Territorial de la nostra Comunitat, el va presentar, perque, després, es varen haver d'aturar les feines perque a d'altres Comunitats Autónomes encara no el tenien elaborat i no el
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te ni en presentat. I voste sap que el Pla Nacional de
Drogadicció és la suma i la i~tegració de tots .els Plans
Territorials contra la droga, 1 en aquest sentIt no em
faci llegir totes i cada una de les actuacions de que
voste encertadament a la Comissió que hi va haver la
setmana passada va donar compte i va dir i ~a reconeixer que la Conselleria havia fet una bona fema, q;te
hagués pogut fer mé,>, és cl~r q~e hagués pogu.t .fer mes,
amb més mitjans economlCs 1 amb mes mltpns humans El cert i segur és que aquest és un tema que ha
preoc~pat de ver al Govern ?e .la Con:unitat ~utonoma.
El cert i segur és que ha eXlstIt la mes total 1 absoluta
coordinació entre institucions, s'ha intentat, almanco,
i crec que s'han aconseguit resultats bastant positius.
Que no fa falta repetir-Ji una altra vegada el balan¡; de
totes i cadascuna de les actuacions, pero que si fos
necessari, a la meya proxima intervenció, n'hi podré
retre compte.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vice-president.
Sr. Serra, té voste la paraula per replicar.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Bé entrem en el debat. 1, Sr. Vice-president, en
primer' lloc, li hauré de refrescar una mica la memoria una -mica la memoria respecte d'una serie de resol~cions que jo m'havia permes no llegir, perque creia
que tots els Grups Parlamentaris n'estaven assabentats
i coneixien el Butlletí Oficial del Parlament i, per tant,
els textos els podien tenir davant. Que me'n diu, voste, de la reprovació de la política d'Ordenació del Territori duta a terme pel Conseller d'Obres PúbJiques?
Que me'n diu, voste, d'una cosa tan clara, com remetre al Parlament en el termini de dos mesos els estudis sobre espais natural s elaborats per l'ICONA i per
l'INESE amb unes propostes d'actuació per a la definitiva catalogació i protecció del me di rural? Que
me'n diu, voste, de sotmetre a informació pública, en
el termini de trenta dies, a concloure la tramitació a
la major brevetat deIs Plans Especials d'Ordenació i
Protecció de les Arees Naturals d'Especial Interés d'Es
Trenc-Salobrar de Campos, Sa Punta de N'Amer i Ses
Salines d'Eivissa i Formentera, exigits a les corresponents lleis de declaració aprovades per aquest Parlament? Que me'n diu, voste, del tema de la destinació
agrícola, ramadera i natural del nostre espai? Voste
ens ha parlat fa un moment que sí, normatives, actuacions, lleis d'Ordenació Territorial, etc., pero i declaracions fetes a mitjans de comunicació que es vol modificar la Llei del Sol i que hi pot haver practicament
casetes per tot?
Certament, li he de donar una raó, en part, -sectorial, en el tema de les urbanitzacions iHegals. És ver
que certament era molt difícil que es duguessin al
Parlament unes propostes legislatives per donar, i de
gestió, per donar soIucions definitives, pero atenció!,
aixo no és excusa perque vos tes no duguessin aquí el
caHtleg d'urbanitzacions iHegals, i tampoc que no hagin empres cap infracció clara respecte de gent que
continua fent infraccions dins el nostre territorio
Quant al tema de Consells Insulars, voste a la seva
intervenció ha parlat molt en esperit de la Llei de
Consells Insulars, el comprenem, pero, i em vol dir, Sr.
Huguet, si no hi ha hagut una inflacció, un augment
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de personal i d'edificis a Palma i, en can vi, no als
Consells de Menorca i d' Eivissa. Per altra banda, jo
només recordaré un parell d'accions possibles per evitar el centralisme exagerat a l'acció de govern: Convenis amb Consells Insulars, bon funcionament, i estam cansats de denunciar-ho, de les Comissions del
Patrimoni Historico-Artístic, de l'Institut d'Estudis
Balearics, que, per cert, es vol fer una ignominiosa
remodelació d'aquest Institut, després de les queixes
que hi ha hagudes i que han estat públiques i notories. Comissió d'Arqueologia, quantes vega des ha vengut qua1cú d'un Consell Insular i no ha pogut reunir-se
perque les autoritats d'aquest Govern Autonom ni hi
han comparegut? I ara, amb la remodelació d'aquestes
Comissions com la de l'Institut d'Estudis Balearics, es
vol llevar a la gent deIs Consells Insulars d'una manera clara. Per tant, nosaltres creim que s'ha d'insistir
molt que hi ha hagut una serie de problemes claus
que no s'han tocat, i voste avui m'ha dit que s'ha fet
una convocatoria al Butlletí Oficial per fer un estudi
respecte del Pla d'Ordenació Turística, pero, senyors
del Govern, per favor, el que nosaltres aquí havíem
aprovat, tots, era dur aquest Pla en sis mesos, que estas fet, no una convocat,oria pública per fer un estudi, per mol tes directrius que vostes hi hagin volgut
posar.
Un tema que ha tocat poc, coordinació quant a tematica d'infraestructura i activitats esportives i culturals amb les Illes, amb totes les Illes. Bé, i el servei
de medicina esportiva, com funciona a les IIles Menorca i a Mallorca? I l'esport escolar, quins convems
hi ha hagut amb els Consells Insulars? Són preguntes
que es troben obviament sense cap tipus de resposta,
i voste ens ha deixat, crec que molt intencionadament,
el tema del foment i ocupació juvenil. Nosaltres demanavem un pla, que el pla el fes el Govern de la Comunitat Autonoma, i després, amb aquest pla, certament es va fer una especie de pla, pero que va quedar en una paperassa, pero que es trabas la coHaboració, la coordinació i que, d'alguna manera, hi hagués
una eficacia en aquest tema per a nosaltres important,
que és la manca d'atur, la manca de treball, perdó. I
ahir els record ave m que, fins i tot, en actuacions d'alguna Conselleria es contradeia, fins i tot, aquest esperit, la contradicció venia quan en aquest Parlament, él
la Llei de Pressupost aprovavem per unanimitat, crear
unes beques d'investigació per a tota la gent que havia acabat els seus estudis, i aixo no s'ha fet ni es pensa fer.
Llei de Funció Pública, i entrant en els altres temes, hem de ser clars en aixo, vostes podrien haver
aprovat ja, en el Consell de Govern la Llei de Funció
Pública, i després, empenyer perque molt aviat es pogués presentar en aquest Parlament. Normalització Lingüística, per favor, vost'es han tirat el baló defora, juguen él camp contrari i estan empatant, en aquests
moments, pero vostes, d'alguna manera amb aquesto
tema, no ens obliguin a tornar dur temes a aquest
Parlament, una vegada i una altra, d'incompliments de
la Llei, vos tes acceptin els principis que avui els eXposam i desenvolupin la normativa posterior, quants
d'Ajuntaments hi ha d'haver, com s'han de coordinar,
com s'han de fer les coses. Nosaltres al Govern li donam les mans lliures perque actul, pero a partir d'una
Comissió en que hi hagi les institucions que creim que
hi poden ser, que han demostrat voluntat per ser-hi,
pero que no em diguin que Consells Insulars com el
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dc Mallorca o el dc Menorca no han tengut voluntat
en alguns aspectes de la normalització lingüística.
Higiene en el treball. Bé, és una contradicció total que al Consell de Menorca vos tes plantegin una
cosa que és la mateixa que plantejam aquí, i avui
aquí, vost::Cs ens diguin que no és aixo. El que nosalLres demanam quant a la higiene en el treball, és que
hi hagi un pla d'aquest Govern i que aquest pla després cerqui coHaboracions i coordinacions ,amb les
Administracions que facin falta, i óbviament i basicarnent és amb l'Administració Central.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, vagi acabant.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Sí, ja he acabat. Tema de droga, certament nosaltres varem alabar parcialment l'actuació del Conse11er quan ens va explicar la coordina ció institucional
amb el Govern Central i amb Ajuntaments i en alguns
aspectes amb els Consells Insulars, pero el tema de la
droga que nosaltres duim avui aquí no és continuar
fent comissions, continuar fent actes, reunions, paraules i paperasses. És un pla concret d'actuació. Avui
hem sabut, encara, avui a migdia, que a Santa Maria,
una església, l'Evangelica, ens sembla, l'Anglicana, perdó, ha posat en marxa una comuna terapeutica. Quina
vergonya, el Govern du, em pareix que són nou o deu
mesos, i encara no ha sabut posar en marxa Ses Sitjoles, pero, a més, no basta parlar de Ses Sitjoles o
de la granja d'Eivissa, tots sabem, 1 molt clarament,
que el problema de la drogadicció és de molta acció,
de molta actuació al carrer cUns la realitat, i que és la
lacra social, avui en dia, més important d'aquestes
illes, per tant, quan nosaltres parlam d'un pla concret
no parlam de més comissions, no parla m de més prevencions abstractes, parlam de normativa, d'actuació,
de posar-hi les mans i, arnés, els volem recordar que
hi ha persones, com pugui ser aquesta Església Anglicana o l'Evangelica o a l'Hospital de Nit de Ciutat, que
h1 ha persones que hi treballen i .. " pero és gent que
necessita que hi hagí altres actuacions concretes
puntuals, perque amb el que es fa no s'esta ni a un
10 ~o de les possibilitats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
En nom del Govern, té voste !él paraula.
EL SR. HUGUET ROTGER:
Gracies, Sr. President. Refrescar per refrescar, després d'aquests focus, crec que a tots ens convendria.
La primera resolució, si la té voste davant i com a seguíment, no les llegiré totes, perque seria massa pesat,
ja li he explicat els motius. La segona, contestada dia
7 de novembre del 86. La tercera, dia 19 de juny del
86. La quarta, dia 31 de desembre del 86. La cinquena,
día 28 d'octubre del 86. La sisena, dia 11 de man; del
86. La setena, també li he explicat abans perque no
s'havia complert. La vuitena, dia 4 de novembre del
86. La novena, que voste ha anomenat, aco és un tema
únicament i exclusivament que pertoca al Govern, i és
única i exclusivament el President que té potestat, en
aquest cas, de fer el- que cregui convenient amb la
reprovació d'un Conse11er. La número deu, també li he
explicat perfectament en quin moment es trobava i que
s'havia complert en part. La 1, dia 12 de maig del 86.
La 12, día 28 de maig del 86. La 13, d'informació públi-
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ca deIs plans, voste sap que s'ha informat, pero es van
haver de retirar alguns perque no hi estaven massa
cl'acord, a informació pública ja hi ha estat, no em
digui que no, s'ha complit. La 14, sobre el cataleg d'urbanitzacions iHegals, el que sí és clar en aquest cas, és
que si nosaltres només haguéssim presentat aquí el
catalcg d'urbanitzacions iHcgals, ens haguessin dit que
només el complíem en part, i que teníem por de donar solucions legislatives i ele gestió, per ago no l'hem
dut, i m'he compromes, si voste el volia, que li donaria, o si vos te ens demana només el pla, l'hi presentarern. Quant a la 15, tarnbé li he explicat els motius.
La número 16, s'ha complert. La 17, s'ha presentat dia
10 d'octubre del 86. La 18, dia 24 de setembre. La 19,
dia 17 de setembre. La 20, dia 4 de novembre. La 21,
dia 15 d'octubre. 1 la 22, sobre Credit Extraordinari,
també va ser aprovat o va ser remes dia 18 de febrer
del 86. Són les que són, no més.
Quant al Pla d'Ordenació Turística, ningú no poclra negar, mitjanament sensat en aquesta Cambra, que
qualsevol municipi esta més de dos anys només per
fer un Pla d'Ordenació del seu propi territori, imagini
voste el que és fer un Pla d'Ordenació Turística per
a totes les Illes, per a tota la Comunitat Autonoma.
S'havien de presentar, necessariament, les descripcions
que havia de tenir aquest Pla, s'havien de presentar,
necessariament, els objectius que es volien complir,
s'havia de presentar, necessariament, quins tipus de
coordinació hauria de tenir. 1 aquest Pla, voste sap
perfectament que haura d'anar lligat forgosament dins
el que seran les Directrius de la LIei d'Ordenació del
Territori.
QU3nt al Pla de Foment d'Ocupació Juvenil, va ser
remes a aquesta Cambra, i voste sap les dificultats de
coHaboració, de quantes i quantcs rcunions convocaeles, i per no anomenar institucions públiques ni privades, no compareixien per coordinar aquest Pla. 1
aquest Pla es va fer i es va dur a aquest Parlament
amb moltes, moltes elificuItats. I demanava un Pla
cl'Ocupació Juvenil, que més haguéssim volgut nos altres que fer i elaborar un autentic Pla d'Ocupació Juvenil en coHaboració amb totes i cadascuna de les
institucions, públiques i privades!
Quant a la LIei de la Funció Pública, l'hi he explicat, el Consell de Govern li va donar el vist-i-plau a
aquest projecte de LIei de la Funció Pública, i en
aquest momcnt es troba a la Comissió Superior de
Funció Pública perque ens doni la seva informació.
De que ens hagués valgut a nosaltres aprovar definitivament aquesta Llei, enviar-la alla, si clesprés és millorabIe? Que hem de tornar arrera en un acord que havíem pres? Des que es va coHaborar, eles que l'Administració Central ens va donar la maxima coHaboració
en aquest tema, nosaltres el que no podem fer és girar-li l'esquena i dir-li, ara ja no comptam amb vosaltres. Un mínim d'etica en aquest cas, exigia que li
tornéssim enviar perque ens donés la darrera opinió.
1 vostC a ac;ó ho sap, i voste sap que pot ser enviada
a aqucst Parlament, i segurament sabem, com es diu
avui en dia, «of the record» que no hi haura massa dificultats i que tendra el vist~i-plau, i voste sap de la
importancia que té per a una Administració Central
que s'esta clesvertebrant en Comunitats Autónomes
poder coordinar totes les LIeis de les Funcions Públr:
ques, totes, perque no hi hagi disfuncions entre una
Comunitat i una aItra o per evitar que hi hagi disfuncions fortes.
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1, per favor, no em torni treure el tema del Pla
de Drogues, perque ja he clit jo abans aquí que no em
volia fer pesat reiterant totes i cadascuna de les actuacions. Totes i cadascuna. Voste sap que nosaltres, li
torn repetir, hem participat, que existeix aquesta Comissió Coordinadora entre totes les institucions, que
hi ha coHaboració activa i real amb totes les entitats
i associacions sense finalitat de lucre. Si aquests s'han
posat l'al tre dia en marxa, no devia existir, hi devia
haver una necessitat, detectada, segurament, pero en el
moment que sapiguem que existeixi, també intentara
tenir coHaboració amb aquesta institució. Voste sap
que s'han pres mesures el'atenció preventiva, de formació, informació i educació sanitaria. 1 per que a11argar més? Voste ho sap tan bé o més que jo, perque
voste va participar amb molta d'atenció a la Comissió,
quan el Conse11er va explicar tots i cadascun deIs aspectes i de les actuacions. Actuacions com la creació
elel Centre Coordinador on, només en el primer any
s'han realitzat tres-centes quinze primeres visites, més
de mil cinc-centes entrevistes. On, precisament, s'ha
remes el 40 % de les proves o han enviat el 40 % de
casos les institucions, a¡;;o vol dir que hi ha fe en la
Conselleria de Sanitat en aquesta organització. Les mateixes institucions en el primer any, el 40 % deIs casos han volgut que intervengués la Conselleria de Sanitat i de Seguretat Social.
1 podríem continuar amb els grups de treba11 de
prevenció, amb els grups de treba11s d'assistencia medica, etc., etc. Pero crec que és suficient, i crec que
aquesta resolució és innecessaria.
Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vice-president.
Volen intervenir els altres Grups Polítics?
Grup Regionalista de les Illes, Grup Socialista.
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el
Sr. Antoni Roses i Juaneda.
Disposa el'un temps de deu minuts.
EL SR. ROSES JUANEDA:
Gracies, Sr. President. La primera proposició d'Esquerra Nacionalista, i nosaltres ens remetrem únicament i exclusivament al text que avui es presenta a
aprovació, diu que cal reiterar les resolucions aprovades pel PIe d'aquesta Cambra el desembre del 85. 1,
conseqüentment i amb coherencia amb aquella postura, el nostre Grup, avui, donara suport a aquesta Proposició, i ens ratificarem, reiterarem la nostra postura presa, i també dins aquesta Cambra, el desembre
elel 85.
Si les resolucions, les decisions que pren aquest
Parlament, que obviament són vinculants per l'Executiu no s'han dut a terme, aleshores s'hi han de dur,
són resolucions incomplides. 1, al marge de les explicacions que ha tengut a bé de donar-nos el Sr. Ruguet, en funció que tan soIs eren cinc resolucions que
no s'havien complit i que el treball havia estat efica<;,
positiu, etc., nosaltres, en absolut, ho posam en dubte, no és el tema que nosaltres ara debatim aquÍ, no
ho dic ironicament, sinó que, malgrat fos només una
resolució, aleshores, el Sr. Ruguet ha acceptat que n'hi
ha hagut algunes que no s'han dut a terme, a part de
les explicacions i de l'estat en que es trobaven i de
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com estaven en aquests moments. Per tant, el Grup
Regionalista donara suport a la primera proposició
d'Esquerra Nacionalista.
Quant al tema de la Llei de Funció Pública, ens
consta que, efectivament es troba pendent del Dictament de la Comissió de Funció Pública i, per tant,
umb tota seguretat, molt prest entrara clins aquesta
Cambra. La Llei esmentada és basica i elemental perque dissenya la configura ció de l'Administració de la
Comunitat Autónoma, per tant, sempre ha de ser o
hauria d'haver estat una de les primeres preocupacions
i prioritats. Si bé és ver que ara ens trobam a la recta final d'aquesta Legislatura, i aquesta Llei no ha entrat, esperam que sí molt prest, en funció deIs coneixements que tenim, entri. De totes maneres, és una
11astima, perqu~ si aquesta Llei ja hagués entrat, s'haguéssin evitat moltíssims de problemes de contractació que, d'alguna manera, han erosionat la imatge institucional de la nostra Comunitat. No donarem suport,
perque, amb coneixement de causa, sabem que es troba pendent d'un Dictamen i que molt prest, probablement abans d'un mes, entrara en aquesta Cambra.
Quant al punt cinque, en principi, no som partidaris ele crear comissions, no sempre suposa un avan¡;;,
desgraciadament és el contrari, i en el text d'Esquerra
Nacionalista, més bé a títol anecclotic, perque no és el
tema fonamental ele la discussió, l'Administració Perifhica de l'Estat es pot convidar, pero no és vinculant
que hi acudeixi. Nosaltres, el que sí volem dir és que
en materia de normalització lingüística, ens remetem
a la recent aprovada Llei per aquesta Cambra l'abril
del 86. Fa set, vuit mesos. Ja tenim Llei de Normalització Lingüística. Crec que els nos tres esfor¡;;os han d'anar
encaminats a aplicar aquesta Llei. No donarem suport
al punt cinque.
Quant al punt sete, efectivament, el Govern, la Conse11eria de Treba11 i Transports no té competencies suficients en materia de treba11, ni, a part, té mitjans de
funcionaris, recursos, etc. L'Administració Central, de
moment, és monopolitzadora d'aquest tema, i el que ha
explicat el Sr. Ruguet és correcte, és correcte i encertat, ja que és una competencia de l'Estat Central.
1, a títol anecdotic simplement, i ara aprofit l'ocaslO per dir-los, senyors d'Esquerra Nacionalista, que
vos tes amb els terminis sempre són molt exagerats,
perque sempre estan en un mes, en dos mesos i en un
mes, i hipoteticament parlant, seria totalment impossible executar en el termini que vostes presenten aquest
Pla, aquesta proposició. Aixo ho dic a títol puniment i
simplement anecdótico
Quant a l'apartat vuite, jo record a aquesta Cambra, respectuosament li record, que el nostre Grup en
temes de toxicomania sempre ha donat suport a qualsevol iniciativa que anas encaminada a disminuir aquesta terrible problematica social, sempre. Per no estendre'm no faré aHusió a les dates en que es varen
debatre diferents temes i sempre hi donarem suporto
La toxicomania entenem que és una infecció social, centre i origen de moltes altres disfuncions, originada per
diverses circumstancies i problematiques, com familiars, ocupació, atur, delingüencia. Per tant, sempre ha
ser, actualment, un tema prioritari per als diferents governs i, en aquest cas, per al Govern de la nostra Camunitat i, en funció d'aixo, el nostre Grup sempre danara incondicional suport a temes que vagin encaminats
a disminuir l'ús i el consum de la droga. Pero també
hem pogut constatar, hem pogut constatar que ja ha
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estat decretat, l'abril del 86, que el Pla Territorial de
Drogues es troba vinculat i publicat dins el Pla Nacional de Drogues. Aixó és una realitat. Per tant, no
donarem suport a la proposició número vuit d'Esquerra
Nacionalista.
Res més. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Sr. Serra, té voste la paraula.
Disposa d'un temps de cinc minuts.
EL SR. SERRA BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Voldriem contestar al Grup
Parlamentari Regionalista, respecte d'aquestes qüestions
que ha anat plantejant. I ho farem, només en tres
punts i amb molta brevetat.
.
El primer de tot és que, senyors del Grup RegIOnalista, certament, nosaltres no acabam de comprendre
com és possible que una institució que tots hi formen
part, com és el Consell Insular de Mallorca o com és
aquest Parlament, ens adheríssim al Congrés Internacional de la LIengua Catalana, el President del Govern
de la Comunitat, el President del Consell de Mallorca,
la Presidenta de la Comissió de Cultura del Consell de
Mallorca presidissin sessions, hi participassin directament, fes sin discursos, i ara que nosaltres feim una
proposta, que esta totalment d'acord amb les resolucions del Congrés Internacional de la LIengua Catalana no la vegin clara i no puguin ni vulguin donar-hi
suporto Aixo ens implica que estam a la vella política,
la vella política que quan hi ha foto hi som tots, i colzades per veure qui és davant i qui és enmig, en canvi,
a l'hora, després, de complir les coses que s'han de
complir, certament, es deixen de banda. Nosaltres quan
proposam aquesta Comissió ho feim i ho deim, perque
la LIei de Normalització Lingüística no es compleix i,
arnés, ho feim per una altra cosa, perque estam cansats, els quatre Diputats d'aquest Grup Parlamentari
i aquest Portaveu, fonamentalment, d'haver de venir
cada setmana o cada dues setmanes amb un tema cultural i lingüístic per falta de voluntat, per incompliment o per incapacitat política de l'Executiu, i com
que volem d'una vega da per totes aixo se superi i que
s'entri a una via consensuada i a una via d'eficacia, és
precisament que volÍem acabar aquest debat per una
serie de mesos, i creim que ho agrairia molta gent, que
acabassim aquests debats tan puntual s d'incompliment
d'una LIei, en fundó que aquesta Comissió actuas, i
aixo és perfectament d'acord amb el que s'aprova al
Congrés Internacional de la LIengua.
Per altra banda, nosatres, amb els Plans d'actuació, tant de Drogadicció com de Seguretat i Higiene
en el treball, no proposam cap tipus de Comissió, no
proposam cap tipus de feina burocratica, parlam d'un
pla puntualíssim de treball, i en drogadicció anam
molt més enlla de la feina que es fa, per exemple, de
prevenció o deIs estudis que tots coneixem que són en
aquest Pla Territorial de la Droga. Per tant, quan parlam de plans concrets d'actuació, a temes basics com
és seguretat i higiene en el treball i prevenció, tractament i rehabilitació de drogadictes, crec que ens trobam a un moment en que certament hem de saber diferenciar el que són feines previes, estudis, etc., del
que ja és posar-hi directament es manso I vull insistir, i en aixo sí que hem de dir que el Consell de Mallorca, dirigit pel seu Grup Parlamentari, ha fet feina
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en aquest sentit, que és ajudar a petits coHectius, a
grups d'individus que facin feina en el tractament de
drogadicció, i, fins i tot, petites accions a favor de
rehabilitació, pero ara es tracta d'estendre la taca
d'oli, perque aquest problema afecta i molt totes les
illes" i. r:ensem que granja només n'hi ha una, que és
la d Elvlssa, pensem que a Menorca no hi ha hagut
cap acció .i pensem que feines n'hi ha hagudes, pero
un pla artlculat i concret no existeix. I pensam que el
Govem en temes de treball, certament que no té competencies, pero competencia per fer un pla i per intentar dur-lo a terme, cercar ajudes, etc., aquesta competencia la té i la té perque, d'acord amb la Constitució
d'acor d am b 'E statut, actuar es pot, una altra COsa és,'
llavors, l'ambit de competencies estatals.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Josep Alfonso i Villanueva.
'
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts.
EL SR. ALFONSO VILLANUEVA:
Sí, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les sis resolucions en que ha quedat redu'ida la
proposta del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, mereixen comentaris bastant diferents unes de les
altres, perque una é::: ampla, la primera, i les altres són
de temes bastant més concrets i, per tant, intentarem
donar l'amplitud que requereix cadascuna.
La primera resolució és un recordatori, un recordatorí al Govern que no ha complit una part important de les resolucions que va prendre aquest Parlament dia 12 de desembre del 1985. I quan deim una
part important, no ho deim tant perque siguin 5 o 13,
com dedu'ia avui matí la Mesa, és igual, el tema és que
hi ha resolucions molt importants que vos tes han deixat de complir. Nosaltres creim que per falta de voluntat política, perque si no fos així, el mínim que haguessin fet, i és un altre incompliment, hagués estat
explicar al Parlament per que no complien uns. terminis, per que no es pe>dia complir una resolució, no els
hagués costat gaire, senyors del Govern, enviar una
comunicació al Parlament, el Parament no els ha de
donar aHergia, una comunicació al Parlament, dient,
la resolució, per exemple, número 9, la que tracta de
la preservació del medi rural, d'edificacions, parceHacions, etc., no l'hem poguda complir, perque la complexitat, etc., etc., et::. Vostes donen la callada per resposta i, en aquest moment, que el Sr. Vice-president,
i li agra'im, dintre del possible, li agra'im, ens ha intentat donar certes explicacions d'aquests incompliments.
Tema com aquest, que és molt important, bastaria, tot sol, per reiterar-los que han de complir les resolucions d'aquest Parlament, i no només les del debat
de l'estat de la Comunitat Autonoma, sinó totes les altres. Sempre recordaré, i tant de bo que van canviant
d'opinió, que al prín:er temps d'aquesta Legislatura,
hi va haver manifestacions d'opinions per part de memo
bres del Govern dient que les resolucions que prenia,
a les proposicions no de llei es refería, aquest Parlament no vinculaven l'Executiu. Evident, no vinculpll.
com una LIei, vos tes de vegades tampoc se sen ten molt
vinculats, per certes lleis aprovades en aquest Parlament, pero vinculen políticament, i vostes ho saben.
Altres temes de molta d'importancia, tampoc no
s'han dut a aquest Parlament, i l'explicació és poc va-
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lida. El tema de la presentació deIs estudis sobre espais naturals, el cataleg d'ICONA i el cataleg d'INESE,
no els han enviat aquí amb les propostes d'actuació.
1, per que? 1 és un tema important, més important o
tan important com l'altre, per que? Perque vostes tenen ben dar, ben dar que el cataleg d'INESE, que el
va encarregar el Govern de la Comunitat Autonoma no
els ha sortit com ,egurament esperaven que els sortís. 1 llavors, és difícil assumir, encara que verbalment
es digui, resolucions o propostes que políticament no
poden assumir, i els ho respectam. 1 jo respectaria
que voste, Sr. Vice-president, que el President del Gavern o que el Conseller d'Obres Públiques, és igual,
hagués sortit a aquesta tribuna a dir, el cataleg ICONA
o el cataleg INESE no es troba dins la nostra ideologia, com, bé, com llegíem avui a un deIs diaris, no es
troba aixo dins la nostra ideologia, per tant, no ho
complirem. 1, com que vostes, amb certs suports, tenen la majoria, duguin endavant el seu programa, que
cada quatre anys, el poble d'aquestes illes dira quines
són les actuacions a les quals s'hi pot donar suport i
a quin es no. Ens paireixeria molt bé. El que no ens
pareix bé és que donin la callada per resposta.
1 altres temes, com l'embull que han fet vostes
amb el tema de les competencies hidrologiques. Con stantment, diuen, el Partit Socialista, a Madrid, perque
a nosaltres no ens ho poden donar, i el Grup d'aquí,
del Partit Socialista ha fet impossible que tenguem
competencies en aigua. Voste, Sr. Vice-president, sap
perfectament que el Decret de 6 de man; del 85 estableix, entre les funcions que han de concórrer a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autonoma,
que col'laboraran en l'elaboració de la planificació hidrologica. Si ho volen llegir, no crec que faci falta.
Sap positivament, per tant, que la brega de competencies no és una brega vertadera, és una excusa, i seria
tal vegada vertader, que vos tes diguessin, és que no trabam coHaboració en l'Administració de l'Estat, no perque no els hagin donat aquí competencies, sinó que
no trobam coHaboració en l'Administració de l'Estat,
pero seria mal d'entendre, perque la mesda de funcionaris és bastant considerable, per tant, seria molt mal
d'entendre.
Jo crec que són tres que n'he dites, n'hi ha bastants més de resolucions que no han complit. Per tant,
com deia el representant del Grup Esquerra Nacionalista, i ha repetit després molt bé el representant del
Grup Regionalista, reiterar aquests incompliments i
insistir que s'han de complir aquestes resolucions és
absolutament fonamental. No es pot ser incongruent
i fa un any votar una COsa i avui votar-ne una altra.
Tenguin en compte vostes, i seran incongruents si no
ho voten, que la gran majoria d'aquestes resolucions,
bé, una part el'aquestes resolucions incomplieles, no la
gran majoria, varen ser votaeles per vostes. Per tant,
tal vegaela hagués estat interessant fer una triadella,
i vostes haguessin elit, aquestes, sí les votam, pero les
altres no. Haguessin estat més conseqüents.
1 crec que ja basta ele recorelaris, perque crec,
pens que se les saben molt bé.
La segona ele les resolucions és que es presentí,
en el termini el'un mes, el projecte ele Llei ele Funció
pública, amb l'estricte compliment deIs terminis que
s'han seguit amb les resolucions que han complieles,
no crec que els preocupi que sigui un mes, elos mesos
o un mes i mig, per tant, no hem vist per que no s'han
ele comprometre elavant aquest Parlament a dur aixo,
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quan nosaltres sabem que vos tes hi tenen molt d'inte_
res a aprovar aquesta Llei. És ver, tenen molt d'inte_
res, i faran tots els esfor~os perque dins la Legislatu_
ra, abans de dia 8 d'abril, aquesta Llei sigui aprovada
i en funcionament, i ho sabem, per tant, no ni ha cap:
és a dir, és dir que no per dir que no.
El tercer tema és la creació d'una Comissió Institucional per a la Normalitzación Lingüística. Tenen
raó en una cosa, Sr. Huguet, voste ha tengut raó quan
ha dit que són moltes administracions, molts de municipis i que podria ser crear una Comissió més nombrosa que aquesta Cambra. Té raó. De totes maneres,
tothom sap el que és la representació, i si bé haurien
de ser representats Govern, Consells, Ajuntaments, els
metodes de representació es poden establir perfectamento 1 vostes n'han apres, i no vull recordar el Decret
sobre Caixes, que va ser una mostra divina del que és
jugar amb la representació municipal. Per tant, aixü
no és excusa, aixo es pot arreglar. Pero el tema important d'aquesta proposta, em cregui, és la d'impulsar el
funcionament de la Llei de Normalització Lingüística,
i no va més enlla, impulsar, des de tots els organismes
de l'Administració de la Comunitat Autonoma, d'aquesta Comunitat, de les Illes Balears, el ca mí de la
normalització Lingüística. 1 una altra cosa que no és
manco important i que l'hem anat dient durant tot el
deba!, que es coorclinin les distintes administracions.
Jo no crec que Esquerra Nacionalista, faig una interpretaciá, tenguin en compte que aquestes propostes,
igual que les del Partit Socialista, es varen fer ahir
després del debat, avui matí a les nou s'havien de presentar, no vagi més enlla d'aixo, no es tracta de dir
compleixin la Llei :. tal, no, es tracta que els organismes es coordinin i empenyin pel compliment de la
Llei. Per tant, no crec que els hagi d'espantar, si tenguessin voluntat, de ver, de complir, fer via en el compliment de la Llei de Normalització Lingüística.
El tema set, em pareix que sera la primera vega da
que li doni raó totalment, no hi ha competencies en
seguretat i higiene en el treball ni en legislació laboral, té tota la raó. Pero aixo no lleva que es pogués fer
un Pla, pero entraríem en la virtualitat d'aquest Pla,
si no ten en competencies, de que ens serveix un Pla?
Haurem de negociar el Pla amb l'Administració Central
i els Consells Insulars< Nosaltres creim que vos tes haurien de valorar la possibilitat de fer aquest Pla, i si
veuen que serviria per a qualque cosa, fer-lo. Per tant,
en aquest tema, com que no hi competencies, i la va10racÍó no la pot fer el grup de l'oposició, sinó que
l'ha de fer el grup del Govern, el nostre Grup s'abstendra.
1, sí, ja acab, he esgotat el temps, pero només falta el tema de la prevenció, el tractament i rehabilitació de toxicomans. A nosaltres ens hagués agradat que
en aques!a Cambra s'hagués discutit una cosa molt
més amplia, una llei sobre aquest tractament, tractament integral de les toxicomanies, que s'hagués dut
aquí la discussió sobre una xarxa interinstitucional
que l'hem discutida qualque vegada sobre les toxicomanies. Pero vostes. senyors del Govern, no l'han duta,
parlen d'un Pla General de l'Estat de Toxicomanies,
pero de la Comunitat Autonoma, en parlen poc. Per
tant, nosaltres creim, i ja acab, que podrien també
haver donat suport a aquesta proposta, nosaltres li
donarem suporto
En defintiva, senyors del Govern, l'important és
que hagin apres, i crec que han apres que les resolu -
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cions s'han de complir i que quan no es compleixen
s'ha de retre compte al Parlament del motiu pel qual
no es fa així.
Gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Pel Grup Popular té la paraula.
En quin concepte em demana la paraula?
EL SR. VlDAL JUAN:
Per fixar posicions, Sr. President.
EL SR. PRESlDENT:
Disposa d'un temps de cinc minuts.
EL SR. VlDAL JUAN:
Moltes gracies. Molt breument, si em permet, des
d'aquí mateix. Només per, com a 1'altra oportunitat,
demanar votació per separat, i per fixar la posició d'aquest Grup que, en coherencia amb el que ha dit el
Sr. Vice-president del Govern, sera de votar no a totes
les propostes, exceptuant. la primera, on ha explicat
perfectament per que no s'havien complit algunes,
nosaltres, sí, no els pareixi estrany, ens sumam o subscrivim també aquest recordatori. Per tant, donarem suport a aquest punt u, i direm no a tots els altres.
Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Sí, per que em demana la paraula?
EL SR. TRIAY LLOPIS:
És per una qüestió d'ordre, Sr. President.
EL SR. PRESlDENT:
Sí, voste dira.
EL SR. TRIAY LLOPIS:
Si, és en relació amb la proposta 4. a del Grup Parlamentari Socialista que, com es recorda, feia referenca a la creació de llocs de feina en relació amb el conveni de l'Institut N3cional d'Ocupació i la Comunitat
Autonoma. Com que creim que, a causa d'un malentes,
es podria, realment, perjudicar una proposta realment
beneficio'Sa i que, pel que hem pogut captar en el
descans, el contengut, compta realment amb el consens generalitzat d'aquesta Cambra, nosaltres volem
retirar-la, i ho anunci'i aquí, i la tornarem a presentar
amb un contengut similar, pero amb una altra forma,
en aquest Parlament, immediatament.
Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Sí, -no hi ha cap inconvenient perque retiri voste
aquesta Proposta número 4.
Conelos el debat, passarem a la votació i atenent
la petició del Grup Popular, votarem individualment
cadascuna de les propostes, tenint en compte, en primer lloc, l'hora de presentació i també el principi de
les exelusions, que ha estat estudiat per la Mesa en el
sentit que cap de les propostes s'exeloen una a l'altra.
En conseqüencia, deman a la Cambra, primera
proposta que fa referencia a la Comissió d'Investigació
sobre irregularitats el la contractació de personal de la
Comunitat Autonom::\, etc., del Grup Parlamentari Socialista.
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Sres. i Srs. Diputts que votin a favor d'aquesta
proposta, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
No n'hi ha.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Resultat de la votació: A favor, 29 vots; en contra,
cap; abstencions, 23.
Queda aprovada la primera proposta.
Segona proposta del mateix Grup, en relació amb
la coopera ció amb l'Administració de 1'Estat, Ajuntaments de garantir el prove'iment d'aigua potable a Palma, etc.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la proposta, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres. i Srs. biputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets, per favor?
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra,
29; abstencions, cap.
Tercera proposta, relativa a la maxima coHaboració als Ajuntaments, funcionament de les depuradores
d'aigües residuals, etc
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en
posar drets, per favor?
Poden seure, m::>ltes gracies;
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per .favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
Resultat de la tercera votació: a favor; 23 vots; en
contra, 29: abstencions, cap.
Queda rebutjada.
La quarta ha estat retirada.
La cinquena fa referencia a mesures sobre agilitació administrativa. supressió de tramits burocratics,
etc.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta
propnsta. es volen posar drets, per favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Sisena proposta, relativa a l'aplicació de l'article
130 ele la Llei de FiDances.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
posar dn.~ts. per favor?
Queda aproyada per unanimitat.
Setena proposta, relativa al Servei d'Extensió
Agraria.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en
posal' drets. per favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Número vuit, viutena. Relativa a normalització de
l'ús de la llengua catalana a la documentació de l'Administració de la Comunitat.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres.
Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
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Resultat de la votadó: a favor, 23 vots; en contra,
29; abstendons, cap,
Per últim, la darrera proposta del Grup Sodalista, relativa a la liqnidadó deIs Pressuposts 1985 que
hauria de ser presentada abans de dia 28 de febrer
del 87.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta
proposta, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
Resullat de la votadó: a favor, 29 vots; en contra,
23; abstendons, cap.
Queda aprovada la proposta.
Passam a les propostes del Grup Parlamentari
Esquerra Nadonalista (PSM).
La primera, relativa a la reiteradó deIs acords de
12 de desembre del 1985.
1 deman a la Cambra:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta
proposta, es vol en posar drets, per favor?
Queda aprovada per unanimitat.
La segona fa referenda que en el termini d'un mes
tengui entrada la Llei de la Fundó Pública. I demana
la Cambra:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
Resultat de la votadó: a favor, 23. vots;en contra,
29; abstendons, cap.
Queda rebutjada la proposta.
Tercera, del mateix Grup, que en el termini de
dos mesos es gestioni la creadó d'una Comissió Institudonal per a la normalitzadó lingüística. I deman a
la Cambra:

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta
proposta, es volen posar di'ets, per favor?
Poden seure, meltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
A favor, 23; en contra, 29; abstendons, cap.
Queda rebutjada.
Cinquena proposta del Grup Esquerra Nadonalista, que en el term.ini de dos mesos, fa referenda al
pla de seguretat i higiene en el treball. 1 deman a la
Cambra:
Sres. i Srs. Diputatsque votin a favor d'aguesta
proposta, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets, per favor?
Poden seure, mo1tes grades.
Resultat de la votadó: a favor, 4 vots; en contra,
29; abstendons, 19.
Queda rebutjada.
1, perúltim, que en el termini de dos mesos es faci
un pla del tractament, prevenció i rehabilitadó deIs
toxicomans. I deman a la Cambra:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta
proposta, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gracies.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Poden seure, móltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
A favor, 23 vots; en contra, 29; abstendons, cap.
Queda rebutjada
Queda conelos aquest PIe, moltes grades de les
seves intervendons. El proxim PIe tendra lloc dia 19.
Bones tardes.

PREUDE LA SUBSCRIPCIO
Un any .

Sis mesos
Tres mesas
Preu de I'exemplar
Redacció i Adminislradó
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/. Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA ...

2.000,1000,500,100,-

pesseles
pessetes
pessetes
pessetes

B.O.P.I.B. Núm. 76 - 21 de novembre de 1986
TEXTOS EN TRAMITACIÓ
TEXTOS EN TRAMITACION
TEXTOS EN TRAMITACIÓ
TEXTOS EN TRAMITACION

I.-PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
I.-PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

l.-PROPUESTAS DE RESOLUCION
l.-PROPUESTAS DE RESOLUCION

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reuLa Mesa del
Parlament
de les del
Illes
Balears,
reunió celebrada
dia 13
de novembre
1986,
acorddend'adnovembre R.G.E.
del 1986,
acordd
d'adnió celebrada
dia 13 dede Resolució
mctrc
les Propostes
núm.
1.825/86.
Resolució Socialista,
R.G.E. núm.
1.825/86.
mctrc les Propostes
ja que
eren
presentades
pel Grup de
Parlamentari
que l'aceren
presentadesamb
pel la
Grup
Parlamentari
congrucnts
materia
del DebatSocialista,
General ja
sobre
la materia
del Debat
General
sobreAutol'accongrucnts
ció
política iamb
de govern
del Govern
de la
Comunitat
ció política
de govern
del Govern de la Comunitat Autonoma
de les i Illes
Balears.
de les Illes amb
Balears.
noma
Conformement
l'article 99 del Reglament d'aquesConformement
amblal'article
99 del
Reglament d'aquesta Cambra,
en dispos
publicació
al BOPIB.
la publicació
ta Cambra,
Palma, 17endedispos
novembre
del 1986.al BOPIB.
Palma,
17 dedelnovembre
del 1986.
El
President
Parlament:
El President del Parlament:
Antoni Cirerol Thomas
Antoni Cirerol Thomas

La Mesa del Parlamento de las Istas Baleares, en
La Mesa
del día
Parlamento
de las Istas
Baleares,
en
reunión
celebrada
13 de noviembre
de 1986,
acordó
noviembreN.odeR.E.
1986,1825/86,
acordó
reunión las
celebrada
día 13
de de
Resolución
admitir
Propuestas
de Parlamentari
Resolución N.o
R.E. 1825/86,
admitir las por
Propuestas
Socialista»,
por
presentadas
el «Grup
presentadas
porcon
el la«Grup
Parlamentari
por
materia
del Debate Socialista»,
General sobre
ser
congruentes
congruentes
la gobierno
materia del
sobre
laseracción
política con
y de
del Debate
Govern General
de la Comula acción
políticadey las
de Islas
gobierno
del Govern de la ComuBaleares.
nidad
Autónoma
las Islas en
Baleares.
nidad
Autónoma
Conforme
a lo de
establecido
el artículo 99 del ReglaConforme
lo establecido
en el su
artículo
99 del en
Reglade estaa Cámara,
dispongo
publicación
el
mento
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el
BOPIB.
BOPIB.
Palma, 17 de noviembre de 1986.
Palma,
17 de del
noviembre
de 1986.
El
Presidente
Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A)

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
El Grup
Socialista,
d'acord
amb
el que
Reglament
de la
Cambra,
es preve
u a Parlamentari
l'article 169 del
169 del Reglament
de la Cambra,
es preveles
u asegüents
l'article Propostes
presenta
de Resolució:
presenta les següents Propostes de Resolució:
l.-El Parlament acorda la constitució d'una Comisl.-El Parlament
acorda
la constitució
ComisSIO d'Investigació
sobre
irregularitats
en la d'una
contracta
ció
SIO personal
d'Investigació
sobre irregularitats
en la
contracta
ció
Comissió
d'Inde
de la Comunitat
Autónoma. La
Comissió
d'Inde personaltindra
de la la
Comunitat
mateixa Autónoma.
composició Laque
les Comisvestigació
composició
les Comisvestigació
tindra la
sions
Permanents,
es mateixa
constituira
de formaque
immediata
i
sions
es constituira fins
de forma
immediata
a la seva
conclu- i
els
seusPermanents,
treballs no s'interrompran
els seus treballs no s'interrompran fins a la seva conclusió.
sió.
2.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Au2.-EI
Parlament
insta
Govern
la Comunitat
Autónoma
a dur
endavant
en elcoopera
ciódeamb
l'Administratónoma
a dur i endavant
en coopera
ció amb
els Ajuntaments
afectats
les l'Administraaccions neció
de l'Estat
afectats lesd'aigua
accionspotaneció de l'Estat
cessaries
per tali els
de Ajuntaments
garantir el proveiment
proveiment
d'aigua potacessaries
per talurbanes
de garantir
de la el
badia
de Palma.
ble
a les arees
ble a les arees urbanes de la badia de Palma.
3.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Au3.-EI
Parlament
insta elcoHaboració
Govern de la
Autónoma
a prestar
la maxima
alsComunitat
Ajuntaments
tónoma
a prestar lal'entrada
maxima en
coHaboració
als Ajuntaments
n~r
tal d'accelerar
funcionamenf
de les esn~r tal depuradores
d'accelerar l'entrada
funcionamenf
de les esbdons
d'aigiies en
residual
s en construcció
i
bdons
depuradores
s en construcció
així
mateix
garantir lad'aigiies
conservaresidual
ció i manteniment
de to- i
aixílesmateix
garantir
la conserva
manteniment
tes
estacions
depuradores
de ció
les iIlles
Balears. de totes les estacions depuradores de les Illes Balears.
4 -El Parlament insta el Govern de la Comunitat Au4 -El
instaelelconveni
Governsubscrit
de la Comunitat
Autónoma
que.Parlament
d'acord amb
entre el Mitónomadeque.
d'acord
amb el conveni isubscrit
entre el
Ministeri
TrehRll
i Se.guretatSocial
la Comunitat
Autónisteridedeles
TrehRll
i Se.guretatSocial
i laprogrames
Comunitat destiAutónoma
Illes Balears.
establesqui
noma de"nmoure
les Illesi Balears.
programes 8 destiprotegir laestablesqui
polltica d'ocupació
sec"nmourede i laprotegir
polltica amb
d'ocupació
8 sectors productius
nostra la
Comunitat
la participala
nostra
Comunitat
amb
la
participators
productius
de
ció de les Conselleries les activitats inversores de les
ció depromoguin
les Conselleries
de les
quals
la creaciólesdeactivitats
llocs de inversores
treball.
quals promoguin la creació de llocs de treball.
5.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Au5.-EI
insta el Govern
de la administrativa,
Comunitat Autónoma
a Parlament
prendre mesures
d'agilitació
tónoma
a prendre
d'agilitació
administrativa,
burocratiques
i de coordinació
inde
superació
de travesmesures
traves
burocratiques
i de coordinació
inde superació
de la
terna.
així com
implantació
experimental
d'un sisteterna.
així treta
com única.
la implantació experimental d'un sistema
de fines
ma de fines treta única.
6.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Au6.-EI
Parlament
el Govern
de la dies,
Comunitat
Autónoma
a remetre
en insta
el termini
de quinze
en comtónoma de
a remetre
dies, laen docucom103eldetermini
la Llei dedequinze
Finances.
pliment
l'article en
103 de als
la tres
Llei primers
de Finances.
la docupliment de
l'articlereferida
mentadó
següent,
trimestres
de
mentadó
l'any
1986: següent, referida als tres primers trimestres de
l'any
1986:
a) Modificacions de credit.
Modificacions
de credit.
b)a) Del
grau d'execució
del Fons de Compensa ció Inb) Del grau
d'execució
Fonsmodificacions.
de Compensa ció Interterritorial,
així com
de les del
seves
terterritorial,
com de les directesd'inversions
seves modificacions. per un
c) De les així
contractacions
per un
c) superior
De les contractacions
import
a 20.000.000 dedirectesd'inversions
pessetes.
import
superior
a 20.000.000 de
pessetes.
d) De
les transferencies
corrents
a empreses i a fad) i De
les transferencies
corrents
a empreses
i a famílies
institucions
sense fi de
lucre l'import
individuamílies dei institucions
sensesuperior
fi de lucre
l'import
individuapessetes.
litzat
les quals sigui
a 500.000
pessetes.
litzat
sigui isuperior
a 500.000
e) de
Deleslesquals
emissions
conversions
de deute
acorda.
les de
emissions
des e)
pel De
Consell
Govern.i conversions de deute acorda.
des pel Consell de Govern.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)
A) «El Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo

Grup Parlamentari
de acuerdo de
con lalo
que «El
se prevé
en el artículoSocialista»,
169 del Reglamento
que se prevé
en las
el artículo
169 Propuestas
del Reglamento
de la
Cámara,
presenta
siguientes
de ResoluCámara, presenta las siguientes Propuestas de Resolución:
ción:
l.-El Parlamento acuerda la constitución de una Col.-El
Parlamento acuerda
la constitución en
de la
unaconComisión
de Investigación
sobre irregularidades
misión dedeInvestigación
irregularidades
en la contratación
personal desobre
la Comunidad
Autónoma.
La
tratación de
de Investigación
personal de tendrá
la Comunidad
La
la mismaAutónoma.
composición
Comisión
tendráselaconstituirá
misma composición
Comisión
de Investigación
las Comisiones
Permanentes,
de forma
que
que las Comisiones
Permanentes,
se constituirá hasta
de forma
no se interrumpirán
su
inmediata
y sus trabajos
inmediata y sus trabajos no se interrumpirán hasta su
conclusión.
conclusión.
2.-'EI Parlamento insta al Govern de la Comunidad
2.-'EI aParlamento
insta enal cooperación
Govern de con
la Comunidad
Autónoma
llevar a cabo
la AdmiAutónoma del
a llevar
cooperación afectados
con la Administración
Estadoa ycabo
los en
Ayuntamientos
las
nistraciónnecesarias
del Estado
y los
Ayuntamientos
afectados de
las
para
garantizar
el abastecimiento
acciones
para garantizar
de
acciones
necesarias
urbanas de ella abastecimiento
bahía de Palma.
agua
potable
en las áreas
agua potable en las áreas urbanas de la bahía de Palma.
3.-EI Parlamento insta al Govern de la Comunidad
3.-EI aParlamento
al colaboración
Govern de laa Comunidad
prestar la insta
máxima
los AyunAutónoma
a los AyunAutónoma
a prestar
acelerarla lamáxima
entradacolaboración
en funcionamiento
de
miento
s para
acelerar la entrada
funcionamiento
de
miento
s para depuradoras
las
estaciones
de aguasenresiduales
en conslas estaciones
depuradoras
de aguas
residuales en yconsgarantizar
la conservación
el
trucción
y asimismo
la conservación
trucción y asimismo
mantenimiento
de todasgarantizar
las estaciones
depuradorasy deel
mantenimiento
de todas las estaciones depuradoras de
las
Islas Baleares.
las Islas Baleares.
4.-EI Parlamento insta al Govern de la Comunidad
4.-EI aParlamento
insta al con
Govern
de la Comunidad
Autónoma
que, de acuerdo
el convenio
suscrito
Autónoma
a que, de
el convenio
entre
el Ministerio
de acuerdo
Trabajo yconSeguridad
Socialsuscrito
y la
entre el Ministerio
y Seguridad
y la
Comunidad
AutónomadedeTrabajo
las Islas
Baleares, Social
establezca
Comunidad destinados
Autónoma adepromover
las Islasy Baleares,
política
programas
proteger laestablezca
la política
programas
a promover
y proteger
de
ocupacióndestinados
en sectores
productivos
de nuestra
Comude ocupación
en sectores de
productivos
de nuestra
nidad
con la participación
las Conselleries
cuyas Comuactinidad con
la participación
de las
Conselleries
cuyas actividades
inversoras
promuevan
la creación
de puestos
de
vidades inversoras promuevan la creación de puestos de
trabajo.
trabajo.
5.-EI Parlamento insta al Govern de la Comunidad
5.-EI aParlamento
insta de
al agílización
Govern de administrativa,
la Comunidad
Autónoma
tomar medidas
Autónoma
a tomar
medidas
de agílización
burocráticas
y deadministrativa,
coordinación
de superación
de trabas
burocráticas
y de coordinación
de superación
de trabas
así como
la implantación
experimental
de un
interna,
como la única.
implantación experimental de un
interna, deasíventanilla
sistema
sistema de ventanilla única.
6.-EI Parlamento insta al Govern de la Comunidad
6.-EI Parlamento
al Govern
de días,
la Comunidad
Aútónonma
a remitir eninsta
el plazo
de quince
en cumAútónonmadela remitir
el plazo
quince
en cumplimiento
articulo en103
de la deLey
de días,
Finanzas,
la
de la aLeylosdetres
Finanzas,
plimiento del articulo
primerosla
documentación
siguiente.103referida
documentación
siguiente.
1986: referida a los tres primeros
trimestres
del año
trimestres
del año 1986:
a) Modificaciones
de crédito.
Modificaciones
de crédito.
b)a) Del
grado de ejecución
del Fondo de CompensaDel grado deasíejecución
de Compensación b)interterritorial,
como de del
sus Fondo
modíficaciones.
ción
interterritorial,
así
como
de
sus
modíficaciones.
c) De las contrataciones directas de inversiones por
c) De las
contrataciones
directas
de inversiones por
un importe
superior
a 20.000.000
de pesetas.
de pesetas.
un d)
importe
superior
a 20.000.000
De las
transferencias
corrientes
a empresas y a
transferencias
empresas
y a
d) De
é las
instituciones
sin fincorrientes
de lucroa cuyo
importe
familias
sin fin pesetas.
de lucro cuyo importe
familias éseainstituciones
superior a 500.000
individual
individual sea superior a 500.000 pesetas.
1803
1803

B.O.P.I.B. Núm. 76 - 21 de novembre de 1986
f) De les concessions d'avals acordades amb carrec
de laf) tresoreria
De les concessions
de la Comunitat.
d'avals acordades amb carrec
de la
la Comunitat.
del Pressupost de la Comug) tresoreria
De l'estatded'execució
l'estat
Pressupost
la ComuDecom
nitat,g) així
deIs d'execució
movimentsdel
i situació
de ladetresoreria.
la tresoreria.
nitat,
com deIs
moviments
i situació
d'acord
h) així
De totes
les altres
operacions
de lesdequals,
amb h)la Llei
de Pressuposts
Generals de
de les
la quals,
Comunitat,
d'acord
el
De totes
les altres operacions
Parlament
d'esser informat
periÓdicament.
amb la Llein'hagi
de Pressuposts
Generals
de la Comunitat, el
Parlament n'hagi d'esser informat periÓdicament.
7.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autónoma
a potenciar
serveis
d'Extensió
Agraria i Aula
7.-El
Parlament els
insta
el Govern
de la Comunitat
seva
tónoma
assisténcia
a potenciar
directa
els serveis
als pagesos
d'Extensió
a les Agraria
explotacions
i la
seva assisténcia directa als pagesos a les explotacions
agropecuaries.
agropecuaries.
8.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autónoma
8.-El
que,
Parlament
en el termini
insta el
maxim
Govern
de de
dosla mesos,
Comunitat
normaAulltzi
tónoma
l'ús que,
de laen llengua
el termini
catalana
maxima de
totadosla mesos,
documenta
normació
de la llengua
catalana a de
totala laComunitat
documentaAució
lltzi l'úsemanada
escrita
de l'Administració
tónoma.
escrita emanada de l'Administració de la Comunitat Autónoma.
9.-El Parlament acorda que la Comissió Técnica Liquidadora
9.-El presenti
Parlamentabans
acorda
delque
28 de
la febrer
Comissió
de Técnica
1987 l'inLiforme
sobrepresenti
la Liquidació
abans deIs
del 28
Pressuposts
de febrer del
de 1985.
1987 l'inquidadora
Liquidació
del1986.
1985.
forme
sobre
Ci\1tat
de la
Mallorca,
a 13deIs
de Pressuposts
novembre del
Ci\1tat
de Mallorca, a 13 de novembre del 1986.
El
Portaveu:
El Portaveu:
J. Francesc Triay Llopis
J. Francesc Triay Llopis

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebracZa
La Mesa del
dia Parlament
13 de novembre
de les del
Illes
1986,
Balears,
acorddencZ'acZreumetre
nió celebracZa
les Propostes
dia 13 de
de Resolució
novembre R.G.E.
del 1986,núm.
acordd
1.826/86,
cZ'acZpresentacZes
metre les Propostes
pel Grup de
Parlamentari
Resolució R.G.E.
Esquerra
núm.
Nacionalis1.826/86,
presentacZes
Parlamentari
Nacionalista
(PSM), ja pel
que Grup
eren congruents
ambEsquerra
la materia
del Deta (PSM),
bat
Generaljasobre
que eren
l'acció
congruents
política i amb
de govern
la materia
del Govern
del Dede
Comunitat
de les i Illes
Balears.del Govern
batlaGeneral
sobreAutónoma
l'acció política
de govern
de Conformement
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
amb l'establert a l'article 99 del ReConformement
l'establert
glament
d'aquesta amb
Cambra
en dispós
a l'article
la publicació
99 del Real
BOPIB.
glament d'aquesta Cambra en dispós la publicació al
BOPIB.
Palma, 17 de novembre del 1986.
Palma,
17 dedel
novembre
del 1986.
El
President
Parlament:
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thomas
Antoni Cirerol
Thomas
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
B)

El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) ,
El Grup
Parlamentari
Esquerra
(PSM) ,
d'acord
amb el
que estableix
l'articleNacionalista
169 del Reglament
del
Pal"lament
les estableix
Illes Balears,
i en169
relació
al debat
d'acord
amb eldeque
l'article
del Reglament
del Pal"lament
les Illes
en relació
debat
la políticadegeneral
delBalears,
Govern, i celebrat
els aldies
11
sobre
isobre
12 de lanovembre,
política general
presentadellesGovern,
següentscelebrat
Propostes
els de
diesRe11
solució
i 12 de per
novembre,
tal que presenta
siguin tractades
les següents
davant
Propostes
el PIe de
de Rela
solució per tal que siguin tractades davant el PIe de la
Cambra.
Cambra.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de les llles Balears aCOl'da:
«El Parlament de les llles Balears aCOl'da:
1.-Reiterar les resolucions aprovades pel PIe de la
Cambra
1.-Reiterar
en sessiólesderesolucions
dia 12 de aprovades
desembre del
pel PIe
1985 de
que,la
Cambra en
ja sessió
el termini
de dia
dins12el de
qual
desembre
havien de
del ser
1985duites
que,
finalitzat
ja han
el termini
estat complides
dins el qual
pel havien
Govern. de ser duites
afinalitzat
terme, no
a terme, no han estat complides pel Govern.
2.-Que, en el termini d'un mes, el Govern presenti
2.-Que, deenLlei
el termini
de la Funció
d'un mes,
Pública
el Govern
a les Illes
presenti
Bael Projecte
el Projecte de Llei de la Funció Pública a les Illes Balears.
lears.
3.-Que, en el termini de dos mesos, el Govern gesen el
de dosInstitucional
mesos, el Govern
tioni 3.-Que,
la creació
de termini
la Comissió
per a gesla
Balears, amb
per laa fi-la
Normalització
Lingüística
a les Illes
tioni la creació
de la Comissió
Institucional
nalitat
defér reals
i efectives
disposicions
Balears, de
ambla laLlei
fiNormalització
Lingüística
a les les
Illes
de
Normalització
nalitat
defér realsLingüística
i efectives ilesimpulsar-ne
disposicions elde desplela Llei
de Normalització
Lingüística
impulsar-ne
el desplegament
normatiu. Dins
aquesta i Comissió
Institucional
hi
C1 n
hgament
c1'es~ar
representats,
a més Comissió
del Govern,
l'Adminisnormatiu.
Dins aquesta
Institucional
hi
tració
Periférica
representats,
de l'Estat,
a més
els Consells
del Govern,
Insulars
l'Adminisi els
h C1 n c1'es~ar
Ajuntaments.
tració Periférica de l'Estat, els Consells Insulars i els
Ajuntaments.
1804

1804

e) De las emisiones y conversiones de deuda acordadas
de Govern.
e) por
De ellasConsell
emisiones
y conversiones de deuda acordadas
por las
el concesiones
Consell de Govern.
f) De
de avales acordadas con cargo
de la Comunidad.
a la f)Tesorería
De las concesiones
de avales acordadas con cargo
de la
a lag) Tesorería
Del estado
de Comunidad.
ejecución del Presupuesto de la
comodedeejecución
los movimientos
y de la situaComunidad,
del Presupuesto
de la
g) Del así
estado
ción
de la tesorería.
así como de los movimientos y de la situaComunidad,
tesorería.
ciónh) deDela todas
las demás operaciones de las cuales, de
acuerdo
contodas
la Ley
las demás
de Presupuestos
operaciones Generales
de las cuales,
de la
de
h) De
Comunidad,
haya de ser informado
acuerdo conel laParlamento
Ley de Presupuestos
Generales perióde la
dicamente.
Comunidad, el Parlamento haya de ser informado periódicamente.
7.-El Parlamento insta al Govern de la Comunidad
Agraria
Autónoma
potenciar los
de Extensión
7.-El aParlamento
instaservicios
al Govern
de la Comunidad
Agraria
a potenciar
servicios
de Extensión
yAutónoma
su asistencia
directa los
a los
agricultores
en las explotaciones
agropecuarias.
y su asistencia
directa a los agricultores en las explotaciones agropecuarias.
8.-El Parlamento insta al Govern de la Comunidad
Autónoma
que, en el
plazo
máximo dedela dos
meses,
8.-El aParlamento
insta
al Govern
Comunidad
la el
lengua
docunormalice
Autónoma ela uso
que,de en
plazocatalana
máximoen detoda
dosla meses,
la lengua
en toda la dedocunormalice el
uso de
mentación
escrita
emanada
de catalana
la Administración
la
Comunidad
escrita emanada de la Administración de la
mentación Autónoma.
Comunidad Autónoma.
9.-El Parlamento acuerda que, la Comisión Técnica
Liquidadora
presente, antes
del 28
de 1987,
el
9.-El Parlamento
acuerda
que,de lafebrero
Comisión
Técnica
Liquidadora
antes del
informe
sobrepresente,
la liquidación
de los
28 de
Presupuestos
febrero de de
1987,
1985.el
informe
la liquidación
los Presupuestos
Palmasobre
de Mallorca,
13 dedenoviembre
de 1986.de 1985.
Palma
de Mallorca, 13 de noviembre de 1986.
El
Portavoz:
El Portavoz:
J. Francesc Triay Llopis
J. Francesc Triay Llopis

Orden de Publicación
Orden de Publicación
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión
La Mesa
celebrada
del día
Parlamento
13 de noviembre
de las Islas
de 1986,
Baleares,
acordó
en
admitir
reunión las
celebrada
Propuestas
día 13
de de
Resolución
noviembreN.ode R.E.
1986,1826/86,
acordó
presentadas
admitir las por
Propuestas
el Grupode Parlamentario
Resolución N.o«Esquerra
R.E. 1826/86,
NI!cionalista
presentadas
(PSM)>>,
por el por
Grupo
ser Parlamentario
congruentes con
«Esquerra
la materia
NI!cionalista
por ser
congruentes
materia
del
Debate (PSM)>>,
General sobre
la acción
políticacon
y dela gobierno
del.
Govern General
de la sobre
Comunidad
Autónoma
Islas
del Debate
la acción
política de
y delasgobierno
del. Govern . de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
Baleares.
Conforme a. lo establecido en el artículo 99 del ReglaConforme
lo establecido
en el su
artículo
99 del en
Reglamento
de estaa Cámara,
dispongo
publicación
el
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el
BOPIB.
BOPIB.
Palma, 17 de noviembre de 1986.
Palma,
17 de del
noviembre
de 1986.
El
Presidente
Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlumento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlumento de las Islas Baleares.
B)
B) El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSMh,

El Grupocon
Parlamentario
«Esquerra
de acuerdo
lo que se establece
enNacionalista
el artículo (PSMh,
169 del
Reglamento
Parlamento
de las Islas
y del
en
de acuerdo del
con lo
que se establece
en el Baleares,
artículo 169
relación
Reglamento
con del
el debate
Parlamento
sobre de
la las
política
Islas general
Baleares,
del yGoen
vern,
relación
celebrado
con el los
debate
días sobre
11 y la
12 política
de noviembre,
general presenta
del Go12 de noviembre,
presenta
vern,siguientes
celebradoPropuestas
los días 11dey Resolución
las
para que
sean
tratadas
las siguientes
ante elPropuestas
Pleno de de
la Cámara.
Resolución para que sean
tratadas ante el Pleno de la Cámara.
PROPUESTAS DE RESOLUCION
PROPUESTAS DE RESOLUCION
«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda:
«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda:
1.-Reiterar las resoluciones aprobadas por el Pleno
Cámara enlassesión
resoluciones
de día 12aprobadas
de diciembre
por el
de Pleno
1985
de la1.-Reiterar
las
cuales,
Cámara
finalizado
en sesión
ya el
de plazo
día 12endeque
diciembre
debían de
de 1985
ser
de la
llevadas
las cuales,
a cabo,
finalizado
no han
ya sido
el plazo
cumplidas
en quepor
debían
el Govern.
de ser
llevadas a cabo, no han sido cumplidas por el Govern.
2.-Que, en el plazo de un mes, el Govern presente
2.-Que, deen Ley
el plazo
un mes,Pública
el Govern
presente
de ladeFunción
en las
Islas
el Proyecto
el Proyecto de Ley de la Función Pública en las Islas
Baleares.
Baleares.
3.-Que, en el plazo de dos meses, el Govern gestiode dosInstitucional
meses, el Govern
ne la3.-Que,
creaciónendeel laplazo
Comisión
para la gestioNormalización
Lingüística
de la Comisión
en las Islas
Institucional
Baleares, para
con la
la finaNorne la creación
lidad
de hacer
reales yenefectivas
disposiciones
la
las Islaslas
Baleares,
con ladefinamalización
Lingüística
hacer reales Lingüística
y efectivas elas
disposiciones
de la
lidaddedeNormalización
Ley
impulsar
su desarrollo
Leynormativo.
de Normalización
En esta Lingüística
Comisión Institucional
e impulsar deben
su desarroestar
representados,
Govern,Institucional
la Administración
PeEn esta del
Comisión
deben estar
llo normativo. además
riférica
del Estado,
los del
Consells
Insulares
y los Ayuntarepresentados,
además
Govern,
la Administración
Periférica del Estado, los Consells Insulares y los Ayuntamientos.
mientos.
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4.-Que, en el termini de dos mesos, el Govern preun Pla dededos
Seguretat
el
sentí4.-Que,
al Parlament
en el termini
mesos, i elHigiene
Govern enpreTreball,
amb
de i l'Administració
Parlament
un els
Pla organismes
de Seguretat
Higiene en el
sentí al d'acord
Cen:xal id'acord
els Consells
Treball,
amb Insulars.
els organismes de l'Administració
Cen:xal i els Consells Insulars.
5.--Que, en el termini de dos mesos, el Govern presenti5.--Que,
al Parlament
un Pla de
ció , Tractament
Reen el termini
de Preven
dos mesos,
el Govern i prehabilitació
deIs Toxicómans,
es prevegi
la cooperació
senti al Parlament
un Pla de on
Preven
ció , Tractament
i Reamb els Consells
Insulars i Ajuntaments.
habilitació
deIs Toxicómans,
on es prevegi la cooperació
ambPalma,
els Consells
13 de Insulars
novembrei Ajuntaments.
del 1986.
Palma, 13 de novembre Sebastia
del 1986. Sena i Busquets
ve u
Sebastia Sena i Porta
Busquets
Porta ve u

II.-INTERPEL.LACIONS
II.-INTERPEL.LACIONS
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les llles Balears,
reunióde celebrada
dia Parlament
11 de novembre
del 1986,
Perenacord
la Mesa del
de les llles
Bad'acord
l'article
150 del
del Parlament,
11 de novembre
del 1986,
lears, enamb
reunió
celebrada
dia Reglament
s'admetenamb
a tramit
InterpeHacions
tot del
seguit
especifid'acord
l'articleles150
del Reglament
Parlament,
cades.
s'admeten a tramit les InterpeHacions tot seguit especificades.
- Interpeliació al Govern de la C.A., relativa a la
política
de vivendes, al presentada
Parlamentari
la Grup
C.A., relativa
a la
- Interpeliació
Govern de pel
Socialista,
R.G.E. presentada
núm. 1.813/86.
política de amb
vivendes,
pel Grup Parlamentari
1.813/86.
Socialista,
núm.
D'acordamb
ambR.G.E.
allo que
estableix
l'article 99 del Reglapublicació
al Butlletí
mentD'acord
del Parlament,.
en dispos
amb allo que
estableixla l'article
99 del
ReglaOficialdel
del Parlament,.
Parlament de
Illes la
Balears.
publicació al Butlletí
ment
en les
dispos
Oficial
del Parlament
de les Illes
Balears.
del 1986.
Palma,
a 12 de novembre
Palma,
a 12 de
del 1986.
El President
del novembre
Parlament:
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomds
Antoni Cirerol i Thomds
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A)

El Grup Parlamentari Socialista, de conformitat amb
els El
artieles
i següents Socialista,
del Reglament
del Parlament
Grup 149
Parlamentari
de conformitat
amb
de les
Illes 149
Balears,
formula
Govern dedella Parlament
Comunitat
els
artieles
i següents
del alReglament
Autónoma
següent interpeHació:
de
les Illesla Balears,
formula al Govern de la Comunitat
Autónoma
la següent
interpeHació:
de la demanda
existent de vivendes públiA causa
défiques,A la
falta ded'estudis
que permetin
causa
la demanda
existent quantificar
de vivendes el públicit existent
seves que
possibles
solucions,
el suport
del
quantificar
el défiques,
la faltai les
d'estudis
permetin
de lai les
C.A. seves
a promocions
de
Govern
cit existent
possibles privades
solucions,deelvivendes
suport del
protecciódeoficial
no es destinen
als sectors
socials
Govern
la C.A.que
a promocions
privades
de vivendes
de
l'absemcia
d'una política
en rehabilitamés necessitats
als sectors
socials
protecció
oficial ique
no es destinen
ció
en vivendes,
ens d'una
fan interpeHar
Govern
política en alrehabilitamés pública
necessitats
i l'absemcia
La seen
va vivendes,
política deens
vivendes.
sobre:
fan interpeHar al Govern
ció
pública
La de
se vaMallorca,
política de
sobre:
Ciutat
a 10vivendes.
de novembre del 1986.
Ciutat
de Mallorca, a 10 de novembre del 1986.
El Portaveu.
El Portaveu.

4.-Que, en el plazo de dos meses, el Govern presente
al Parlamento
Plan dededos
Seguridad
Higienepresente
en el
4.-Que, en un
el plazo
meses, ele Govern
de acuerdo
con de
los Seguridad
organismose de
la AdminisTrabajo,
al
Parlamento
un Plan
Higiene
en el
tración
y los con
Consells
Insulares. de la Adminisde acuerdo
los organismos
Trabajo, Central
tración Central y los Consells Insulares.
5.-Que, en el plazo d2 dos meses, el Govern presente
un plazo
Pland2dedosPrevención,
Tratamiento
y
al Parlamento
5.-Que, en el
meses, el Govern
presente
se prevea la
Rehabilitación
toxicómanos,
donde Tratamiento
Parlamento de
un los
Plan
de Prevención,
y
al
Insulares
Ayuntacooperación
la
Rehabilitaciónconde los
los Consells
toxicómanos,
donde y selosprevea
mientos.
cooperación
con los Consells Insulares y los Ayuntamientos.
Palma, 13 de noviembre de 1986.
Palma, 13 de noviembre de 1986.
Portavoz:
Portavoz:
Sebastia Sena Busquets
Sebastia Sena Busquets

11.-1 NTER PELACIO NES
11.-1 NTER PELACIO NES
Orden de Publicación
Orden de Publicación

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
11 de noviembre
de
Baleares,
en reunión
Por acuerdo
de la celebrada
Mesa del día
Parlamento
de las Islas
1986, de acuerdo
con celebrada
el artíCulo día
150 11deldeReglamento
noviembre del
de
Baleares,
en reunión
Parlamento,
se admiten
trámite 150
las del
Interpelaciones
1986, de acuerdo
con el aartíCulo
Reglamento que
del
aParlamento,
continuación
detallan.
se se
admiten
a trámite las Interpelaciones que
a continuación
Interpelacióuse aldetallan.
Govern de la C.A., relativa a la
política
de viviendas,
presentada
el «Grup
Parlamenla C.A.,
relativa
a la
Interpelacióu
al Govern
de por
con R.G.E.
n.o 1.813/86.
tari Socialista»,
política
de viviendas,
presentada
por el «Grup ParlamentariConforme
Socialista»,
conestablecido
R.G.E. n.oen1.813/86.
a lo
el artículo 99 del Reglamento
del aParlamento,
dispongo
publicación
el
Conforme
lo establecido
en el suartículo
99 delenRedel Parlament
de lessuIlles
Balears».en el
«Butlletí Oficial
glamento
del Parlamento,
dispongo
publicación
«Butlletí
Oficial
les Illes Balears».
Palma,
a 12 del
de Parlament
noviembre de 1986.
de 1986.
Palma,
a 12 de
El Presidente
delnoviembre
Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
Antonio Cirerol Thomás
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)
A) El «Grup

Parlamentari Socialista», de conformidad
149 y siguientes
del de
Reglamento
del
con Ellos «Grup
artículos
Parlamentari
Socialista»,
conformidad
Parlamento
de las 149
Islasy Baleares,
al Govern del
de
siguientesformula
del Reglamento
con
los artículos
la
Comunidadde Autónoma
la siguiente
Interpelación:
Parlamento
las Islas Baleares,
formula
al Govern de
la Comunidad
siguiente
demanda laexistente
de Interpelación:
viviendas públicas,
Debido a laAutónoma
que existente
permitan de
cuantificar
déficit
la falta
viviendas elpúblicas,
Debidodea estudios
la demanda
existente
posibles
el apoyo del
estudios
quesoluciones,
permitan cuantificar
el Govern
déficit
la falta ydesus
privadas de
viviendas
prode la C.A.y asuspromociones
existente
posibles soluciones,
el apoyo
del de
Govern
losviviendas
sectores de
sociales
tección
oficial
que no se destinan
de
la C.A.
a promociones
privadas ade
promás necesitados,
la ausencia
de una
de sociales
rehabise destinan
a lospolítica
sectores
tección
oficial quey no
interpelar
al Golitación
pública eny viviendas,
más
necesitados,
la ausencianos
de hacen
una política
de rehabivern sobre:
Su política
de viviendas.
litación
pública
en viviendas,
nos hacen interpelar al GovernPalma,
sobre: 10Sudepolítica
de viviendas.
noviembre
de 1986.
Palma,
10 de noviembre de 1986.
El
Portavoz.
El Portavoz.

III.-PREGUNTES AMB SOl.LlCITUD
III.-PREGUNTES
AMB ORAL
SOl.LlCITUD
DE RESPOSTA
DE RESPOSTA
ORAL
DAVANT PLE
DAVANT PLE

III.-PREGUNTAS CON SOLlCnUD
III.-PREGUNTAS
CON
SOLlCnUD
DE RESPUESf
A ORAL
DE RESPUESf
A ORAL
ANTE PLENO
ANTE PLENO

Ordre ele Publicació
Ordre ele Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les llles Balears,
reunióde celebrada
(lia Parlament
11 de novembre
Perenacord
la Mesa del
de les del
llles 1986,
Bad'acord
el que
es disposa
a l'article
156 deldelRegla(lia 11
de novembre
1986,
lears, enamb
reunió
celebrada
ment delamb
Parlament,
s'admeten
tot
d'acord
el que es
disposa aa tramit
l'articleles156preguntes
del Reglaes demanava
resposseguít del
especificades,
a les quals
ment
Parlament, per
s'admeten
a tramit
les preguntes
tot
ta
oralespecificades,
davant PIe. per a les quals es demanava resposseguít
ta oral
davant PIe.
- Pregunta
a la Conselleria d'Ordenació del Terriun quilOmetre
abans
tori,- relativa
als apins
que hi ha ad'Ordenació
Pregunta
la Conselleria
del TerrideIs banys
Santpins
Joan,
causa
obres de laabans
cartori,
relativade als
quea hi
ha adeunlesquilOmetre
la Colonia
Sant
formulada
reterabanys
de Campos
la cardeIs
de Sant aJoan,
a causade de
les Jordi,
obres de
SebastiddeSerra,
del Grup
Parlapel Diputat
Iliustrea Sr.
la Colonia
Sant Jordi,
formulada
retera
de Campos
menfari
Esquerra
(PSM) del(R.G.E.
núm.
pel Diputat
Iliustre Nacionalista
Sr. Sebastid Serra,
Grup Parla1.793/86). Esquerra Nacionalista (PSM) (R.G.E. núm.
menfari
1.793/86).
- Pregunta al Conseller de Sanítat i Seguretat Social,- relat'íva
als al
resultats
de les
andlisis ideSeguretat
radioactiviPregunta
Conseller
de Sanítat
Sotords als
examinats
23 d'octat
cial,deIs
relat'íva
resultatsamb
de posterioritat
les andlisis al
de dia
radioactivitat deIs tords examinats amb posterioritat al dia 23 d'oc-

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
11 de noviembre
de
Baleares,
en reunión
Por acuerdo
de la celebrada
Mesa del día
Parlamento
de las Islas
1986,
de acuerdo
con locelebrada
dispone el
del Regla11 de 156
noviembre
de
Baleares,
en reunión
díaartículo
admiten
a trámite
mento
Parlamento,
1986, dedelacuerdo
con lo se
dispone
el artículo
156las
del pregunReglatas quedela Parlamento,
continuación sese admiten
detallan,a trámite
para laslascuales
se
pregunmento
pedíaque
respuesta
oral anteseeldetallan,
Pleno. para las cuales se
tas
a continuación
pedía
el Pleno.
- respuesta
Pregunta oral
a la ante
Conselleria
de Ordenación del Territorio,
pinos que hay
un kilómetro
antes
- relativa
Preguntaa a los
la Conselleria
de Ordenación
del Terribaños dea «Sant
Joan»,que
a causa
de kilómetro
las obras de
la
de los relativa
los pinos
hay un
antes
torio,
carretera
de Campos
la. «Colonia
Jordi» ,deforde «SantaJoan»,
a causadedeSant
las obras
la
de los baños
mulada por
Diputado
Sr. deD. Sant
Sebastid
carretera
de el
Campos
a la.Ilustre
«Colonia
Jordi» Serra,
, fordel
GrupoporParlamentario
mulada
el Diputado «Esquerra
Ilustre Sr.Nacionalista
D. Sebastid(PSM)),
Serra,
(R.G.E.
1793/86).
del
Grupon.OParlamentario
«Esquerra Nacionalista (PSM)),
- Pregunta
al Conseller de Sanidad y Seguridad
(R.G.E.
n.O 1793/86).
Social
relativa a allos Conseller
resultados dede Sanidad
los análisis
de radio- Pregunta
y Seguridad
actividad
de losa t01·dos
examinados
conanálisis
posterioridad
al
Social
relativa
los resultados
de los
de radioal
actividad de los t01·dos examinados con posterioridad
1805
1805
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PLE DEL PARLAMENT
PLENO DEL PARLAMENTO
PLE DEL PARLAMENT
PLENO DEL PARLAMENTO

TEXTOS APROVATS
TEXTOS APROVATS

TEXTOS APROBADOS
TEXTOS APROBADOS

I.-RESOLUCIONS
I.-RESOLUCIONS

l.-RESOLUCIONES
l.-RESOLUCIONES

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

Pe)' donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament
del Parlament,
la publicació
al BOPIB,
Pe)' donar
compliment dispós
a l'establert
a l'article
99 del
de
les Resolucions
derivaddispós
es della Debat
General
sobre
Reglament
del Parlament,
publicació
al BOPIB,
l'acció
i de derivad
govern esdeldelGovern
la Comunitat
de
les política
Resolucions
Debat deGeneral
sobre
de lesi Illes
Balears.
Autónoma
l'acció política
de govern
del Govern de la Comunitat
Autónoma
Balears.
Palma, de17 les
de Illes
novembre
del 1986.
Palma,
17 de del
novembre
del 1986.
El
President
Parlament:
Antoni Cirerol 'l'homas
El President del Parlament:
Antoni Cirerol 'l'homas
A)
A)

El PIe del Parlament, en sessió celebrada dia 13 de
procedí ena debatre
el text dedia
les 13Pronovembre
El PIe del
del 1986,
Parlament,
sessió celebrada
de
postes
de Resolució
R.G .E. 1.825/86
presentad
novembre
del 1986, procedí
a debatre
el text esde pel
les Grup
ProParlamentari
Socialista
1.826/86
presentad
pel
postes de Resolució
R.G i.E.R.G.E.
1.825/86
presentad
es pelesGrup
Parlamentari
Esquerra
(PSM) ,es queGrup
Parlamentari
Socialista
i R.G.E.Nacionalista
1.826/86 presentad
pel
les següents:
(j¡mt aprovades
Parlamentari
Esquerra Nacionalista (PSM) , queGrup
(j¡mt aprovades les següents:
RESOLUCIONS
RESOLUCIONS
«El Parlament aCOl'da la constitució d'una Comissió
d'lnvestigació
sobreaCOl'da
irregularitats
en la contractació
de
«El Parlament
la constitució
d'una Comissió
personal de la sobre
Comunitat
Autónoma.enLala Comissió
d'lnvesirregularitats
contractació
de
d'lnvestigació
tigació
mateixa Autónoma.
composicióLaqueComissió
les Comissions
Comunitat
d'lnvespersonaltindd.
de la la
Permanents,
de forma immediata
i els seus
tindd.eslaconstituira
mateixa composició
que les Comissions
tigació
no s'interl'ompran
a la seva
conclusió».
treballs
Permanents,
es constituira fins
de forma
immediata
i els seus
no s'interl'ompran
a ladeseva
conclusió». Autotreballs
insta el fins
Govern
la Comunitat
«El Parlament
noma
prendre mesures
de
insta el d'agilitació
Govern de laadministrativa,
Comunitat Auto«Ela Parlament
supera ció
de travesmesures
burocratiques
i de administrativa,
coordinació interd'agilitació
de
noma
a prendre
na, així
la implanta
ció experimental
d'un sistema
de
supera
ciócom
de traves
burocratiques
i de coordinació
interúnica».
finestreta
na,
així com
la implanta ció experimental d'un sistema de
finestreta
única». insta el Govern de la Comunitat AutóeEl Parlament
noma
remetre eninsta
el termini
de quinze
dies, en compliel Govern
de la Comunitat
AutóeEla Parlament
ment
l'article en
103 eldetermini
al Llei de
de quinze
Finances,
dies,la endocumencomplinoma de
a remetre
tació de
següent,
tresde primers
de
ment
l'articlereferida
103 de alalsLlei
Finances,trimestres
la documenl'any 1986:
tació
següent, referida als tres primers trimestres de
l'any 1986:
a) Modificacions de credit.
a) Modificacions de credit.
b) Del grau d'execució del Fons de Compensació Interterritorial,
així d'execució
com de lesdelseves
Fonsmodificacions.
de Compensació Inb) Del grau
terterritorial, així com de les seves modificacions.
c) De les contractacions directes d'inversions per un
pessetes.
import
superior
a 20.000.000 de
c) De
les contractacions
directes
d'inversions per un
import superior a 20.000.000 de pessetes.
d) De les transferencies corrents a empreses i a famílies
institucions
sense fi de
lucre al'import
individuad) i De
les transferencies
corrents
empreses
i a faIitzat
les quals sigui
a 500.000
pessetes.
mílies ele
i institucions
sensesuperior
fi de lucre
l'import
individuaIitzat ele les quals sigui superior a 500.000 pessetes.
e) De les emissions i conversions de deute acordades e)pel De
Consell
de Govern.i conversions de deute acordales emissions
des pel Consell de Govern.
f) De les concessions d'avals acordades amb carrec
ele laf) tresoreria
de la Comunitat.
De les concessions
d'avals acordades amb carrec
ele la tresoreria de la Comunitat.
g) De l'estat d'execució del Pressupost de la Comunitat,g) així
deIsd'execució
movimentsdeli situació
de lade tresoreria.
De com
l'estat
Pressupost
la Comunitat, així com deIs moviments i situació de la tresoreria.
h) De totes les altres operacions de les quals, d'acord
ambh)la De
Lleitotes
de les
Pressuposts
Generalsdedelesla quals,
Comunitat
el
altres operacions
d'acord
Parlament
d'esser informat
periódicamenb>.
amb la Llein'hagi
de Pressuposts
Generals
de la Comunitat el
Parlament
n'hagi d'esser
periódicamenb>.
«El Parlament
insta elinformat
Govern de
la Comunitat Autónoma
a
potenciar
els
serveis
d'Extensió
i la Autóseva
Comunitat
«El Parlament insta el Govern de la Agraria
directaelsaIsserveis
pagesos
a les explotacions
assistencia
Agraria i la agroseva
noma a potenciar
d'Extensió
pecuaries». directa aIs pagesos a les explotacions agroassistencia
pecuaries».
«El Parlament acorda que, la Comissió Tecnica Liquidadora
presenti abans
febrer de
1987 rinacorda del
que,28 ladeComissió
Tecnica
Li«El Parlament
forme sobre
la Liquidació
deIs28Pressuposts
del 1987
1985».rinquidadora
presenti
abans del
de febrer de
forme sobre la Liquidació deIs Pressuposts del 1985».

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
99 del
del Parlamento,
dispongoen que
se puParaReglamento
dar cumplimiento
a lo establecido
el artículo
en el BOPIB,
las Resoluciones
derivadas
del
99bliquen
del Reglamento
del Parlamento,
dispongo
que se pupolítica yderivadas
de gobierno
Debate
sobre la lasacción
bliquen General
en el BOPIB,
Resoluciones
del
del
Govern
de sobre
la Comunidad
Islas
la acción Autónoma
política y dede las
gobierno
Debate
General
Baleares.
del
Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
Palma, 17 de noviembre de 1986.
Palma,
17 de noviembre
de 1986.
El
Presidente
del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
A)
A) El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada día 13

de noviembre
de Parlamento,
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EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. S'obre la Sessió.
Comem;ant a debatre el punt únic de l'Ordre del
Dia d'avui, que és el Debat sobre l'Orientació Política
General del Govern, té la paraula el Molt Honorable Sr.
President de la Comunitat Autonoma, Sr. Gabriel Cañellas i Fons.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN
(Gabriel Cañellas i Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És un fet inqüestionable que 1'economia d'una Comunitat Autanoma, de la nostra Comunitat o sigui quina sigui, influeix
decisivament en el funcionament que aquesta pugui tenir. Una economia amb una bona salut irradia benestar,
irradia prosperitat a la Comunitat que la gaudeix, molt
al contrari, mal funcionen les coses, quan es pateixen
les conseqüencies d'una economia debil o malaltissa.
Afortunadament, l'economia balear en aquest sentit constitueix una excepció -certament venturosa- en el conjunt espanyol, i aixor queda inelubtablemcnt reflectit en
el fet que tenim, ja ho hem dit mol tes vegades, la majar renda per capita i un nivell de vida realment satisfactori.
Partint d'aquesta premissa, m'hauran de permetre
que aquest debat sobre l'Estat de la Comunitat Autanoma giri fonamentalment a l'entorn de la nostra estructura economica regional, cosa que és tant com dir,
a l'entorn del turisme com a motor de la nostra economia -fet també aquest, absolutament acceptat i inqüestionable-, que també és al mateix temps impulsor de sectors i activitats igualment importants per a
la nostra Comunitat, pero que per les raons que sigui,
i per les que de qualque manera intentarem exposar,
estan una mica a la baixa i alguns altres en una actitud d'esperam;a espectativa. Em referesc, concretament, als sectors agrícola, industrial i de transport, sectors tots ells, que poden, que han de beneficiar-se molt
directament de la poderosa energia irradiada del turisme. Pero són sectors que sempre els hem tractat d'una
manera alllada, involuntariament, dins els discursos,
tant d'Investidura com en els elebats que hem tengut,
els hem anat posant uns darrera els altres, com si fossin vagons d'un ferrocarril, sense entrar en les interrelacions que fon;osament han de tenir, sense entrar
més que, per primera vegada, en el darrer debat de la
1nvestidura, a interrelacionar-los com pertoca.
En aquell debat, parH\vem de la necessitat de crear
una Comissió inter-Conselleries que tractas tots aquests
temes, que pogués relacionar uns sectors amb els altres. Avui, de qualque manera, volem aprofundir, a
1'hora de tractar la nostra estructura economica dins
aquesta interrelació.
De qualque manera podríem dir, ido, que ha arribat el moment de renovar una serie ele corretges de
transmissió perque la fon;a generada per aquest poelerós sector, que és el turisme, benefici'i els sectors que
hem assenyalat abans, els quals, a la vegada, poden
erigir-se - i ho han ele fer aixÍ- en sectors complementaris ele tota activitat turística.
Particularment, em costa molt concebre una indústria turística amada deis al tres sectors, que en un gran
percentatge s'hagi de proveir de primeres materies i
de productes industrials importants. La nostra Comunitat és en condicions ele proporcionar gran part d'allo
que aquesta indústria necessita per al propi desenvolupament, sense haver-se d'arriscar més enlla del

necessari a una excessiva dependencia exterior, que de
vega des té -com en tan tes ocasions ha quedat demostrat- conseqüencies funestes per a la nostra economia.
Són sectors, ido, que poden complementar-se, que s'han
de complementar a impulsos de la poderosa fon;a que
irradia el turisme, com a un sector clau, com a un
sector prioritari com a un sector mereixedor d'un esment i d'una atenció molt especials.
És per aixo, en definitiva, que plantejam aquest debat sobre la política de directrius economiques i, en
concret, sobre el turisme com a motor de la nostra
economia, com a motor també el'altres sectors com
l'industrial, l'agrícola i el de transports, els quals, com
ja he assenyalat, complementen i han ele complementar
encara més les accions elel turisme.
Pero hem el'entrar fon;osament en una serie d'antecedents.
Conscients, ho som tots, que el sector turÍstic és
a llarg termini la principal font ele riquesa ele les nostres Illes i motor ele la nostra economia regional i que
ho ha de continuar essent, ens hem plantejat per a
aquesta legislatura una decidida línia el'actuació en política turística que conelueixi aquest sector, amb visió
ele futur, a consolidar-se orelenadament i a enfortir-se,
el'una banela; i d'una altra, a fer les aportacions necessaries, la necessaria innovació, la necessaria eliversificació el'aquesta, la nostra oferta, cosa que ens permetra elonar una resposta a les necessitats del turisme
d'avui i del turisme ele elema.
Pero, per fer més completa aquesta analisi elel turisme present i de la seva projecció cap al futur, no
puc estar-me ele repassar, encara que sigui breument,
l'evolució socio-economica elel turisme a Balears eles
elels seus comeu((aments. Tot seguit, analitzarem les
estructures i la situació actual de l'economia regional
i, finalment, ens referirem a les mesures correctores
que el meu Govern proposa.
Per fer aixo, m'he de remuntar for~osament a la decada deis anys cinquante, en que comem;arem a rebre
un fluix turÍstic petit, pero de qualitat indubtable, eren
temps ele reserves inelividuals i, com a maxim, canalitzat per un «for faiÍ» de gualque agencia de viatges.
Eren els temps de la classica lluna de mel elels espanyols i d'alguns visitants estrangers que s'hostatjaven I
generalment en hotels petits, qualitatius i artesanals ..
El 1950, arribaren a Balears 30.000 turistes i el 1955
varen ser 188.000, pero, aleshores, ho hem de dir clarament, només una petita part de la nostra societat se'n
beneficiava, d'aquest turisme, i la nostra renda per capita era, aleshores la penúltima de l'Estat Espanyol.
A la decada elels seixanta comen~a el que s'ha vengut denominant la «cadena de turisme», amb l'aparició .
deis primers tours operadors, les primeres companyies
«charter» el'aviació, que permetien i permeten un alt
nivell d'ocupació en els hotels i, en conseqüencia, tarifes hoteleres molt estudiades. Aleshores, es crea el
«paquet turÍstic» que, en englobar transport més hotel i trasllats, permet a les agencies majoristes, als
tours operaelors el venguin per cataleg als minoristes i
al públic a preus de mercat i altament competitius, la
qual cosa els fa assequibles a practicament tots els segments ele la societat europea, aleshores en franca recuperació economica.
Aquí comen((a el gran «boom» de les construccions
hoteleres (practicament el 80 % deis hatels es canstruiren abans ele l'any 70) i es materialitza el creixe-
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ment indiscriminat que, davant aquella manca de planificació urbanística, configura les zones saturades de
les Illes que coneixem tots.
Aquesta explosió constructora es produeix curiosament sense ajuda financera específica -ni tan soIs de
la Banca privada-, sinó que es fa amb recursos de capital estranger a través de bestretes deIs tous operadors, (aixo creava una greu dependencia comercial
quant a política de preus) i, també, per que no?, amb
alguna participació, pero molt petita, del credit turístic a través del Banc Hipotecari d'Espanya.
Així, les Balears passaren de rebre 1 milió de turistes a més de 2.200.000 l'any 1970.
A la 'decada aquesta deIs se tanta continua en augment vertical el trafic de turisme i s'arriba a l'any record de 1973 amb més de 3 milions i mig de turistes
i, paraHelament, a l'explosió constructora amb 1.500
hotels edificats. Pero és a finals d'aquests anys quan
comenc;a la crisi energetica que repercuteix en el sector turístic a partir del 74.
Fins aquí, totes aquestes empreses s'havien fet per
elles mateixes, sense ajudes financeres de cap casta,
com hem deixat dit, i només amb les bestretes deIs
tours operadors i el credit turístic i estaven, per aixo
mateix, i és significatiu absolutament descapitalitzades.
Comptaven amb recursos humans i materials escassos i marginals. La formació professional era practicament nuHa i els universitaris aleshores no estaven
lnteressats ni en l'activitat turística ni molt manco en
l'hotelera.
La formació professional era inexistent i el 90 %
del personal d'hostaleria ascendia des deIs llocs més
modests, de mossets a cambrers o cuiners, formant-se
per ells mateixos. La ma d'obra era marginal i excedentaria d'altres sectors. De fer feina en el camp o a
la construcció, passaven a ser cambrers i cambreres en
temporada turística i, al mate ix temps, es produla una
forta immigració de ma d'obra no qualificada des de
la Península i un fort traspas del sector agrícola balear a l'hoteler i al turístico
No hi havia primeres materies adequades ni ningú
no sabia com muntar bugaderies, ni forns, ni pastisseries en els hotels, que, arnés, s'havien constrult amb
pocs doblers, sense directors, ni tecnics, i comptant
gracies a Déu amb el poder d'improvisació d'arquitectes i constructors.
Tot aixo es va gestar, com he dit, sobre una planificació urbanística inexistent i en un entorn infrastnlctural deficient. No hi havia, ni depuradores ni carreteres suficients, i tenguin en compte que el primer
Decret que regula els mínims d'infrastructura per als
establiments hotelers i allotjaments turístics data de
elesembre de 1970.
Tant de bo que el Ministeri d'Informació i Turisme hagués actuat amb anys d'antelació en l'ordenació
elel creixement indiscriminat que, en la majoria de zones turístiques d'Espanya i, per suposat a les nostres
Illes, ja s'havia prodult a la decada deIs seixanta i a
comenc;aments deIs setanta.
Així, els primers mecanismes per ordenar el creixement de l'oferta apareixen en el Decret 2482/1974,
mentre que les primeres ordenacions hoteleres i d'apartaments són de 1968, qua n ja era tard per evitar la
saturació i el deteriorament consegüent de la qualitat
del medi ambient de moltes de les nos tres zones.
Tampoc no pogueren estar llavors a l'altura de la
promoció turística de les nostres destinacions, ja que
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comptaven amb pressuposts promocionals escassos i la
majoria de vegades mal administrats.
Pero, anarem així fins a 1978, en que arribarem a
les «accions concertades» amb els ens de promoció zonal -els nos tres Foments-, que pogueren iniciar activitats de promoció molt més específiques i sobretot
molt més diversificades.
Pero, en la promoció turística de les nos tres destinacions, hi continuava havent un gran defecte de base,
quan es contraposava l'oligopoli de la demanda, a una
atomització de la nostra oferta d'allotjament i una total
dependencia deIs tours operadors, que controlaven absolutament la comercialització del nostre producte turístic en els mercats emissors. Quan s'implantaren les
centrals sindicals, sorgí com a efecte reflex 1'associacionisme empresarial, circumstancies que una amb l'altra repercutiren en millores socials importants i que
es reflectiren després en forts augments de preus de
venda que permeteren, a la vegada, iniciar un nou període de millors resultats d'explotació a les empreses
del sector.
I per aquest camí, arribam a la situació actual que
comenc;arem a analitzar com a «decada deIs anys vuitanta», a la qual diagnosticarem i marcarem un tractament que, des de les competencies assumides en el període pre-autonomic i en el primer mandat autonómic,
creim que necessita.
Des de la incertitud creada en 1973 per la crisi
energetica, es produí una lenta reactivació a partir del
1978 amb un creixement acumulat d'arribades anuals
fins als 4.700.000 del 1984 i 1985 i als records¡ que hem
batut successivament en el 1986, amb més de 6 milions
de turistes i un increment del 17 % sobre l'any anterior, i enguany, 1'any 1987, en que una altra vega da
marcarem una fita historica mai no aconseguida.
Peró em permetin que returi un poc dins el tema
turístico I vegem ara, encara que sigui una mica per
damunt, 1'evolució, en aquests mateixos anys, del sector primario
Mentre al llarg de la darrera de cada anava creixent el sector turístic, paraHelament i progressivament,
s'anava deteriorant el sector agrícola.
La renda agraria, entre 1976 i 1986, ha sofert un
eleteriorament de devers un 2 % acumulatiu anual, de
tal manera que la reducció global se situa a més o manco en el 23 per cent.
La principal baixada es produí el 1977 i, d'aleshores enC;a, encara ha anat decreixent sense aturar-se,
com per una costa que no sembla tenir fi. I aixó encara s'ha notat més pel fet que s'ha prodult en uns
anys de forta expansió economica.
Des de la perspectiva del sector agrícola, ido, la
situació és tan greu, que hem passat d'un 8'63 % de
participació en el Producte Interior Brut el 1970, a un
2'21 per cent el 1986, la qual cosa vol dir que fregam
la marginalitat o 1'agricultura de subsistencia.
EIs fets són els següents: la producció aglicola ha
anat minvant any rere any a un ritme ele -1'5 acumulatiu anual, mentre que les despeses de l'empresari
agricultor augmenten perque necessita de cada anys inversions majors. D'aquesta manera, el valor adquisitiu
del camp ha caigut un 10 % en aquests set anys darrers, enfront d'altres sectors, la qual cosa representa
clarament un problema d'equitat que qualsevol Govern
ha d'afrontar.
I si continuen així les coses, el nostre sector pri-,
mari pot arribar a un tal grau de marginalitat, que sera
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un simple component d'aquest paisatge que agrada tant
als nos tres turistes, pero sense cap tipus d'incidencia
real sobre l'economia i sobre la vida de la nostra societat.
Aixo comportaria la practica despoblació o l'ostracisme social de pobles de l'interior, amb una població
envellida i sense els serveis ni la qualitat de vida de
que gaudeixen les zones turístiques.
Pero ens hem de referir també a una altra evolució, com és ara, la del comen; i la indústria. 1 tal com
ha quedat establert, els sectors comercial s i industrials
de la Comunitat Autonoma s'han desenrotllat, sí, en funció deIs impulsos generats pel sector turístic, encara que
aquests impulsos no hagin tengut en tots els casos la
mateixa direcció.
En relació amb el sector industrial, podem assenyalar les coses següents:
Partint d'una situació on coexisteix un turisme incipient amb una economia fonamentalment agrícola, el
sector industrial es compon d'una indústria de transformació relativament petita, que fabrica productes de
consum i que basa la competitivitat en l'ús intensiu
d'una ma d'obra barata.
El desplegament del turisme té com a primer efe cte l'absorció de recursos d'aquest sector: capitals, perque el sector turístic proporciona majors rendiments
i molt més rapids, i ma d'obra, perque els salaris que
s'ofereixen en aquest sector són sempre moIt més atractius.
A mesura que el desplegament del turisme es manté, aquest sector comene;:a a absorbir no tan soIs recursos productius, sinó també ho hem de dir, i aixo
és bo productes acabats procedents del sector industrial (per exemple, indústries associades a la construcció, moble, indústria agroalimentaria, serveis industri al s ). En qualque cas, com és el de la confecció textil
o en pell, l'estirada de la demanda turística dóna lloc
al naixement i desplegament de noves indústries.
Les activitats industrials que no estan directament
lligades al sector turístic segueixen la propia evolució,
practicament al marge d'aquesta demanda generada pel
sector turístic, i són aquestes indústries les que han
viscut amb intensitat la crisi industrial de la decada
passada.
I en relació amb el transport, l'evolució al llarg de
la elecada deIs 50 mostra també la influencia de l'activitat turística. Balears, igual que Canaries, és la Comunitat amb més aeroports. Les condicions turístiques
i la característica insular explica el fort desenvolupament del transport aeri que s'hi ha produi:t. La xarxa
ele carreteres era en aquella epoca encara més deficient,
mentre que el pare de vehicles creix de tal manera,
que el 1975 les Illes Balears es converteixen en la província amb més vehic1es per mil habitants, per davant
ele Madrid i Barcelona.
Pero hem de tornar al tema del turisme per analitzar les estructures i assenyalem que no totes les influencies d'un turisme desordenat, ele les quals ja hem
posat exemples, han estat negatives per a la societat
balear.
En primer lloc, el tracte, la convivencia i l'acollida
que el turisme comporta, ha fet que la nostra societat sigui molt més progressiva, més liberal, més tolerant, així com també més dialogant amb les generacions europees que ens freqüenten.
També ha quedat demostrat que el sector turístic
és el que millor ha suportat la crisi economica deIs
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anys setanta, que s'ha convertit en un sector dinamic,
no necessitat de reconversió pública perque ell mateix
es reconverteix dia a dia, encara que sigui amb el risc
de quedar fora de mercat per no ser competitiu. És
un fet que avui el sector turístic balear esta financerament sanejat, amb plena capacitat d'expansió local, i
que fin s i tot és exportador de tecnologia turística i
un important inversor en altres zones nacionals, COrn
Canaries o Anelalusia, i internacionals, com el Caribe
Indonesia i Mexic, en competencia amb altres cadene~
internacionals totes elles de gran prestigio
Igualment, a causa deIs increments constants el'arribaeles de visitants, Balears coneix la millor situació
economica de la seva historia, ja que figura a l'ambit
nacional, com la primera regió es pan yola en renda per
cap ita i també la que a la nostra nació té el més baix
percentatge d'atur.
A les empreses turístiques és cert que també ha
millorat molt el nivell empresarial, pero una serie de
deficiencies estructurals comencen a posar-se especialment de relleu, enmig el'aquest clima de bonane;:a i prosperitat que caracteritza el moment present de les nostres Illes.
Per exemple, es eletecten falles d'infrastructura a
les zones turístiques, impensables en situacions de plena
ocupació com les que vivim. Algunes depuradores a
pesar de la gran labor feta i perque encara segurament
no ha pogut entrar en funcionament tot l'esfore;: d'aquests quatre anys passats són insuficients a causa de
l'augment de place s turístiques que produeixen les noves construccions i les ampliacions de les existents. EIs
accessos a les poblacions en epoques d'alta freqüencia
registren embossos desconeguts fins a hores d'ara i que
es plasmen sovint en accidents i no voldríem treure
aquí morts, per l'amor de Déu, accidents de transit de
conseqüencies tragiques. Hi ha també un gran desequilibri en els municipis ele la costa que viven aquest desenvolupament, on els desfasaments entre la població de
elret i la que els visita en temporada alta no sempre es
poden paBiar amb mesures d'urgencia, amb mesures de
darrera hora. En aquests mateixos municipis s'observa
un eleficit gran en equipaments basics, i sobretot i molt
especlalment en equipaments sanitaris.
o '~'), tots aquests defectes estructurals que veim
en el camp deIs municipis turístics en el camp i en els
sectors turístics són encara molt més grans en el camp
de les Illes Balears,
L'entrada d'Espanya en la Comunitat Econornica
Europea (cosa que, en general i a curt termini, no ha
representat cap possibilitat de major renelibilitat en el
sector agrícola) ha vengut en el pitjor moment de la
historia agrícola de Balears. La tria de les produccions
s'ha fet més pel' costum que no per una reflexió sobre
els mercats consumielors.
I per una aItra banela, el camp de les Balears té
una escassa vertebració associativa i, tret de comptades
excepcions, les cooperatives o aItres formes d'associacionisme són més magatzems ele pinsos o de llavors
que no llocs on el pages pot unir autenticament esfore;:os de producció en comú amb d'altres. L'individualisme esterilitzant com una posició i una moral derrotista, com una actitud que sempre tenim, conelueixen, juntarnent amb la descapitalització del camp i arnb l'enve!liment ele la població productora, a una situació de di·
fícil sortida, si no prenirn mesures.
L'única possibilitat d'evitar la rnarginació total del
carnp és un canvi rotunel a les estructures. Canvi en
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les estructures de producció i, sobretot, canvi en les
estructures de comercialització.
És necessari produir, sobretot en el sector hortofrutícola que és el que té millors pespectives per a proveir el sector turístic, en condicions d'oferta suficient,
degudament manufacturada i a uns preus que siguin
rendibles a l'agricultor. I juntament amb aixó, hi hauria d'haver, com veurem en tractar el sector secundari,
una indústria agroalimenHtria mínima, capac;: de transformar excedents o d'emmagatzemar-Ios per fred.
Pero tot aixo només sera possible si s'uneixen les
forces productives. Unió a nivell d'associacionisme de
producció i unió a nivell d'associacionisme de comerciali tzaci ó.
I així, de la mateixa manera que hem vist com el
sector turístic comenc;:ava a remuntar, en termes de
rendibilitat, en el moment en que hi hagué una unió
entre els empresaris davant un entorn més o manco
difícil, hem de tractar de fomentar el mateix procés unificador en l'agricultura, que es troba davant un repte
moIt més difícil que és el de la supervivencia.
Aquest canvi estructural en la producció i comercialització produira un canvi d'actitud deIs agricultors.
Un canvi de mentalitat que és tan important o molt
més, quan el canvi dins aquesta moral, que ara és de
derrota, que ha de passar a ser una moral d'esperan<;a
que, si produeixen i es comercialitzen els productes amb
eficacia, encara és possible obtenir la renelibilitat.
Per tot aixo, entenem que els poders públics, el nostre Govern i totes aquelles administracions que ho puguin fer tenen l'obligació de donar les primeres passes
per fomentar aquestes efectivitats de cooperatives d'associacions de producció i ajudar i fomentar l'associacionisme de comercialitzaciÓ.
I el sector comercial no ha quedat al marge d'aquest procés. El sector de la distribució comercial ha
fet un paper de primer ordre com enllac entre la producció i el consum dins aquest procés de desenvolupament economic. I aquest paper encara ha estat més
gran en una economia de creixement rapid. Efectivament, el sector de la distribució comercial ha donat resposta a aques procés de creixement continu d'una demanda de béns, serveis, mitjans de pagament, etc., sense produir en cap cas obstruccions en les quantitats de
béns i serveis demandats pel sector turístic i per una
població amb un consum creixent i, més important encara, sense crear distorsions significatives en aquest
mecanismes propis de formació deIs preus.
Tanmateix, aquesta conducta del sector de la distribució comercial no ha reportat empero tots els beneficis que hauria pogut donar al sector secundari de l'economia balear i, molt especialment, al sector primario
Convé deixar cIar que estam molt lluny de pretendre
una economia tancada per a les Balears, cosa que sabem que és utopica i impossible. Aixó no obstant, l'analisi del procés de creixement economic de les Balears
durant aquests anys permet afirmar que les economies
externes creades pel sector turístic no han estat aprofit~des per altres sectors procluctius i, no han estat apro[¡tades molt especialment, per l'agricultura.
En materia de transports, i malgrat la tasca que
ha duit a terme el Govern Balear, crec que he de remarcar que ens trobam amb diversos problemes que
ten en l'origen, a parer nostre, en el finam;ament tal
volta insuficient que rebem i que tenim. I així les coses, perque resolguem les mancances actuals, és ne-
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cessari disposar d'un pressupost més ampli del que
actualment té la Comunitat Autonoma.
Per una altra banda, no ha acabat el procés de
transferencies, en aquest tema ja que queden pendents
dos temes d'importancia especial:
El primer, és el del transport ferroviari, les competencies del qual hem soHicitat en totes les reunions de
la Comissió Mixta de Transferencies i que es discuteixen ara de bell nou, i veurem si canvia l'estil, veurem
si aconseguim el que ens proposam.
El segon tema, pendent de transferencia és la transferencia de mitjans del desaparegut Institut d'Estudis
ele Transport i Comunicacions, de la qual cosa s'ha tractat a la Comissió Mixta de Transferencies i en escrits
remesos al Ministre de Transports.
Pero en torn Srs., el tema fonamental que és el
del turisme com a motor de tots aquests altres temes
que hem vengut anunciant com a taula salvadora el'altres sectors actualment en crisi, és important estudiar
quina és la situació actual.
Una vega da exposats succesisvament els antecedents
del nostre turisme i plantejada l'analisi de les estructures actuals, malgrat sigui molt somerament sorgeix el
problema més important que ara ens ocupa: comen<;am
a ser víctimes del propi exit turístic i generam una
nova i important pressió inversora que procedeix elels
excedents de les nos tres rendes turístiques. Ens trobam
davant el perill d'un nou creixement indiscriminat com
el que ja hem comen<;at de decades anteriors i que,
si no el controlam, aquí i ara, representaria la destrucció irreversible deIs recursos naturals i paisatgístics i
de la qualitat de medi ambient que encara tenim, que
és el nostre millor patrimoni i que és també el primer
alicient per a l'atracció deIs nostres visitants.
Ni en el primer mandat autonomic ni ara mateix
hem estat partidaris de «creixement zero», som partídaris, i ho continuarem essent, d'un creixement condicionat pels límits el traspas deIs quals posaria en perill interessos de tipus superior i el futur de la nostra
principal activitat. Pens que així va quedar absolutament demostrat en el passat mandat amb normatives
que cap aItra Comunitat Autónoma s'havia atrevit a legislar i que varem ten ir el coratge d'imposar des de
un comem;:ament: 30 metres quadrats de solar per pla.
c;:a hotelera i implantació de nous criteris en la construcció de zones verdes i equipaments esportius i d'equipaments recreatius en els allotjaments turístics que puguin oferir noves alternatives de Ileure i esplai, varen
ser les primeres mesures.
Aquesta norma s'ha complít i ha ajudat molt a configurar una nova oferta més completa i més respectuosa. Pero no ha bastat, i davant la pressió inversora
que hem denunciat, acabam d'aprovar un altre Decret
encara més estricte i rigorós en els condicionants i molt
més generós en qüestió de superfícies i equipaments de
les noves construccions que, en tot cas i durant el període de devers, més o manco un any. solament podran
projectar-se en les més altes categories d'hotels, apartaments i ciutats de vacances i amb la in ten ció de contrarestar una oferta existent que acusa un alt deficit
d'establiments de categoria superior.
Estudis recents, com el Llibre Blanc del Turisme,
ens diuen que les Balears mereixen un turisme molt
més qualitatiu, pero mal el podrem atreure, si entre
tots no som capac;:os de projectar i construir una lOferta
que aporti innovacions, categoria i modernitat als con-
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ceptes ja existents, que garanteixi totalment els mínims
infrastructurals i que respecti degudament l'entorn.
ParaHelament no hem plentejat, com és logic, cap
limitació a la consolidació i millora deIs establiments
ja existents i a les de la seva oferta complementaria,
sinó que pensam arbitrar totes les mesures d'estímul i
suport possibles a les inversions de modernització i
eventual ascens amb categoria deIs establiments, sobretot en aque11es zones ja constru'ides i amb més densitat
d'oferta, per evitar que puguin quedar «encase11ades»
en una imatge no facil i amb una comercialització absolutament difícil.
Tots sabem que aquests dos Decrets d'ordenació
deIs eslabliments turístics no són cap panacea per als
problemes que tenim plantejats, sinó que han estat concebuts, simplement, cadascun en el seu moment, com
a disposicions cautelars, capaces de canalitzar una pressió inversora desbordada en el moment en que aparegueren i per aconseguir, com a mínim, que les conseqüencies no gravin tant el nostre futur turístico
El Llibre Blanc del Turisme, recentment presentat
a la societat de les nostres IIles ens diu clarament que
és necessari fer una política turística que posi límits
éll llibertinatge de mercat en el sector, ja que, si no la
feim, ens perilla el futur i, per tant, ens perilla l'economia balear. I, a més, encara més, ens recorda la necessitat de planificar el creixement de l'oferta que contempli més l'aspecte< qualitatiu que no el quantitatiu.
La política turística actual, en incloure necessariament una analisi de les perspectives de la demanda, ha
d'acceptar que les previsions més optimistes de creixement del turisme en el Mediterrani pels volts de l'any
2000, parlen d'un percentatge del 3 % anual. Per a equiparar-se a aquest creixement, l'oferta hauria de créixer
en un mateix percentatge més o manco, pero, no
obstant, les xifres actualment són molt superiors.
Si les Balears han gaudit en aquesta decada actual
d'un creixement molt superior al d'altres des tinac ion s
competidores, no podem explicar aquesta diferencia basant-se tan soIs en el fet que el nostre producte turístic
s'adequa millor a les necessitats del turisme que ens
visita. Sí, jaix:J és cert!, pero hem de reconeixer també
que els nos tres preus han pujat manco que els deIs nostres competidors, amb la qual cosa les Illes han absorbit una part de la clientela que no podia anar a altres
destinacions, i d'aquesta manera hem acabat atraient
alguns segments massa marginals, quant a poder adquisitiu.
Per una altra banda, l'increment del nive11 de vida
i del poder adquisitiu deIs turistes tendira a millorar-se amb la qualitat, pero també milloraran les seves
expectatives de serveis. 1 si la nostra oferta no sap
afrontar aquest fet, s'acabaran duent a la practica polítiques de preus baixos per cobrir una ocupació o l'ocupació amb segments de turisme relativament inferiors.
Ara pertoca, en conseqüencia, crear l'oferta que permeti
generar noves demandes que ja existeixen potencialment i no per aixo abandonar el context del nostre turisme majoritari; i en aquest sentit, la imatge de marca
deIs nostres establiments d'aIlotjament i el seu entorn
sera de cada vega da més important per aconseguir-ho.
La creativitat i la imaginació que tenen alguns establiments i zones que es permeten manten ir millorar preus,
és una prova d'aquesta adequació de l'oferta a les noves demandes.
Pero he dit abans que s'ha romput l'equilibri entre
oferta i la demanda, i que si aquesta darrera havia de

créixer en un 3 %, segons les previsions, la nostra preocupació real deriva de com creix la nostra oferta. Les
peticions d'autorització previa presentades a la Conse11eria de Turisme, que fan un total de devers 60.000
places, suposara un increment del 20 % de l'oferta
actual, amb la qual cosa el ritme de creixement durant
el període del 1986, que se situava a nive11 teoric entre
el 4,5 % i el 5 % anual, podria arribar a superar el 8 %
en els proxims tres anys.
Pero tractem també, encara que sigui breument,
quin és aquest mateix desequilibri entre oferta i demanda a l'altre sector, al primario
Com hem vist abans, les conseqüencies negatives
que ha tengut el «boom» turístic per a l'agricultura no
han tengut les seves corresponents partides d'actiu.
Hi ha pocs mercats que puguin tenir uns consumidors que, en moments determinats, són set vegades la
població de dret. El grau en que la nostra agricultura,
la nostra ramaderia i la nostra pesca subministren productes alimenticis a aquest enorme mercat consumidor
que és el turístic, és moltíssim més baix del que tocaria. Estudis recents essenyalen que prop d'un 80 % deIs I
aliment~ que consume ix la indústri~ hotelera s~n ~irec-I
tament lmportats deIs mercats penmsulars o, fms 1 tot, I
de l'estranger.
!
I aixo és així perque aquí també hi ha hagut un I
desajust greu entre oferta i demanda. L'empresari turís-I
tic demanda unes determinades qualitats i quantitats I
d'aliments a uns preus determinats, i la cosa certa és
que, avui per avui, la nostra oferta agroalimentaria no I
cobreix aquesta demanda.
.
Solament sera possible el dialeg intersectorial que I
resulti simbiotic per al turisme i el camp, si aquest dia-i
lec es fa en unes condicions de mercat i de modernitati
tecnologica.
¡
Sens dubte, l'estructura preexistent de la produc-I
ció agraria a les Balears explica, en gran mesura, a110 I
que hem dit abans: que les economies externes creades ¡
pel sector turístic no han estat aprofitades per altres.
sectors productius i, molt especialment, per l'agricultura. El minifundisme i, com a conseqüencia, la dispersió de la producció; l'absencia de realitzacions associatives; la manca de centres de contractació adequats;
la inexistencia de processos de normalització i tipifi- i
cació deIs productes alimenticis; la manca d'instaHa-i
cions de fred adequades en mans del productors; l'escas
nive11 de desenvolupament de centrals hortofrutícoles al,
serveis deIs productors; i, finalment, l'absencia d'una
política encaminada a implantar indústries de trans-i
formació com a suport a la comercialització de pro-I
ductes agraris són, probablement, algunes de les raons
més importants per explicar per que el desenvolupament del consum de productes agrícoles a Balears, promogut pel turisme, no ha comportat el desenvolupament del comen; interior i, en conseqüencia, el del mateix sector primario
Tot aixo ens acondueix, vulguem o no, a plantejarnos una serie de mesures correctores en tots aquests
camps.
Al marge de les disposicions cautelars i preventives,
de que hem parlat, l'instrument més adequat per dur
a la practica una equilibrada i rigorosa ordenació del.
nostre espai turístic sera el Pla d'Ordenació de l'Oferta
Turística, que actualment aquest Pla és en avangada i
fase d'elaboració i disposat a reflectir-se en normes jurídiques, les que facin falta, de la ,categoria que faci
falta que marquin els condicionaments del nostre crei-.
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xement, capa9 de configurar el nou model d'oferta de
futur, que s'adapti també a les motivacions de les noves generacions de visitants. l a aquest Pla d'Ordenació, a aquest Pla vull referir-me ja que, en aplicació de
la Disposició Transitoria Única de la recent aprovada
Llei d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i per
les raons d'urgencia que he esmentat, sera aprovat
prioritariament pel Consell de Govem i remeses al Parlament les directius que conté, a fi que, a través d'aquest, sigui possible donar aviat la so lució definitiva que
es demanda.
En que consistira basicament el Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística i pel: que volcm convertir-lo, per que
volem convertir les seves directius, en la norma marc
que ordeni definitivament la utilització turística del nostre litoral, litoral d'una manera coherent?
Lcs directrius del futur Pla parteixen ele la idea
que el turisme, com a principal motor ele I'economia,
expressament ha de ser pres en consideració en qualsevol tipus de planejament territorial que es dugui a
terme, tant si és urbanístic, com d'infrastructures, d'equipaments o de serveis.
Es comprova que el fet turístic ha prodult un canvi
important en les antigues tendencies d'assentaments,
refIectit en una ocupa ció creixent de la costa i, molt
sovint, en un cert grau de despoblació i desactiva ció
elels nuclis i ele les zones interiors. Com a conseqüencia
d'aquest procés es consielera necessari impeclir la urbanitzaeió de tota la costa i adoptar mesures de revitalització de l'interior.
Molt sovint aquest procés de «litoralització)) du com
a conseqüencia que les urbanitzacions costeres s'articulin funcionalment amb les contígües d'altres termes municipals i no amb el seu nucli primitiu i cap del propi
terme, que sovint és a l'interior. Aquest és el cas, per
exemple, del litoral A1cúdia-Muro, Son Servera-Sant
Lloren9, Llucmajor-Palma-Calvia, Sant Antoni-Sant Josep, Ferreries-Ciutadella, i tot aixo aconsella i, en ocasions, obliga a fer que els planejaments i l'execució de
certes infraestructures sobre tot les viaries, de sanejament, les de certs serveis com correus, transports i els
equipaments sanitaris i docents s'hagin de dur a terme
amb instruments supramunicipals o que, si més no, si
aixo no és possible, els orelenaments municipals s'hagin
de coordinar en profunditat.
També es contempla la necessitat d'afavorir altrcs
formes de turisme alternatiu i no convencional que, susceptibles de millorar l'estacionalitat, procurin la vitalitzZlció de les zones de l'interior, fomentin l'ocupació de
la població rural i siguin atractius per a turistes que
cerquen un contacte amb la naturalesa i amb les manifestacions culturals, el turisme verd o qualsevol altre
el'aquestes altres expressions turístiques que no són solament platja, mar i sol.
Pero, per una altra part, la pressió urbanitzadora
sobre la costa i sobre els paratges amb valors paisatgístics més elevats, uniela a l'escassa superfície de sol públlc a les nostres illes que, per cert som a la cua en
aquest tipus de dotació, i que un conveni establert l'any
pasat per a aquesta finalitat, ens esta essent negat o,
<,lmanco, se'ns requeja, urgeixen una poiítica d'increment del patrimoni de sol público
Per tant, es proposara una regula ció específica deIs
equipaments en arees de desenvolupament preferentment turísitc a través de la pertinent adaptació de la
Llei del Sol a les necessitats de la nostra Comunitat
Autonoma.
iii...i-
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Finalment, i encara que tenguem en compte la importancia del fenomen del turisme de masses des del
punt de vista economic, s'ha de reconeixer que, per la
limitació en recursos de les nostres Illes i per la fragilitat que aquest tenen, l'increment desmesurat d'aquest turisme massiu representaria un perill de degradació del nostre entorn i un con su m excessiu d'aqucsts
mateixos recursos. Per aixo, haurem d'adoptar les mesures polítiques i administratives que afavoreixin en el
creixement una evolució prudent i positiva cap a un
turisme més de qualitat i a un turisme d'una economia més sanejada.
l, exposats aquests criteris generals que han d'inspirar, entre molts altres, la realitzaeió del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, vol dría fer un breu comentari sobre la mctodologia que utilitzara aquest Pla, les
determinacions elel qual, el'acord amb la Llei d'Ordenació Territorial, seran vinculants per a totes les celificacions turístiques i per a tots els plans urbanístics regulats per la Llei del Sol en aquclls extrems que assenyalin expressament.
El territori a aquestes finalitats sera dividit en zoncs i subzones, que hauran ele disposar el'unes dotaeions
mínimes ele platges, infrastructura, equipament i serveis. L'ocupació de cada platja marcara el límit de creixement de l'oferta turística i el eriteri el'ocupació es
fixara utilitzant una superfície mínima per usuario Es
ciudara al maxim la infrastructura i es determinaran
els equipaments mínims a cada nivell. 19ualment, caela
zona i subzona haura de comptar amb tota una serie
de serveis mínims.
Tots els esfon;os del Pla s'encaminen, ido, a aconscguir, el'una manera integrada, dissenyar per a cada zona
el que consideram «la zona turística ideal», aquella que
reuneixi en aquesta reconversió la infrastructura i l'entom optims tant com sigui possib1e. l per aixo, si és necessari, quan aquesta infrastructura i aquest entorn no
siguin cuidats al maxim, s'aplicara amb tot rigor la dec1araeió ele «zona d'infrastructura insuficient o el'infrastructura millorable», on no es permetra el creixement de
l'oferta mentre no es construeixin, equipin i adeqüin suficientment cada un deIs requisits qualificats com a obligatoris i aconsellables. Consideram que aquestes declaracions, que tendran sempre el cadlCter de temporals, són
el límit logic per preservar les nostres zones verdes,
aigües i platges, i oferir un entom agradable, adequat a
una millor qualitat de vida per a visitants i visitats.
Coneixedors que el nostre producte turístic és molt
valorat, tant en funció de les condicions propies com
de la infrastructura i de l'entom que li donen suport,
ner primera vegada hem arbitrat en el Projecte de
Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma una
C]uantitat substancial, més gran voldríem que fos, que
esperam que mereixera, qua n sigui hora, l'aprovació
d'aquest Parlament, per poder subvenir a millorar
aquestes infrastructurals d'entorn i equipaments en municipis i zones turísitques que ho requereixin específicmuent.
l parlem aquí d'un tema que consideram d'importancia vital tant com aquest altre, que és el de la Formació Turística Empresarial, el de la formació turística professional.
Si la clau del nostre fu tUl' turístic passa per la qualitat, per la innovació del nostre producte, entes com
a un conjunt de béns, pero també com un conjunt de
serveis, la prestació d'aquests vendra marcada per la
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professionalitat de les persones que treballant en el
sector, li donen contengut i acció.
L'Escola Internacional d'Hosteleria esta totalment
dissenyada des del mandat anterior. Que es pugui comen¡;:ar a construir depen de les possibilitats ja proximes d'ocupar el sol programat en el «campus» universitari. Aquesta Escola aportara les tecniques més avan¡;:ades per a la formació deIs nostres professionals del
futur i el recicIatge deIs qui avui ja hi fan feina. L'homologació internacional, en línia amb les Escoles més importants del món, la convertira en una institució que
irradiara prestigi per al turisme de les nostres Illes.
Pero a més d'aixo, i per a les ensenyances de tecnics d'empreses i activitats turístiqucs, com a títol equiparat a Diplomat Universitari de grau mitja, tenim fundades esperances d'aconseguir abans de final d'any
una Escola Oficial de Turisme que sera la primera en
una Comunitat Autonoma, tret de la de Madrid. En tot
cas, aquestes ensenyances comencen ja en coHaboració amb la Universitat, en aquest curs, encara que sigui a nivell d'escola privada, mentre esperam el Decret
d'aprovació de l'Escola Oficial.
Pero no acaba aquí la nostra política d'acostar
decididament el turisme a la Universitat o la Universitat al turisme. S'ha demanat al Conse11 Superior
d'Universitats una nova titulació superior que s'impartiria a la nostra Universitat, com a complement deIs
actuals estudis de tecnics d'empreses i activitats turístiques -ara, amb rang de Diplomat-, i que tendria
la categoria de Llicenciatura.
També pensam estructurar cursos específics per
a postgraduats que vulguin especialitzar-se en disciplines turístiques monografiques, com el segon cicle de
Ciencies Empresarials, que s'especialitzara en turisme,
la planificació turística o el dret administratiu turístico
Pero en la formació deIs nos tres professionals del
turisme no podem deixar de banda ni el que són els
temes d'investigació ni molt manco el que són les
noves tecnologies.
Per aixo, conscients que la publicitat, oferta i
comercialització del conjunt de béns que composen
el nostre producte turístic, són realitzats majoritariament pels tours operadors, molt més enIla de les
nostres fronteres, ens plantejam una política d'investigació i d'aplicació de noves tecnologies sempre referides a la problematica turística, a fi de disposar d'un
coneixement rigorós, en cada moment i en cada mercat
emissor, de com són comercialitzades les nostres destinacions i evitar qualsevol possible desviació que
puguin incidir en la imatge i venda del nostre producte turístico
Temes puntuals com les osciHacions de preus del
combustible que afecten el transport; les noves reglamentacions de «cel obert» i les tarifes aeries desregulades; la situació economica deIs paIsos emissors
i els moviments comparatius deIs nostres índexs de
cost i d'inflació, aixi com els desequilibris monetaris,
són variables que s'han de detectar, que shan d'investigar contínuament.
Pero també hem de comptar amb els nous factors
tecnologics, de manera que haurem de potenciar la
nostra presencia en els vídeo-textos, que no són ja
utopies de ciencia ficció, sinó realitats que funcionen
plenament a diversos mercats emissors.
Per a la tasca d'investigació, vigilancia i estudi,
així com per contactar necessariament amb els intermediaris turístics, es creara l'Institut Balear de Turis-

me, el qual, degudament cstructurat i economicament
dotat, dura a terme tota la labor que hem esmentat
abans i que la nostra important activitat turística
demanda.
També anira a carrec seu amb una perfecta coordinació en l'Institut Balear d'Estadística la realització
d'estadístiques cada vegada més depurades de les arribades i pernoctacions per nacior,.alitats i les enquestes
de grau de satisfacció deIs nostres visitants, així com
també l'estudi de les motivacions que després han
d'orientar la publicitat i el material promocional que
facem.
Aquest Institut assumira també la confecció de
l'invcntari exhaustiu de tots els nos tres recursos i els
estudis comparatius amb totes les altres destinacions
turístiques que ens fa o ens pugui fer competencia,
Organitzara les conferencies i els seminaris sobre
temes concrets d'investigació i atorgara finalment premis als treba11s que convoqui a nivell internacional.
Creim sincerament que Balears té molt a dir en
la futura estructuració de la política turística de la
Comunitat Economica Europea i, encara que, avui per
avui, ostentam el més alt protagonisme que una regió
pot tenir a nive11 europeu, com és el de ser seu de la
Delegació Permanent per al Turisme del Conse11 de
les Regions d'Europa i de la Delegació Executiva de
Turisme de la Conferencia de les Regions Periferiques
i Marítimes de la Comunitat Economica Europea,
projectam encara trobar altres camins per integrar la
nostra Comunitat en els circults comunitaris sempre
en materia de turisme i perque sigui escoltada i tenguda en compte sempre, així com perque també pugui
accedir de pIe dret als fons estructurals comunitaris,
que poden ser font important de finan¡;:ament de les
nostres infrastructures i deIs nostres projectes.
Pero, si bé és important per al sector turístic la
creació de totes aquestes estructures de formació i
d'informació, ho és més encara, si aixo és possible, la
crea ció d'uns altres de semblants per a I.~agricultura
que, partint d'una situació immensament més desfavorable, requereix amb urgencia que es creIn instruments de formació i reciclatge, capa~os d'aconseguir
la modernització de' les tecnologies i el canvi de les
mentalitats, de les optiques i enfocaments d'aquest
sector.
Per tot aixo, ens proposam també la transformació total de les actual s ensenyances reglades en materia de forma ció professional agraria, a través de la
nova Escola d'Agricultura de Balears. Aquesta Escola
que es creara com a organisme autónom, amb uns
plans d'estudi i unes fórmules d'ensenyament plenament adaptats a les directrius generals dictades pel
Mercat Comú en aquesta materia.
Pretenem així iniciar una dinamica nova per a les
generacions més joves, aqueIles que seran les encarregades de realitzar els gran s canvis que necessitarem
en les proximes decades.
Un sistema d'ensenyances ho deim ben cIar no reglades, plenament adaptades a l'adquisició deIs coneixements practics necessaris per a dur endavant una
política agrícola moderna, juntament amb una política de beques per a l'ampliació d'estudis en els mi1101'S ccntres de la Península o del Continent.
Pero l'acció política d'aquest govern no s'ha conformat a contemplar un desenvolupament economic
basat en un creixement espontani de l'oferta turística,
sinó que, des del comen¡;:ament, s'ha concentrat a cer-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / 3,4 i 5 novembre 1987

car alternatives durant quatre anys a l'activitat turística, sabem que mai no podran ser tan importants
com ella, pero si alternatives que, essent compatibles
amb aquesta, promoguin un desenvolupament més
equilibrat de la nostra economia. Aixo és tant com
dir, turisme, sí, pero sí també, a d'altres alternatives.
Tal vega da la mostra més elaborada d'actuació
política en aquest camp ha estat el Pla de Reindustrialització qu~, com tots vostes saben, va ser aprovat per unanimitat, abans d'acabar la legislatura passada, i que servidl per revitalitzar la indústria que
hi ha a les Balears i, per una altra banda, per crear
noves oportunitats d'inversió, amb la finalitat d'oferir una alternativa industrial als excedents generats
pels altres sectors de l'economia. Pero convé recordar en aquest sentit que tots els programes contenguts en el pla -el de formació professional, els de
millora de l'organització i l'equipament industrial, el
de millora de la qualitat, el de promoció comercial,
així com els de promoció del disseny i la tecnologiaja s'aplicaven des de fa molt de temps amb uns altres
instruments, no són nous.
No hi ha dubte que els recursos posats a disposició del Pla de Reindustrialització, sempre pocs i insuficients han permes que, fin s i tot en els primers mesos ja s'hagin pogut posar en marxa, s'hagin obtengut
resultats prometedors en alguns sectors i estamsegurs que, tant com avan¡;arem, aconseguirem un per
un els objectius que ens havíem proposat.
Pero tampoc no ens hem d'oblidar que el Govern
de la Comunitat ha estat un canal de recursos financers abundosos i barats per al sector industrial de les
Illes, inclosa la indústria agroalimentaria a través de
les línies de credit per a la petita i la mitjana empresa. Ni que du endavant des de fa quatre anys aquest
programa de formació professional del comerciant o
el de promoció de mercats o el de fires, amb els resultats coneguts per tothom.
Tot aquest quadre d'actuacions que ha dut a terme el Govern al llarg de quatre anys ha tengut un
objectiu primordial: promoure el desenvolupament
d'activitats distintes del turisme i que, al mateix
temps, complementin i reforcin l'activitat turística
(fires, indústries subministradores d'«inputs», promoció de mercats, millora de l'eficacia en la distribució
a través de la formació professional, i sempre tot aixo
amb la finalitat d'aconseguir per a Balears una vía de
creixement economic equilibrat i sostengut a llarg ter·
mini.
Pero m'hauran de permetre que torni una vega da
més a la situació turística, perque no puc acabar
aquesta analisi sense fer una menció especial a tot
aIlo que faci referencia a prom oció del turisme. Si el
nostre gran esfor¡; es concentra s'ha de concentrar a
millorar i innovar tant com sigui possible, el producte
turístic de les nos tres Illes com a destinació, simultaniament hem de fer arribar si volem que tengui exit
aquesta nova imatge als palsos emissGrs mitjan<;:ant una
política adequada de promoció.
La política promocional sera la de juntar i coordinar les accions de tots els estaments implicats com
a únic sistema per no dispersar esfor<;:os com a únic
sistema per rendibilitzar els recursos públics de que
disposam, fins a hores d'ara bastant escassos.
Aquesta política promocional s'ha de basar en els
principis següents:
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Cada illa constitueix un producte divers i di·
ferenciat turísticament, que s'ha de promocionar individualment, Promoció que s'ha de coordinar amb la
participació deIs Consells Insulars respectius, la del
sector privat de cada illa i la deIs Foments del Turis'
me sempre com a instruments basics i necessaris.
Dins cada illa, i íntimament lligat amb el que
s'ha dit abans, hi ha d'haver una política de promoció
de cadascuna de les zones turístiques, on han de col·la·
borar els estaments esmentats abans i hi han de participar els municipis turístics i les Associacions de la
zona corresponent.
Ja que els tours operadors fixen basicament
la comercialització de les nostres destinacions, s'estructuraran canal s de coHaboració permanent i conjunta amb aquests, amb la finalitat de cercar i de fer
la promoció global de les nostres Illes, cada vegada
més complexa i identificadora de la nostra oferta.
Si la promoció exterior s'ha d'entendre pragmaticament com a una competencia coordinadora
amb l'Administració Central, des de Balears, aplicarem aquest principi fins a les darreres conseqüencies
i exigirem una participació activa en la presa de deci·
sions en aquesta materia en totes les que ens afecten.
Per aconseguir aixo i perque puguem executar, dingIr i orientar la política promocional de les nos tres
Illes a la Península i a l'estranger, pensam crear l'Institut Balear de Promoció del Turisme -del qual ja
n'estam elaborant els Estatuts-, que, com a en públic estructurat amb formules de dret privat, s'ha de
dur a terme a les nostres Illes ajuntant esfor,¡;os amb
els Consells Insulars, Municipis, amb els Foments i
amb altres entitats que hi estiguin interessades.
A través d'aquest Institut es potenciara la promoció del turisme nacional a les Illes, que, per sort, ha
invertit la seva tendencia i ha registrat un increment
considerable en aquests darrers anys. I per aixo, continuarem actuant solidariament amb els tour opera'
dors i amb les Agencies de Viatges Espanyoles, a fi
d'aconseguir tarifes més assequibles i sobretot millors comunicacions interinsulars i amb la Península.
Estructurarem nous mitjans de promoció, juntament
amb motivacions distintes i més completes que aqueo
lles que hem esmentat abans de «Sol i Platja», que
puguin resultar més suggerents.
S'estructuraran prioritariament mesures de promocio desestacionalitzadora que, d'entrada, incideixin
en aIlargar en la mesura que sigui possible consolidar les pre i post-temporades, objectiu viable a curt
termini, concentrantles en pIe hivern a l'interior, a
base de programes d'animació i ambientació i, a l'exterior, en els segments de turisme de la tercera edat,
cultural, de negocis, congressos i convencions de golf,
que amb tan bon resultat hem potenciat en el mandat
anterior.
I, ja que parlam de promoció, ja que parlam de
camps de golf i de port nautics, ja que sobre aquests
dos puntals podrem fonamentar dos tipus de turisme
d'alt niveIl així ho pensam nosaltres, n'hi ha que no
tenen el mateix, da'Jt nivell qualitatiu i de caracter
desestacionalitzador, que consideram d'interes, significat per aquestes Illes sempre que les instaHacions
respectin al maxim els drets ecologics deIs enclaus
on s'ubiquin.
La llei de camps de golf donara possibilitat qua n
sigui deba tuda per aquest Parlament de continuar, en
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dita manera, el que avui establím en aquet debat i el
Pla sectorial d'instaHacions nautiques és objecte en
aquests moments d'un rigorós estudi previ que permetra, quan sigui hora, plantejarlo també en aquesta
Cambra i potenciar un altre tipus d'oferta.
En resum: ha arribat el moment serios de plantejar-nos amb la responsabilitat i decisió necesaries
aquestes dues opcions, aparentment incompatibles:
O estudiam a fons les possibles alternatives turístiques a les nostres Illes i les intentam aplicar, com,
de feto estam fent amb el Pla de Reindustrialització o
amb el de Política Agropecuaria, que volem dur a
terme.
O ens concentram prioritariament en el disseny
d'un nou model de turisme amb visió de futur, amb
creixement restrictiu i qualitatiu, que sigui altament
respectuós amb la naturalesa i l'entorn, i, al mateix
temps, necessariament innovador per adaptar-se a les
expectatives de les futures generacions de visitants,
el que és tant com dir a la qualitat, a posar-li un toc
que és el que ens fa falta.
O una tercera solució que jo crec, que el Govern
que jo presidesc, creu, que és la de combinar aquestes dues opcions que són absolutament compatibles, perque ambdues complementen i perfeccionen la perspectiva del nostre tutur desenvolupament economic i
social.
Pero -aixo sÍ- donant al turisme la importancia
que actualment mereix, en funció de la riquesa i del
benestar que genera, i exigint-li també que contrarresti els desfasaments que pugui provocar. Per aixo al
comen¡;ament parlava del turisme com a un motor de
la nostra economia i. si ha ha de continuar essent, se
li han de donar perque ho sigui sense paHiatius les
facilitats que necessüi.
Pero, naturalment, se li poden exigir li han d'exigir contraprestacions, i la primera que vu11 es mentar és
la el'un compromís agrícola -el del sector turístic amb
el nostre sector agropecuari, el del sector turístic amb
el nostre sector- per aconseguir també un compromís
industrial.
Perque es tracta d'aixo. Es tracta de completar
a110 que deiem al Discurs d'Investidura, a un paragraf
molt petit, de crear, per primera vegada, la conjunció
de 10ts els sectors industrials dins un sol, tots els sectors economics dins un sol. Perque es tracta de plantejar un pacte intersectorial perque el motor del turisme no continul girant tot sol i al seu aire, sinó
perque s'imbriqui amb el sector agrícola i el sector
industrial a fi que el nou vehicle faci el camí més
compassadament.
Ens proposam impulsar la creació de totes aque11es estructures agrícoles i industrials que, basades en
el lllure associacionisme deIs petits productors, deIs
empresaris, de tot a110 que la iniciativa privada promogui, permetin la producció i comercialització deIs
seus proeluctes.
Pero no és tan soIs aixó. El meu Govern demana
al sector turístic en aquest moment una reflexió seriosa, i hi demana perque tendra unes infrastructures que pagara tota la societat, perque, com a mercat
de demanda, aprofiti l'ocasió i acosti també la postura al nou mercat d'oferta de productes agro alimentaris, de pesca o d'indústria, que eventualment sorgira
del nou procés modernitzador del sector primari i secundari.

Perque, si bé és molt cert que som en un mercat
lliure d'oferta i demanda i que el sector turístic ha
d'afinar el control de les seves despeses, sobretot en
materia de provelment, també ho és ben cert que, en
igualtat de condicions de qualitat i preu, moralment
és exigible a aquest sector que faci un consum preferent d'a11o que es produeix a les Illes, fin s arribar
per que no? a aquesta utopia de l'auto-provelment.
Sabem que no és gens facil. Demanam que el gegant doni una ma al més petit i desfavorit, pero a
aquest també, al petit i al desafavorit, li demanam
que cresqui i que ho faci aviat per poder propiciar el
110c de trobada. I nosaltres som enmig, com a Govern,
com a institucions, per impulsar, dirigir, coordinar i
motivar.
Pretenem, ni més ni pus, que el mercat consumidor turístic estableixi i fixi les condicions de quantitats, qualitats i preus deIs productes que es compromet a adquirir, i, per una altra banda, que el sector
productor s'organitzi i s'articuli de tal manera, que
sigui capa¡; d'accedir a aquesta demanda en condicions de rendibilitat. No és qüestió d'un dia, no és
qüestió d'un mes ni d'un any, pero ens hi hem de
posar tots a fi d'aconseguir-ho.
Les noves instaHacions que es facin, les industrials per al tractament i la conservació aque11es que
es facin per a la transformació deIs productes agroalimentaris hauríen de co-finan¡;arse entre aquests dos
sectors i l'Administració dins els programes comunitaris.
En aquest sentit, la creació d'una Societat de
Capital Risc sera fonamental per aconseguir aquests
objectius.
Si aconseguíem aixo, encara que fos parcialment,
si ho aconseguíem, aviat tendríem aclarides moltes
inc6gnites elel futur del nostre sector turístic, tenelrÍem aclarides moltes incognites del nostre sector
industrial, tendríem aclarides les incognites del nostre
sector agrícola, la qual cosa és tant com dir que
tendríem aclarides nostres incognites del futur economic de la nostra Comunitat.
Moltes gracies, Sr. President. Moltes gracies, senyores i senyors.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord amb el que disposa l'article 168 del Reglamcnt d'aquesta Cambra, procedeix suspendre ara
aquesta Sessió, i així ho feim.
Al marge, interpretant el sentir de la Cambra i
en el seu nom, aquesta Presidencia vol expressar al
Diputat Sr. DamHI Pon s i Pons, el condol per la mort
del seu pare.
La sessió continU8.ra dema, dia 4, a les 5 i mitja de
l'horabaixa.
Sresi i Srs. Diputats, moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes. Es repren la SessiÓ . i té la paraula,
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de
Menorca, el Sr. Joan López i Casasnovas.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. President
del Govern de la Comunitat Autonoma. Fa rocs dies,
amb motiu del Vnle aniversari de l'aprovació de l'Estatut de Guernica, el President del Parlament Basc, Jesús Eguiguren, publicava a la premsa unes reflexions
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sobre allo que havia succeYt al seu país des d'aquella
data de 26 d'octubre de 1979, i deia: «Vuit anys d'autogovern i de consolidació de les institucions basques no
passen debades. Amb un concert economic en marxa,
una «icurriña», un himne i la resta de símbols oficialitzats i un Govern i un Parlament, amplíssimes compe'encies en materia d'educació, sanitat, cultura, indústria, una televisió i una radio propies, una política de
normalització lingüística, una policia autonoma, hi ha
prous realitats suficientment indiscutibles com per adonar-se que hi ha prous condicions perque la personalitat del poble basc es desenvolupi favorablement». Llegint aquestes paraules, jo extrapolava el que podria retre de bo un debat sobre orientació política general del
Govern de les Illes Balears. I ingenuament pensava com
seria desitjable, aquí i ara, sortir del dia a dia de la
nostra política i aturar-nos a parlar de tot allo que
passa per les nostres latitucls, amb una certa perspectiva temporal. 1 demanar-nos, exigir-nos totes les forces
polítiqucs parlamentaries una reflexió serene, en torn
a aquests quasi cinc anys de Govern Autonom sobre els
seus objectius i finalitats, sobre els canvis i transformacions que l'acció de govern hagi pogut provocar, sobrc les necessitats i urgencies que hem d'afrontar políticament a les Illes Balears i Pitiüses, prioritats, projectes de futur, etc. I tot a-yo, fet dcs cruna cultura democratica i en un sentit institucional de que ens parla
dijous passat el President del Congrés deIs Diputats,
Josep Fclix Pons, amb la visita que ens va retre. Pensavem repetesc que ingenuament, després de sentir el
cliscurs d'ahír, que la persona que presidcix la nostra
Comunitat Autonoma faria un ampli repas a l'estat en
que es troben les Illes Balears en aquest final de decada i, endemés, explicaria els afanys que el seu Executiu té per consolidar l'autogovern, ampliar les competencies, exercir la solidaritat interterritorial, enfocar
la solució als problemes del financ;ament, incidir en la
marginació, corregir desequilibris i desigualtats socials,
fer retre, en definitiva, les virtualitats del nostre Estatut d' Autonomía.
Sres. i Srs. Diputats, res d'ac;o no ha succeYt. Prohablement, una lluita teticista entre els dos Grups maioritaris en aquesta Cambra, en que jo no hi vull entrar, ha ocasionat que al10 que havia de ser un debat
sohre política general de la Comunitat Autonoma, es
convertís, perdó, en materia de turisme, política genemI en materia de turisme, sol·licitada pel Grup Socialista. quedas desmotivat per aquesta finta del Govern,
i que després de sentir al President Cañellas, ahir capve<;pre, puguem afirmar avui que la política general del
Govern no s'orienta per altra bnlíxola que no siguin
els interessos particulars deIs mateixos de sempre. Per
a un tal debat, Sr. Cañellas, no feía falta que vingués
el Consell de Govern en pIe, prou n'hi hauria hagut que
haguéssim comparegut un Conseller, dos acolits més, i
probablement un «tapado», un «tapado».
Al carrer passen més coses de les que voste va dir,
al carrer es viuen les incidencies de l'economia, pero
també les seves conseqüencies, i és de tot ayO que volcm parlar, que hem de parlar.
Sr. President, el discurs sectorial sobre economia,
la visió sobre l'estructura economica que ens ha volgut
transmetre, obsessivament centrada en el turisme, com
a sector clau, que ho és, i no ho negam, resulta en vostes un discurs parcial, monotematic, fet de promeses
d'instituts, escoles, iniciatives, pero que no diagnostica,
no és capar; d'autocrítica i dóna, tal com el va plante.;:;,-
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jar ahir capvespre, una visió llosca, d'una miopia preocupant. Posem-hi, ido, dioptries.
L'exposició historica, acrítica i victimista de l'evolució socio-economica del sector terciari, des deIs temps
d'aquells viatges de lluna de mel dels espanyols a Mallorca, cap als anys 50, quan una petita part se'n beneficiava, per cert, ara, qui són els grans beneficiats?, en
quantes mans, en quines mans estan els grans negocis i acumulació de capital turístics?, en moItes, per
ventura? No facem broma. DeIs 188.000 llocs d'estada
del 1955, als 1.500 hotels de l'any 1973, quina historia,
quanta historia d'improvitzacions, d'especulacions, de
negocis rapids, de negocis bruts, d'infraestructures burlades, d'expoliacions, d'explotacions de ma d'obra immigrada, etc. Diuen que la historia l'escriucn els guanyadors, a la vista del seu discurs, voste o els que voste representa, en deuen ser, els guanyadors, ja que obliden o excIouen voluntariament temes com que l'anomenat miracle turístic suposa una revolució total de l'estructura economica, pero no va tenir correlació en els
camps cultural s i de la convivencia humana, a les Illes.
Obliden que els greus problemes d'impactes socials, que
podríem relatar, que n'hi ha molts, pero que, per no
fer-me llarg, només recordaré la venda del nostre mercat turístic a tour operadors que, aprofitant homes de
palla, van provocar fallides o cracks fraudulents a empreses, el colonialisme fora, el naixement i creixement
ele zones turístiques monstruoses sense infraestructures, urbanística, social, ecologica mínima, al1ó que tothom sap que s'anomena balearització. No parlem ja de
l'impacte cultural i social que aixo provoca, de la pseudo-industrialització turística, de la mediocritat en l'aspecte cultural i el provincianisme. Oblidem tot aixó,
perque tots ho tenim molt present i és a la vista.
Pero no s'exculpi, Sr. Cañellas, quan ahir capvespre exclama va, tant de bo que el Ministeri d'Informació i Turisme, aquells anys, hagués actuat per evitar la
saturació de les zones i la degradació del medi ambient. No s'exculpi, que el Ministre que dirigia aquel1
gabinet impulsava el boom, era el Sr. Manuel Fraga Iribarne, ben conegut per aquestes terres. La invocació al
passat i, més encara, a un passat recent, ens pot jugar,
senyors, males passades. I anem al caso
El turisme pot haver estat i podria ser una tmtIa
salvadora per a la nostra economia, tornem a les xifres
i llegir-les bé. L'expansió del sector ha provocat un aIt
creixement del producte interior brut, que, segons dades de la Conselleria d'Economia, sera enguany d'un 7
llü, el sector turístic ha crescut un 10 %, pero la mitj<1na de despesa per turiste, només ha crescut un 0'6
%, és a dir, que descomptant la inflacció, el turis~
gasta un 4 % manco que l'any passat, l'any 1986, o sirui, que la major quantitat de visitants és probablement l'única causa d'aquesta expansió. Reconeguin que
és una causa debi!, sobretot si pensam que cada any
augmenta la dependencia deIs tour operadors i que
aquests marquen els preus i marquen al tres coses, no
sé si el duré aquí, pero guardo un retall d'un diari puhlicat ahir, on un tour operador amena<;a a rescindir
eIs contractes si persisteix la contaminació a una cala
concreta, en aquest cas, a Menorca. L'exemple és extrapolable, pero ens indica fins a quin punt la nostra estructura economica, dependent d'un monocultiu, és una
estructura debil, una estructura que s'ha d'enfortir mitjan<;ant accions de govern que impliquin übviament tot
el Govern .
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Ahir ens deia el Sr. President que l'increment desmesurat del turisme massiu seria un perillo No cal, Sr.
President, que ho ponderi tant, increment, desmesurat,
massiu, amb un sol d'aquests factors, amb un sol d'aquests factors, ja no sera un perill, sera una catastrofe. Ve't aquí cap On anam. Voste no és partidari del
creixement zero, sinó de creixements limitats per les
necessitats. Ja estam d'acord amb aquesta filosofia, estam d'acord, nosaItres tampoc no ho som, partidaris, a
ultran~a d'un creixement zero, pero, segurament, quan
aquestes 60.000 noves place s que hi ha presentades i
que espercn la seva construcció, amb el vist-i-plau, quan
el tenguin, de la Conselleria, presentades abans dels Decrets, quan siguin una realitat, ja creura voste que hem
arribat allímit o encara anirem més enlla? Escolti, quan
el turisme al Mediterrani, i ho deia voste ahir i ho eitava bé, pot créixer només en un 3 % anual a l'horitzó ele l'any 2000, no creu que ens hauríem de preocupar per preparar ja una minvada?, perque si l'oferta
creix a aItres palsos mediterranis, al norel d'Africa, per
excmple, és moIt probable que aquí hagim de reconvertir, hagim de minvar, aquesta és la qüestió, i no tractal' de fer conviure, perque no és possible fer conviure
qualitat alta i qualitat baixa, zones dcgradades i zones
ben planificadcs. l, per cert, mentre Menorca, l'illa més
oriental, que no per aixo podria haver orientat una
mica més la política general de la Comunitat Autonoma, mentre a Menorca el creixement de sector turístic
ha estat d'un 33 %, d'un 33 %, és a dir, l'oferta ha
crescut un 1000 per 100 davant l'expectativa de demanda reconeguda pels palsos del Mediterrani, mentre aix'J
succeeix, adéu proverbial equilibri entre sectors economics, adéu a la via lTlenorquina per al creixement, que
era una iHusió, era un estímul, era un exemple a seguir,
cinc anys de Govern Balear no han servit de res per
aturar la balearització, o és que no podia haver estat
,¡'una aItra manera? Sí, podia haver estat d'una aItra
manera. Si voste, d'en<;a de 1983 hagués parlat de les
Illes Balears, com ha parlat, pero hagués fet més, moIt
rués, per a totes i cadascuna de les Illes Balears i Pitiüses, hagués fet, amb contacte permanent 3mb les
institucions representatives i amb les entitats economiques i socials rcalment existents, en tost de fer-ho només amb algunes, possiblement no hauríem fet bona,
amb el seu discurs, la cap~alera del Diari de Menorca
d'ahir, «Hoy se debate en el Parlamento el estado de la
Comunidad Autónoma. -punt i seguit- Pulso mallorquín». Mentre el President parlava, a mi em venia a la
memoria, i no hi vagi cap connotació freudiana, per favor, em venia a la memoria aqueUa lletra dc canGó
heUa i vella que diu, "de lo que pudo haber sido y no
fue».
Durant quasi cinc anys, l'oferta, ido, s'ha disparat,
la qualitat ha minvat, s'han degradat espais naturals,
s'ha repetit la mateixa tonada. Lligar drets ecologics
amb els interessos ele la iniciativa privada, aprofitar,
per a aItres sectors, externalitats economiques pel turisme generades. Continua existint el mateix abisme entre els fets i les paraules. Vostes han tingut el coratge,
voste ho ha dit, el coratge el'elaborar una Llei el'Allotjaments Turístics, el coratge el'imposar Decrets importants, reconeixem que són importants, pero no han tingut el mateix coratge a l'hora el'aplicar aquestes normatives. Han posat aquestes normes, pero, és justa i
equitativa, ens elemanam, la política de sancions? És
cert o no és cert que es fan arbitrarietats i que hi ha
parts i quarts amb l'aplicació de les sancions? Són pre-

guntes que queden a l'aire, pero preguntes molt importants a responelre en un debat sobre l'estat general
de la nostra Comunitat Autonoma.
Respecte de la natura. On és el cataleg d'espais naturals? On són les mesures de disciplina urbanística
que complementin i facin eficaces les mesures de la
Llei d'Ordenació Territorial? La disciplina urbanística,
purament i senzillament, podria reduir l'oferta disparada, podria frenar la febre especuladora, és absurd
permetre nous eelificis d'apartaments o d'hotels ara en
construcció, en zones sense infraestructures, no hi ha
voluntat política, i a~o és constatable. On és la creació
de sol públic per a adquisicions a Menorca i a Eivissa
cm no n'hi ha? On són a Mallorca, pcrqu(~ s'augmentin
els terrenys aptes, habils i importants pcr conservar la
natura? Ens parlen de zones turístiques, infraestructures millorables i alguncs d'infraestructures inexistents,
Parlin, també, de zones naturals, d'una acció política en
aquest tema, ni camps ele golf ni esports nautics en el
nostre entcndre, evidentment, ni són ni poden ser les
columnes d'Hercules de la nostra economia.
El Govern presumeix ele recursos financers abundants i barats, amb quins criteris s'han canalitzat? On
han anat a parar? Per so1't, no han tingut la gosadia
de dir que aquests recursos financers hagin estat agils
en la seva tramitació, tant de bo.
Pacte intersectorial, sí, sí, és important, importantíssim, pero, per favor, concretin qui pacta, amb qui
pacta, a través de quin instrument es pacta, recordin
que venim demanant reiteradament el Consell Economic i Social, com a marc de dialeg i d'orientació deIs
sectors. Posin unes doses de «glastnost» a la seva «perestroica», i la facin. Tot i essent tan important, tot i
essent tan important, aquests temes d'economia han de
trobar una especial referencia amb els temes laborals.
Mirin, llevat de recordar-nos que a les Illes Balears
tenim un índex d'atur més baix que tot l'Estat, voste
no va incidir en el tema laboral. És que podem estar
satisfets de tenir a les Illes Balears 55.000 aturats? La
Comunitat Autonoma de més aIt nivell de renda per
capita. O no ens hem ele demanar on es distribueix
ac¡uest nivell de renda per cap ita ? O és que a les Illes .
Balears no hi ha uns índex molt, molt preocupants,
d'atl1r estacional i un índex d'accidents laborals, Sr.
Conseller de Treball, elels més aIts d'Espanya, i un índex el'economia submergida, de conseqüencies gravíssimcs per al futur deIs treballadors? I no parlem del
tema femení, Sr. Presidcnt, parlant del corralet de la
dona. Es llegeixin aquests treballs, veuran quina és la
situació de marginalitat de la dona a l'illa de Mallorca,
i no li puc oferir aItres estudis a Menorca i a Eivissa,
perque, desgraciadament, estudis com aquests no en tenim ni han estat propiciats.
Quins projectes té el seu Govern i la promesa Direcció General de Treball de cara a la lluita amb eficacia contra aquestes lacres? A voste li agrada, Sr. Presiclent, exposar dades estadístiques, sempre que li avalin els sel1S arguments, aquí no, aquí no. Aquí, ahir ens
dcia que a les Illes tenim moIts aeroports, per favor,
és cIar que sí, per Miranda d'Ebro, per exemple, pass"en molts de trens. Que tenim una relació vehicle-habitant, la més alta d'Espanya, molt bé, tanmateix, deixem de banda provincianismes xovinistes, jo voldria dirli que aixo no és tradu'ible mecanicament amb indicacions de benestar social, també tenim un 7 % cl'analfabetisme total a la nostra població, i les estaclístiques
no parlen de l'analfabetisme funcional, que, a la vista
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deIs fets, deu ser un fenomen gairebé que retgira a les
IDes Balears. En aquests dies de final de temporada turística, pot ser iHustratiu caminar pels carrers de la
dutat, i trabar-nos amb la cara lletja i miserable de la
pobresa que conviu veIna a la riquesa, riquesa de la
qual legítimament se sent tan orgullós. Són aquests fiJIets o nins que traben, que trobam a alguns semafors
a la recerca d'allo que puguin donar-los, els que van als
rn;;njadors de beneficencia són els treballadors temporers que han estat emprats, sense cap reconeixement de
drets laborals i que ara, potser, ni poden tornar a ca
seva. Quan parIam d'economia, Sr. President, les primeres preguntes que convé fer-nos són: economia, de
qui?, per que?, per a qui? i com?, s'esta produint aquesta economia. Voste no ha va fer en el seu discurs d'ahir, malgrat certes referencies a planificació i a intervencionisme que li han merescut una aguda i ironica
gaseta de diari sobre el marxisme burgués, qui ha diria.
Aixo no obstant, no ens enganem, malgrat a estones s'observin símptomes de fugida del neo-liberalisme,
el. llibertinatge, va dir voste, ens preocupa molt, atesos
els fets, record un Diputat de l'anterior Legislatura
que es referia molt al dacta non verba», que aquesta
planificació es faci, segons sembla, des deIs despatxos
de determinades empreses i intervenint en favor d'aquestes. Pensin-s'ho bé, aquí cal posar en funcionament
un Consell Economic i Social per planificar i intervenir, si més no, ha facin en un sentit social-democrata.
Recordem que fa més d'un any, vam aprovar, a instancies del Grup PSM-Esquerra Nacionalista, la creació d'uns equips d'assessorament a agricultors i ramaders que, partint de la demanda, orientessin la producció. I no s'ha fet, no s'ha fet. I com afronta el Govern
el desastre agrícola, per cert, ben descrit ahir, indivi·
dualisme insolidari, endarreriment cronic, decadencia i
cnvelliment poblacional, manteniment de formes contractuals feudalitzants, traves a qualsevol intent de canvi? Els responsables tenen noms i llinatges, ido bé, vos!es ha fan reduint els pressuposts d'inversions en agricultura, de 534 milions a 255, que enfora aquell augment del 150 % que ens anunciava el Conseller.
I per al Pla de Reindustrialització, aprovat unanimement? Res, una reducció pressupostaria d'un 42 %,
ha diu el projecte de pressuposts per al 88, ja els tenim els projectes, ja els canviarem, pero, les seves intencions polítiques, «verba volan1», són paleses, les seves intencions són reflectides alla.
Mentrestant, mentrestant les indústries tradicionals
continuen tancant portes, per exemple, el cal<;at, ni reconversió ni un cap de llamp. I la bijuteria? S'ha vist
afectada ara per les importacions provinents del Mercat Comú, vos tes saben que Italia i Fran<;a importen
el'Asia i d'Orient Llunya, encapsen i vénen a Espanya,
com si fossin productes de Mercat Comú. Atenció al
tema i uU viu, Sr. ConselIer d'Indústria.
I ja que ve a compte, parIam d'Europa. Una regió
europea insular, com són les nostres illes, amb l'imperatiu categoric comunitari de fugir deIs monocultius,
de preservar els recursos naturals i hídrics, així com
de defensar la seva identitat cultural i historica, no hi
ha dret, no hi ha dret que tenguin un Govern incapa<;
de portar al parIament ni una iniciativa de debat sobre les repercussions de l'entrada d'Espanya a la Comunitat Economica Europea pel que fa a les nostres
illes, ni un sol projecte presentat al FEDER, al Fans
Europeu de Desenvolupament Economic Regional per
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a la seva f'inan<;ació conjunta. Estadístiques, sí, estadístiques, en primer lIoc, Andalusia, 11.000 milions de pessetes, gairebé el pressupost global d'aquesta Comunitat Autonoma. En últim lloc, «ex equo», La Rioja i Balears. En aquest Parlament, l'única cosa que hem tractat relativa al tema europeu, ha estat la contracta ció
indefinida, absolutament anomala de l'ex-Conseller Soler pel Centre de Documentació Europea. I és que, per
si no en tenguéssim prou que des de Madrid ens consideressin una província, pensin, competencies d'educació, competc.ncies d'aigües, ampliació del sastre de l'Estatut, etc., no n'hi ha prou que Madrid ens consideri
una província, i el Govern no badi boca, sinó que, per
aixo mateix, tal vega da, el comportament d'aquest Govern cau dins el marc del més absolutament meselI
provincia, no ens venguin amb victimismcs. No ens venguin amb victimismes per insuficiencies financeres.
És un handicap, manifestava el Sr. Vice-presielent,
ahir, a un diari, que siguem considerats una comunitat
uniprovincial, a<;o és així de dret, pero, ele fet, Balears
hauria ele ser pluriprovincial, ates que cada illa compta amb un ConselI Insular que compleix el paper d'una
Diputació Provincial. Si rebéssim la consieleració el' Au10nomia pluriprovincial, continuava afirmant el Vicepresident d'aquest Govern, s'incrementaria la finanr;ació estatal per augmentar les elotacions el'infraestructura i serveis a cada illa. D'acord, Sr. Huguet, d'acorel.
Pero no ha plantegi als eliaris insulars, plantegi-les
aquí, al Parlament, reculli forces polítiques parlamenUlries i plantegi-les elesprés a Maelrid amb fermesa i
rigor, les que mereixen les coses justes. No amb pusibnimitat, cantin papers i mentin barbes, perque elesprés sol succeir que les promeses elels 1.200 milions de
finan<;acions addicionals es elesfan com bimbolIes ele
sabó.
L'Europa Comunitaria exigeix que els productes en
el consum, siguin alimenticis, industrials o turísÍlcs,
tenguin una qualitat constant, una presentació adient,
unes mesures higienico-sanitaries. En aquesta materia,
com en totes, un-a acció efica<; d'aquest Govern hauria
de ser coneixer, actuar i preveure, previsió. L'any 1992,
quan entrara en vigor l'Acta Única Europea per a Espanya, s'exigira, entre altres coses, reciprocitat de ser\'cis socials, i, miri, l'Organització Mundial de la Salut
estableix una relació de lIits hospitalaris per habitant
de 5 per 1.000. Menorca en té 3 per 1.000, pero els mesos punta turístics, arriba a un 1'5 per 1.000. Quina sera
la proporció, en el conjunt de les Illes, quan la fita
deIs 6 milions de visitants sobrepassi enguany o aItres
anys successius? No tenim ni un sol llit per a malalts
crbnics de titularitat pública. L'atenció al turisme estacional i la important població de tercera edat que hi
haura a les Illes obligara a una assistencia social sanitaria a nivelI europeu. I observin que Espanya ocupa
el número 10 de la Comunitat Economica Europea, només per damunt Grecia i Portugal, en aquestes materies.
Un debat sobre orientació general de la Comunitat
Autonoma, ens obliga a acabar amb resolucions positi.
ves. Resolucions que tenen la virtut d'obligar el Govern
al seu compliment. Ens hem molestat, no és molestia,
de vega des és un plaer morbós, ha rcconec, a anar als
Butlletins Oficials del Parlament de temps passats, i
l'any 1985, fruit d'un debat d'orientació general, sortien
resolucions com aquestes, bé sortien 22 resolucions, de
les quals 14 no s'han complert, algunes com aquestes:
Que el Govern elabori i presenti al Parlament en el
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termini de sis mesos el Pla d'Infraestructura que, tant
a nivell de Patrimoni com de Personal, s'ha de dur endavant a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per tal d'aplicar-hi adientment el que preveu
l'Estatut en materia de Consells Insulars, tendent a
corregir la macrocefalia administrativa de Palma i la
potenciació del fet autonomic a les Illes Menors, a través deIs respectius Consells Insulars. Som alla on érem.
Que el Govern elabori i presenti al Parlament, en
el termini de sis mesos, un Programa de Divulgació deIs
productes de qualitat de les Illes Balears, destinat a
incentivar. SoIs ho han incorporat a discursos i a pro¡::rames, mesures nonnatives, cap.
Fixin-se en aquesta resolució, aten ció, Srs. Diputats,
que el Govern elabori i presenti al Parlament, en el termini de 12 mesos, un Pla d'Ordenació Viaria de les Illes
Balears, on es detallin les pl'evisions de futur per al
transport terrestre a les Illes. I que no diguin que 1'0posició obstrueix perque aprovam aquí una cosa que fa
dos anys vam ja aprovar que el Govern havia de fer.
Que no diguin que l'oposició obstrueix les autopistes, si
ho haguessin fet, si consideres sin el Parlament tal com
toca, no passaria aixo que passa.
El Parlament de les Illes insta el Govern de la Comunitat a rcfon;ar les mesures d'ordre legislatiu, el
Parlament reprova la política d'ordenació del territori,
tot continua igual. El Parlament estableix dos mesos
pcrque es remeti al Parlament els estudis sobre espais
naturals elaborats per ICONA i INESE, amb unes propostes d'actuació per a la definitiva catalogació i protecció del medi natural. Dos mesos, senyors del Govern,
no dos anys, i encara hi somo Per que no ho diuen, perque no duen aquí aquest cataleg? Creuen que els mandats del Parlament es poden menysprear d'aquesta manera? Trenta dies, n'han passat 672, si els comptes no
fallen.
E! Parlament de les Illes Balears insta elaborar en
el termini de 60 dies un Programa d'Alfabetització d'Adults i remetre'l al Parlament per a la seva aprovació.
Sí, senyors, han fet el Pla, ens el mostren, el lliuren,
feim unes resolucions i després l'obliden, perque vostes
recordaran que als Pressuposts de l'any 87 hi figurava
una partida indicativa de 1.000 Pts., partida oberta per
comen<;ar a actuar. Nihil, res de res.
I acabo. El Govern de la Comunitat Autonoma, en
el termini de sis mesos, elabori un Pla d'Ordenació Turística de les Illes Balears. D'Ordenació Turística, senyors, debat turístic, debat' turístic reconvertit a partir
,¡'un debat general.
Sres. i Srs. Diputats, el dcbat sobre orientació política general del Govern, si algun fruit ens esta donant,
és de comprovar, de bell nou que aquest Govern no
té aItres valors, no vol altres finalitats ni objectius, que
empenyer l'acumulació de sempre, instaBat en les contradicicons de sempre, pres pels interessos privats que
ara, aixo sí, l'obliguen a redimensionar les estructures
de desenvolupament, l'obliguen a fer un esfor<; per dirigir la seva feina, segons una escala de valors gratuIta
i imprevisible que s'expressa confusament per mitja de
la multiplicació deIs apetits egoistes deIs individus. Ja
ho sabíem, ja ho sabíem. Tot plegat, és allo que es dedueix d'aquí, ahir capvespre considerava cada illa, cit
textualment, com a producte divers i diferenciat a promocionar individualment, és la logica capitalista, la seva, que alla on hi ha pobles, diversos i diferenciats, pero
germans, tanmateix, pobles germans, només hi veuen
productes objectes de valor de canvi i res pus.

Qui orienta l'acció de govern no són, senyors del
Govern, els pobles de les Illes, el vent que bufa és molt
fort, surt d'uns quants despatxos, potser del carrer Jaume lII, i aquest Govern just corre amb ells com una
post de windsurfing.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma.
EL SR. CAÑELLAS I FONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si qualque vegada em fos permesa la possibilitat de demanar tres
desitjos, sense cap dubte, pens que el primer seria, almanco, una vegada, almanco, una vegada, donat la casualitat que jo encerHts, a l'hora de plantejar un debat,
en el fons, en la forma o en qua1cuna de les solucions,
amb els plantejaments del Partit Socialista de MallorcaEntesa de l'Esquerra de Menorca, pero també cree que,
ben cert, utilitzaria immediatament el segon desitg, per
tornar, a les hores d'abans, perque jo cree que malament podria viure dins una concepció, malament podria
jo viure dins una visió de la realitat tan trista, tan tragica, jo m'atreviria a dir que tan negativa, tot aixo si no
fos perque al final, després d'un principi i unes darreres
paraules, amb les quals intenta desfer el debat d'ahir,
resulta que dins tots els plantejaments de caire turístic, que voste ha reconegut que eren alguna cosa més
que turístics, perque duien imbrincada tota una política agraria, perque duien imbricat, de qualque manera, perque no era el moment d'entrar-hi, una política
industrial, perque s'havia debatut al final de la Legislatura passada, aprovant aquí un Pla de Reindustrialització, aprovat per unanimitat, sinó simplement era veure quines imbrincacions hi havia, hi havia alguna cosa
més que una política turística, hi havia tots uns principis de política general, economica del funcionament
i del futur de les Illes, reclamats certament en aquest
Parlament, en la Investidura; i una serie de mesures i
de principis en els quals voste, d'una manera realment
elogiable, ha anat donant el seu vist-i-plau.
No vol dir, jo no m'he oblidat que existeixin coses
mal retes, és que si no, no seríem aquí, és cert i és segur, i jo no me n'exculpo que es va arribar tard per
part del Ministeri d'Informació i Turisme d'arreglar una
serie de coses que si haguessin arribat abans haurien
estat problema. Tal vega da per aixo, el que lamentam
és que qui era aquell Sr. Ministre, no hi hagués arribat
abans i tal vega da no hauríem d'estar aquí fent, exactament, la mateixa analisi de la situació, l'anterior, el de
la situació actual i de quins són els resultats, només
que voste vol suposar que surt tot aixo de determinats
despatxos molt concrets, i jo cree que cada vega da que
els treim, ens hem d'enfrontar, precisament, amb
aquests despatxos per poder treure aquests Decrets,
amb voluntat, amb visió, amb el desig de poder defensar els interessos que consideram els generals i no els
particulars de ningú, almanco jo, ni cree que cap deIs
membres del nostre Govern, actua a favor d'aquests despatxos.
Que les estructures dependents d'un monocultiu són
estructures debils, sí, també ho varem dir ahir, i per
aixo intentam cercar-li una solució, per aixo estam intentant que a un moment en que hi ha un sector potent, un sector preparat, un sector que estira d'aques t
carro, a veure si podem aconseguir que aquest sector
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tregui els altres d'aquest carro. La filosofía, la seva i
la nostra, és identica. No hi ha problema.
Que el creixement a una ílla és del 1.000 per 100,
miri a quina ílla, el 1.000' per 100 és molt poca cosa, dir
un 1.000 per 100, tot és relatiu, depen de damunt quan,
depen de damunt on i depen de damunt quines zones
es faci. 1, per cert, alerta amb les zones d'aquest creixement del 1.000 per 100, que hi ha també posicions d'Entesa de l'Esquerra que donen suport al municipi respectiu on s'ha produit aquest 1.000 per 100, no és només
des del Govern que hem de fer una política de returar
un creixement turístic, han de ser totes les instítucions,
hi hem d'estar tots a la mateixa línia, i ja quc voste
reconeix que la línia és bona, coHaborin amb nosaltres
a l'hora de fer-ho.
Falta de coratge a l'hora d'aplicar els Dccrets. Falta
de mitjans, tal vegada pot ser, que les inspeccions encara no són suficients, que el nombre d'inspeccions no
són suficients, que falta, tal vegada modificar el tema
de les transgressions, a veure com se sancionen, per
ventura sí, en aquesta feina estam.
Falta de sol públic, també. Ho vaig dir jo, voste pareix que s'ho adequa avui, pero també li vaig dir jo, i
l'any pasast férem els pressuposts unes partides preparades i a punt i uns convenis preparats, per tractar de
solventar aquest problema, i els convenis no han arribat i els convenis encara es troben en discussió.
No em parli del Conse11 Economic i Social, perque
per posar en marx a aquest Conse11 Economic i Laboral
que varem aprovar per Decret no hi ha manera de posar d'acord a les Sindicals ni a les Patronal s per la
seva representació, i haurem d'acabar donant per Deeret també, qui són els que n'hagin de formar part, i jo
crec que en el moment en que ho haguem de fer així,
aquest Decret perdra, aquest Conse11 perdra absolutament tota la seva virtualitat. 1 tant de bo que hi estigués muntat, ja, tant de bo que em dedica una persona
únicament i exelusivament a veure si arriba a posar
d'acord les parts implicades, socials i empresarials perque élquest Conse11 pugui entrar en funcionament, em
sembla que no sera facil.
Jo no he dit que el nombre d'aeroports sigui un
signe de riquesa, jo simplement clins l'estudi, l'analisi
ele la situació elels transports, vaig elir que existia, elonat el fet insular, una major participació, no vaig dir
ni si era bo ni si era elolent, simplement és necessaria.
Victimisme no en vaig fer gens. Precisament perque caela vega da que sortim amb un debat i parlam
ele qualque tema com aquest, ens eliuen exactament que
feim victimisme, vaig intentar ser el més positiu possible, agafar tot a110 que ens permetés, d'una vegada
per totes, arribar a acords amb determinats sectors,
que no n'haguéssim de parlar més, una vegada que estiguéssim tots d'acorel amb quina línia, i ens poguéssim entretenir, a partir d'aquí, als altres' debats, a veure si ens posavem el'acord amb a110 que ens separa i no
amb el que ens uneix.
Les seves resolucions sempre són positives, les d'aquest Parlament sempre ho són, pero qualque vegada,
aquest Parlament, també hem d'admetre, que s'equiVoca amb les dates que posen, quinze elies, trenta dies,
elos mesos, són dates molt bones de posar, i em pareix
que la setmana que ve tendrem oportunitat de veure,
una altra vegada, aixo que en quinze dies que s'arregli,
amb deu dies que se solucioni.
Miri, per una vegada, hem plantejat un debat sobre una política, no solament turística, sinó sobre una
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política economica encal~ant arribar a acords puntuals i general s sobre el que ha de ser el futur economic d'aquestes ílles. 1 aixo és política general. Que
a vostes els agradi aquesta o els agradi més una altra,
jo no ho sé, el cert i segur és que a mi! em pareix que
seria bo que hi arribassim.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López
novas.

Casas-

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President. Sr. President del Govern,
Sr. Cañe11as. Miri, nosaltres som un grup petit, un
grup alegre, perque tenim una visió optimista de la
vida i precisament ens preocupa enormement, ens
preocupa molt que aquesta visió optimista, els fets,
la vagin enderrocant dia a di a, pe~a a pe~a.
La política economica general ele la Comunitat Autonoma obliga a un plantejament eeonomic, i elar que
sí, i nosaltres li ho reconeixem, li ho he dit abans, pero
l'economia esta al servei de la societat, ha d'estm' al
servei de la societat, i nosaltres el que lamentam que
en el debat d'ahir no es produís és una visió integrada de l'economia en relació amb les forces socials,
amb les necessitats, amb els deficits, amb la margina'
litat, que és, en definitiva, a11ó que justifica ilegitima
l'acció de Govern.
A estones m'ha semblat que a la replica, que ha
tengut l'amabilitat de fer-nos, hi havia una mena de
disc retxat, és el de sempre, estam d'acord amb la
filosofía, ens hem d'entendre, les resolucions són positives, pero tanmateix debat rera debat, resolució
darrera resolució, coincidim amb la filosofía, pero la
praxis, que és el més important d'una filosofia desautoritza els fets, desautoritza les paraules.
Intentem trobar, entre tots, una solució per rompre el monocultiu, jo el que li he dit és que la solució
proposada, que teoricament és valida, aquest pacte interscctorial, aquesta important imbrincació de totes
les forces socials, d'acord, s'ha de fer, pero és que
voste no ens va donar més que l'enunciat. Voste no,
en absolut, dibuixa com ha de funcionar, quins són
els agents que han de participar amb aquest dialeg,
amb aquest debat intersectorial. 1 per a~o nosaltres
insistíem i continuam insistint amb la necessitat de
comptar amb l'instrument, amb la plataforma valida,
el Conse11 Economic i Social.
Miri, per aelarir un malentes. Quan nosaltres ens
referim al COlise11 Economic i Social no ens referim
al Consen Economic i Laboral que vostes, amb una
certa habilitat a l'anterior Legislatura varen saber fer,
un organisme assessor, dependent de la Presidencia
per estudiar determinats temes, amb caracter de Decret, amb una normativa. Nosaltres volem aquell Conse11 Economic 1 Social, amb les prerrogatives que, per
analogia, ens correspondrien a la Comunitat Autonoma si apliquéssim l'artiele no sé quants de la Constitució Espanyola, l'artiele 152, em sembla que és, apartat 2. Mirin, per tant, es tracta de fer viable que hi
hag1 una vida sindical al costat d'una vida empresarial, que hi hagi una relació constant i coordinada entre els Conse11s Insulars i el Govern de la ComunÍtat
Autonoma. Hi ha un estil de fer política que definia
l'altre dia el hatle de Girona, el Sr. Joaquim Nada!,
i que avui s'anomena ja de manera emblematica l'estil gironí de fer política, nosaltres, que diuen que som
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provinents de l'Emporda, també n'huaríem d'aprendre de fer política d'aquesta forma. És aquella política que, al marge de les ideologies, pretén establir
ponts de dialeg, aquells canals de comunica ció que
fan retre les accions de govern perque eviten duplicitats, perque economitzen els recursos, perque, en definitiva, fan el que han de fer a una Comunitat Autonoma interterritorial i diversificada.
El carro del sector, que voste diu molt bé, pot
rellan¡;ar l'economia, pero jo tenc molta por que per
la via que estam i per les contradiccions internes que
s'han constatat dins aquest mateix Govern, el carro
del sector no tengui una roda enganxada dins qualque
vorera. M'explicaré més clar. Jo que som una persona
que sol llegir moltes coses, vaig llegir fa uns die s el
full dominical, el full dominical, i al full dominical hi
ha una pastoral, tal vega da li hauríem de dir així, una
pastcral que, a mi no em fa gens riure, no, perquc
diu, «es comen¡;a a parlar de criteris restrictius en el
camp turístic, de clavallar el sostre d'ocupació turística,
de congelar projectes, vénen massa tard aquestes mesures? -es demana-. El Govern de les Illes. esta
iguaIment conven¡;ut que cal fer front a la pressió inversora justament per fer més forta i efectiva l'autonomia. Una illa amb 700.000 km2 escassos -es referia
a l'illa de Menorca-, amb recursos limitats, amb una
població de 60.000 habitants posada com a model d'equilibri ecologic i socio-economic, no pot quedar convertida sense més ni més en pura mercaderia o en
balnearis de 300.000 turistes i 60.000 cambrers, convé
el turiSllie a Menorca? Segurament que sí -diu-,
peJ10 no a qualsevol preu ni més enlla de qualsevol
límit».
Bé, és un exemple, obviament, pero venint de qui
ve i atescs el color i la natura d'aquest Govern, cree
que seria interessant que ho tenguessin en compte.
I més exemple i més importancia de resolucions.
Vos tes saben que la política d'ordenació territorial
está estrctament lligada a la política turística, per infraestructures, per mil coses, ido bé, intentin casar en
un matrimoni que no sigui de conveniencia, en un matrimoni d'amor, la Conselleria de Turisme amb la
Conselleria d'Ordenació del Territori. Ho facin, i a
través de la Comissió Provincial d'Urbanisme impedeixin que es produeixin parceHacions, 26 llocs parceHats al poble meu, on jo vaig néixer, amb culpabilitat responsable, evidentment, d'un Ajuntament, del
qua! nosaltres assumim la part petita que ens en toca,
Sr. President, pero la Comissió Provincial d'Urbanisrr,e ClU~ ha fet durant aouest temns? Que ha fet? Autoritzar les situacions de fet que s'han produ'it, amb culpable oblid de l'amo, de l'alcalde o de l'Ajuntament,
amb culpable oblit de l'amo, pero parceHacions realitzades i beneYdes en últim extremo
I no parlem ja de les edificacions en sol rústec,
no parlem de les edificacions en sol rústec, quantes
vegades la Conselleria d'Agricultura hauria negat la
llicencia per construir en sol rústec, perque, realment,
allo que es feia no eren explotacions agrícola-ramaderes, no ho eren, eren, senzillament, segones residencies familiars. amb altres paraules, xalets. Ido, a,¡;o és
un punt d'actuació política que defensi el territori i
que propiciY l'ocupació i la indústria turística rendible.
Victivisme, voste, no sé si en va fer, ahir, probablement no, ens tenen acostumats afer victimisme a
les Comissions Parlamentaries, jo he esmentat alguns

...,

exemples de victimisme concrets, sortits als diaris i,
en definitiva, senyors del Govern, el que el Grup al Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca demana és que, per una vega da i per totes, el
Govern actUl coHegiadament, ho deiem l'altre dia parlant de normalització lingüística, no és un tema de
la Consellera de Cultura, és un tema de tots, el tema
de cultura és un tema de tots perque afecta el patrimoni, i el patrimoni és un bé d'extraordinari valor
que hem de preservar per a les generacions futures,
que exigeix actuacions integrades de cultura, ordenació del territori, turisme i tot el Govern en pIe.
Sr. President, voste és el principal responsable,
voste ha de coordinar l'acció de govern, per favor, ho
faci, perque en la mesura que ho fara, les generacions
futures li tendran en compte. No miri tant els interes sos immediats, pensi que les actuacions, de vegades, tenen mires molt manco materialistes i molt més
lligacles aIs devenirs deIs pobles.
Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat.
EL SR. CAN:ELLAS I FONS:
A poc a poc ens atracam. Bo éso Tal vega da ens
atracarem tant que anirem tots plegats a aquest matrimoni entre les dues Conselleries, al qual demanarem que hi vagi aquest bisbe que va fer aquest fullet
dominical. que tal vega da esta preocupat pel que veu
cada dia de prop.
A mi m'alegra molt veure que voste té, ho ha demostrat en aquesta segona part, no a la primera, una
visió més optimista, i així, per ventura, per ventura
arribarem a qualque banda.
Jo el que no puc admetre és que sistematicament,
jo és que cree que és també part de la seva funció, o
sigui que nosaltres ens posam a un costat, vos tes a
l'altre, que nosaltres haguéssim tret avui aquí, a debatre, perque en una sessió d'una hora o d'una hora
i mitja que pugui intervenir jo, i mitja hora que puguin intervenir cada un de vostes, seria impossible
passar revista, amb profunditat a tots i cadascun deIs
problemes, a totes i cadascuna de les situacions, i, si
no, mirin aproximadament el que han dit a cada un
deIs debats de l'estat de la Comunitat, que hem parlat
de financiació, ens han dit que hem deixat l'acció social, que hem parlat d'economia, ens han dit que no
hem parlat de l'estat autonomic, que hem parlat d'un
altre tema, sempre del que falta, bé, jo cree que és
funció de l'oposició, i, com a tal, bé esta.
Peró l'important és que a poc a poc i amb mesura
anem deixant una serie de criteris assentats, que era
la finalitat que nosaltres cercavem amb aquest debat
de l'estat de la Comunitat, centrant-lo en el tema de
política economica, cercant quines són les línies per
un futur de quatre anys, possiblement perque al llarg
deIs proxims quatre anys no n'hagem de tornar a parlar, puguem mirar i concretar si hem dut a terme les
accions pertinents per poder fer realitat aixo que avui
o ahir els varem plantejar a nivell de filosofia, a nivell
de directriu, n nivell de criteri, simplement per poder, d'aquí tres anys, tornar a fer un debat coro
aquell que em criticaren tant fa dos anys i mig i ara,
d'aquí dos anys i mig, podrem dir, fa dos anys i mig
els anunciavem tot aixo, ara esta realitzat.
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EL SR. PRESIDENT:
Pel Crup Parlamentad d'Unió Mallorquina, té la
paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual.
EL SR. PASQUAL I AMORÚS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas, a la intervenció d'ahir,
sobre orientació política general del Govem Balear, es
va referir únicament a -llegesc- l'entorn de la nostra estructura economica regional, cosa que és tant
com dir l'entorn del turisme com a motor de la nostra
Autonomia.
Es va tractal', idü, d'una intervenció de caracter
general, pero no universal, i com qu<:! aquest és el debat sobre l'estat de l'Autonomia, nosaltres, Unió Mallorquina, entenem que s'ha de parlar dels problemes
que afecten més directament els ciutadans de Balears
i no sobre el diví i l'huma, perque si ho féssim d'aquesta manera, l'estat de la nostra Autonomia seria
més malaltís despl'és del debat que abans.
Per consegüent, Sr. Cañellas, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina pensa que transcorreguts 109
elies des de la seva Investidura no és convenient abordar un debat universal, sinó que el que esperen els
pobles de les nostres illes és que aquests dies es parli
aquí del que més ens preocupa, d'allo que, sigui o no
el més important, constitueixi materia de vital s decisions de govern que han de marcar el destí de la nostra Comunitat Autonoma.
Per concretar, nosaltres creim encertat, Sr. Presideni, que ahir no parlas voste de normalització lingüística, perque, després que aquesta Conselleria estigui en mans d'Unió Mallorquina, quan abans no hi
estava, després que la Sra. Consellera dugui cent dies
escassos al can'ec, després que una InterpeHació, ja
tractada, del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, després de la subsegüent Moció, també ja tramitada, després d'una segona InterpeHació del Grup
Socialista, tramitada al darrer pIe, i amb l'esperan~a
que en el proxim PIe podrem tenir el plaer de veure
la subsegüent Moció, després de tot aixo, només faltaria, Sr. Cañellas, que vos te, ahir, també ens hagués
dut un discurs que tengués la normalització lingüística com a columna vertebral. El Grup Parlamentari
Unió Mallorquina té depositacles grans esperances en
l'actuació de la Consellera d'Eudació i Cultura, Sra.
Munar, i considera que és hora de deixar-la fer feina
amb sossec i amb tranquiHitat, alla, al carrer de San
Felio, si realment volem recollir els fruits d'una més
gran implanta ció de la nostra llengua a la nostra Comunitat.
I seguint un raonament semblant, podríem dir
que així mateix, hi ha materies que s'han debatut re'
centment que es debatran en breu, com acció social,
pressuposts, funció pública, patrimoni historico-artístic, etc., etc., i que de ser inc1osos a la intervenció
d'ahir del Sr. President del Govern, haguessim prodUlt un efecte difuminador del debat, per allo que
qui molt abra~a poc estreny, fins al punt de convertir-lo en el debat d'Investidura bis.
En resumo restrenyer el debat als temes d'actualitat, per dir-ho així, ens sembla positiu, perque d'aquesta Cambra han de sortir propostes de resolució,
i aixó exigeix aprofundir en la discussió. Després del
rebumbori del Decret 103/1987, de 22 d'octubre, sobre
Mesures Transitories d'Ordenació d'Establiments Hotelers i d'Allotjaments turístics, el Grup Unió Mallor·
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quina considera que el ciutada mitja vol que el Parlament de les Illes Balears analitzi el perque d'aquest
Decret tan polemic, i voste, Sr. President del Govem,
ho va fer extensament.
I nosaltres li hem de dir que basicament estam
d'acord amb el. seu diagnostic i amb les mesures preses, i també li volem dir, li volem fer a saber que un
pacte intel'sectodal, agricultura-turisme, ens pareix de
vital importancia per assolir una estructura economica equilibrada, sobretot a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. Aquest anunciat pacte és una novetat, en certa manera, a l'acció política del Govern
Balear que ens complau, pero també li volem fer arribar la nostra preocupació perque l'equilibri de l'economia balear passa, a més de revitalitzar la nostra
agricultura, per no perdre el tren de la reindustrialització, per no perc1re el tren de la innovació tecnolügica, pass a per la posada en marxa d'un document aprovat per unanimitat en aquesta Cambra, que és el Pla
de Reindustrialitzaci6 de les Illes Balears. I per aixo
necessitam molts de doblers, i de doblers en parlaré a
la darrera part de la meya intervenció.
Tots els Grups Polítics que formam el Parlament
de les Illes Balears estam molt possiblement d'acord
que fa falta i, fins i tot, és vital per a la nostra Comunitat que els excedents prodults al sector terciad
s'inverteixin en els sectors primari i secundad, i una
simple ullada al que ha passat aquests dos darrers
anys, i el que avui passa encara amb més intensitat,
ens mostra que succeeix exactament al reyeS del que
hauria de passar, els excedents prodults pel turisme
s'inverteixen per crear noves places que faran la competencia a les que fins ara hi havia, rendibles, i aixo,
Sr. President, ha passat i passa, senzillament, perque
amb una agricultura esfondrada i amb una indústria
de futur insegur, i, encara, amb una bossa no fiable,
l'inversor només té el camí del turisme, rendible avui
i ja veurem que passa dema. I si a aixo li afegim l'interes deIs tour operadors, en que hi hagi exceés d'oferta, per la qual cosa deixen doblers als nos tres hotelers, si també tenim en compte que per a l'inversor
estranger Espanya ha augmentat la segul'etat jurídica, i
on les taxes d'interes estan per sobre les deIs seus palsos d'origen, de vegades, el resultat és l'excessiva i desordenada taxa de creixement de l'oferta turística a Balears. El procés natural és, ido, que les carnes de la
taula, que de les carnes de la taula, la cama del turisme cl'eix espontaniament, mentre que les dues carnes
corresponents a l'agricultura i a la indústria minven,
per tant, si no s'hi intervenia, el final del procés havia
de ser, amb tota probabilitat la trabucada de la taula
de la nostra economia.
Feia falta, ido, prendre mesures amb caracter
cl'urgencia, que no podien esperar l'esperat Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, el Decret Cladera 2, si
es presentas com una solució definitiva, seria logica.
ment inacceptable, perque seria una mesura de tipus
castrense, com dir que faci o no faci calor, de dia 1
de juny a dia 1 de novembre, uniforme d'estiu, i la
resta de l'any, uniforme d'hivem, pero no, es tracta de
mesures transitories que es poden comparar a les suspensions de llicencies de construcció mentre es revisa
el planejament municipal a títol d'exemple.
En aquest sentit, Unió Mallorquina, el nostre
Grup dóna suport al Decret, a pesar que xoqui amb la
seguretat jurídica i amb les llibertats, i li dóna suport
com a mal menor, per evitar l'excés d'oferta, per evi-
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tar que ]'excés d'oferta, perdó, dugi com a consequencia el desmoronament deIs preus que empobririen la
nostra economia, no solament a curt termini, sinó
també a mitja i a llarg, a causa de la probable transformació del nostre turisme en una especie de turisme lumpcn.
Oueden, ido, Sr. President, a l'espera que ben
prest, d'acord 8mb la Disposició Transitoria Única de
la Llei d'Ordenació Territorial, siguin remesos a
aquest Parlament per la seva aprovació els criteris
generals que han d'informar el Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística.
Un aspecte que no vull deixar d'aHudir sobre
l'esmentat Decret 103/1987, és la reconversió de la
flota hotelera existent a Balears, hi dedica l'artic1e 7e.
Unió Mallorquina és conscient que amb l'entrada
d'Espanya al Mercat Comú, a part de l'establert a
l'artic1e 139.2 de la Constitució Espanyola, no es pot
restrcnyer la lliure circulació de persones, béns o
diners ni tampoc no és la nostra intenció anar cap
a una direcció intervencionista. Ara bé, enfront del
greu problema de l'envelliment de gran nombre de
places construides per petits empresaris balears, amb
la consegüent perdua de competitivitat, és, al nostre
parer, absolutament necessari complementar l'esmentat artic1e 7e del Decret amb altres mesures, com
puguin ser el financ;:ament a baix interes i a llarg
termini 18. reconversió d'aquestes place s i, fins i tot,
amb subvencions a fons perdut. No podem oblidar
que la reconversió a altres sectors de l'Estat Espanyol, corn la siderurgia o la construcció naval. s'han
dut a terme amb doblers públics, mentre que la
turística esta plantejada amb doblers absolutament
privats, perdua del valor deIs actius immobilitzats,
etc., etc., etc., com a conseqüencia de les mesures que
estam prenint.
Una de les coses que, per altra part, més ens ha
alegrat sentir ahir, és una preocupació renovada i
creixent del Govern Balear sobre la defensa de la
natura i del paisatge. Ahir, Sr. President, voste va fer
una dec1aració solemne, sobre el perill d'un nou creixement indiscriminat, que si no es controla, representaria la destrucció irreversible del recursos naturals i
paisatgístics i de la qualitat ambiental, al temps que
parlava de plans supramunicipals per reconduir l'estructura urbanística de cadascuna de les nos tres illes.
El problema Sr. President és que urbanísticament no
es poden crear solars amb uns usos i amb uns aprofi'
taments que després són retallats turísticament. Urbanisme i turisme han de ser les dues cares de Jano,
coinddim plenament que els municipis no poden dur
propostes de creixement urbanÍstie a través deIs seus
plans al marge de la visió d'una illa com unitat de
gestió, i, en aquest sentit, esperam les resolucions del
Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística quant vinculatories pel planejament municipal.
1 ja dins el tema d'ordenació del territori, hem
notat a faltar unes referencies a les Directrius d'Ordenació Territorial en elaboració.
Sr. President del Govern, a la seva sessió d'Investidura, ja li varem manifestar el nostre desig, profund
desig que el Govern que presideix intentas consensuar
les Direetrius sota la inspiració deIs principis de
l'estrategia mundial de la conservació de l'ONU. Avui,
no puc deixar de recordar-li el que sempre hem pensat, que el nostre major patrimoni, el nostre patrimoni natural no pot ser planificat, sinó és al marge

del teixir i del desteixir de governs alternatius. Sabem
també, d'altra part, que el consens vol dir dos que
aproximen posicions, no un totsol, de mode que no
basta que el Govern s'acosti a l'oposició, sinó que
també fa falta que l'oposició s'acosti al Govern.
El segon eix que ha donat contingut al seu discurs ha estat l'agricultura. Sense entrar en una gran
casuística deIs diferents aspectes que integra, que la
integren, voste va posar el dit a la llaga, fa falta un
canvi de mentalitat i una visió empresarial del pages,
de mode que la supervivencia d'aquest sector passa
per l'adequació de la producció de la demanda que
fonamentalment ha de venir del sector turístic, i
poques coses més li he de dir respecte del contingut
del seu discurs, Sr. Cañellas, perque, al cap i a la fi,
a les arees de turisme i agricultura, és on hi ha els
més alts graus de coincidencia del seu Govern i el
Grup Parlamentari Unió Mallorquina. No en va el
Conseller d'Agricultura i Pesca, Sr. Morey, prové del
nostre Partit Político
1, arribat aquest punt, voldria fer una reflexió
sobre el que és la nostra Autonomia i cap on va.
Falten poc més de tres mesos perque es compleixi el
termini dE' cinc anys establers a l'artic1e 148.2 de la
Constitució Espanyola, de forma que a partir del 25
de febrer del 1988, es podran assumir compet~ncics
dins el marc establert a l'artic1e 149 de la nostra
CartR Magna. 1 nosaltres tcnim, per tant, una experiencia de quatre anys i mig sobre funcionament de
la nostra Comunitat, i hem apres que és el que ens
permet fer l'Estatut en si mateix i a través de les
competencies transferides. 1 sabem que ja podem fer
moltes coses, per exemple, podem ordenar el nostre
territori, litoral inc1os, el nostre turisme, l'agricultura,
podem dur endavant la; normalització lingüística,
etc., etc., etc. 1 sabem també que sense necessitat de
comptar amb doblers, la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears pot prendre decisions que, en certs
sectors, decidiran decisivament, perdó, influiran decisivament en el desti deIs nostres pobles. 1 aquest
poder vol dir acció de govern, vol dir prendre decisions, vol dir fer feina pel seu gabinet, fer molta de
feina, i aquesta feina ben feta, aquest exercir les
competencies que ja es tenen, és la millor font de
legitimació davant deIs pobles de Mallorca, Menorca,
Eivssa i Formentera, per demanar l'autonomia que
encara no tenim, i que necessitam per poder dissenyar
amb precisió el futur de les nostres illes.
1 Unió Mallorquina té confianc;:a en la capacitat
de treball del govern, que voste presideix, ja que per
aixo formam part d'ell. Per tot aixo, no només hem
de parlar en el debat de l'estat de l'autonomia, sobre
el que és, sinó sobre el que s'ha assolit, sinó que
també fa molta falta parlar de les mancances, tant
competencials com financeres de la nostra Comunitat.
1 varem notar a faltar en el discurs d'ahir,
Sr. President, una analisi sobre les competencies no
transferides, bé per errada a la redacció de l'Estatut,
com les corresnonents. per exemplc. a la protecció de
menors o al Port d'A1cúdia, a títol d'exemple, o bé
per falta de voluntat política del Govern Central,
educació. etc., etc., o bé per altres causes. Ens hem de
conformar en ser l'única comunitat bilingüe, Sr. President, sense competencies educatives? Ens hem de
plantejar la necessitat o no de reformar l'Estatut i
crear una policía autonoma, a la vista de la inseguretat ciutadana, sobretot a les zones turístiques, man'
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cades completament d'efectius de la Guardia Civil? A
paguera, tres números, a Cala Ratjada, 4, a PalmaNova, Magalluf, 5 o 6. Hem d'acceptar el repte de
trossejar el mostre de Son Dureta? Quina ha de ser
l'autonomia de futur? Pero si he dit abans que sense
doblers es poden fer coses des del Govern Balear,
he de dir que sense doblers no hi ha autonomia
vertadera i, per tant, ens hem de preguntar, és suficient el finan<;:ament de la nostra Comunitat? Tenim
una Comunitat Autonoma autosuficient o, al contrari,
és la nostra una Comunitat que viu com pot de la
caritat del Govern Central? La primera cosa que hem
de saber és que, segons un estudi de finan<;:ament de
les Comunitats Autonomes del Sr. Jaime Trebolla
Fernández, vell conegut de molts de nosaltres, home
de gran experiencia en el procés de transferencies de
competencies, deIs 5'153 bilions de pessetes estimats
com a recaptació tributaria el 1986, 97'1 correspon a
Balears, estam parlant de recaptació territorialitzada.
D'altra banda. la proposta de finan¡;ament de les Comunitats Autonomes per al 1986, no sobre costos
directes del sistema antic, sinó segons un sistema nou
globalitzat i que després es va aprovar pel quinquenni
1987-1991, donava com a xifra total a distribuir, el
1986, sempre parlam en pessetes el 1986, 987.210'2 mi]ions de pessetes, deIs quals 7.320'1 correspondrien a
Balears. La mitjana per l'Estat Espanyol de finan<;:ament de les Comunitats Autonomes sobre la recaptació és del 19'2 %, a Balears li correspon un 7'5. De
la comparació de les tables, distribució territorial
de la recaptació tributaria el 1986 i de la proposta de
finan¡;ament de les Comunitats Autonomes per al mateix any, podem deduir una classificació, ben clara
de les Comunitats, segons la seva autonomia i que és
com segueix: Primer, Comunitats Autonomes de regim foral, es tracta d'Euskadi i de Navarra, tenen,
com vostes saben, un dret sobre la recaptació tributaria obtenguda en el seu ambit territorial, la seva
potestat tributaria és superior, indiscutiblement, a les
de les altres Comunitats Autonomes. Segon, Comunitats Autonomes, segons l'article 151 de la Constitució
Espanyola. Són cinc. Els percentatges finan~ament
Comunitat Autonoma sobre recaptació és el següent:
Catalunya 20'6 %, Galícia, 34'3 % Andalusia, 39'8 %, Valencia, '23'9%, Canaries, 42'8 %. Efectivament, aquestes cinc Comunitats tenen més competencies que les
que ara vénen, entre altres coses hi ha la compeN~ncia
en materia d'educació, que són importants. Tercer,
les Comunitats Autonomes, segons l'article 143 de la
Constitució Espanyola. El percentatges financ;amentrecaptació són els següents: Astúries, 8'8, Cantabria,
9'9, La Rioja, 13'5, Múrcia 10'5, Aragó, 12, Castella-La
Mancha, 23'5, Extremadura, 31'7, Madrid 5'5 i Balears 7'5.
Com poden veure, tret de Madrid, Comunitat
Autonoma en que concorren circumstancies molt especialíssimes, ja que la recaptació per capita, alla és
molt més gran que a la resta de Comunitats, a causa
de societats domiciliades a Madrid, etc. etc., Balears
és la Comunitat que té el percentatge de finan<;:ament
més baix d'Espanya. I quan miram la contribució
percentual de les variables socio-economiques, comen<;:am a veure injustícies com les següents: primer, la
població computada a efectes de distribuir els percentatges és, per a Balears, 664.344 habitants, corresponent a la població de dret del 1983, per que no han
tengut en compte l'efecte que sobre infraestructures
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i sobre els equipaments tenen les 230.000 places hote'
leres o els 50.000 apartaments legalitzats? Segon, la
insularitat computa el 0'70 sobre un total de 109'2
punts, aixo vol dir que deIs 100.300'1 milions de pessetes de finan<;:ament el 1986, tan soIs 46'92 ens vénen
com a conseqüencia del fet insular. Tercer, ja n'ha
parlat el Sr. López i Casasnovas i ha fet una referencia al Sr. Huguet, respecte de les despeses administratives ens han tractat com una Comunitat Autonoma
uniprovincial, és a dir, com si tenguéssim una Diputació Provincial, quan en realitat tenim tres Consells
Insulars i aixo té un efecte molt important sobre la
financiació
De qualsevol manera, s'ha de dir també que el
sistema es va aprovar a la darrera Comissió Mixta de
Transferencies, sabem que l'han aprovat, del passat
mes de setembre i gracies al garrot del Ministre
Almunia i a les brillantíssimes intervencions del
Sr. Josep Alfonso. Pero, a més a més, hi ha una altra
injustícia, al nostre parer, encara més grossa, les
Comunitats Autonomes peninsulars participen, per
exemple, al Pla General de Carreteres del MOPU del
1984 i 1991, per un valor de 736.100 milions de pessetes, pel fet que l'Estat Central no els ha transferit
totes les carreteres, sinó que se n'ha guardat una
xarxa basica dins les seves mans, cosa que no ha fet
aquí per tractar-se d'una Comunitat insular. Ido bé,
el fet d'assumir amb exclusivitat la xarxa viaria de
Balears, no ha comportat un augment de finan¡;ament
en conceptes de nova inversió, sinó que s'ha hagut
de signar un conveni de carreteres que ha suposat
3.200 milions de pessetes en quatre anys, i estam a
l'espera del que passara. I també passa el mateix en
materia d'obres hidrauliques. Exactament el mateix.
Per tant, si encara hem de finan¡;ar les nos tres
carreteres i les nostres obres hTdrauliques del 7'5 %,
que ja érem els darrers, tret de Madrid, que rebem
del que se'n va, la nostra Comunitat Autonoma no és
com les de l'article 143, com he dit, sinó que encara
esta discriminada respecte d'elles. De totes maneres,
jo tenc l'esperanc;a que els Diputats d'esquerra, que
formen part de l'oposició, faran una pinya amb els
grups que donam suport al Govern Balear, perque si
una de les classiques reivindicacions de l'esquerra
tradicional i anticlerical ha estat la substitució de la
caritat per la justícia, no tenc cap dubte que reivindicaran la justícia d'un finan¡;ament incondicionat per
les carreteres i per les obres hidrauliques, enfront de
la caritat deIs convenis del Govern de Madrid. Pero
no acaba aquí, aixo encara, encara no hem acabat.
L'any 1987 ha entrat en joc el FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i a Balears no li
toca cap centim, Sr. López i Casasnovas, no ens en
vol en donar cap, no és un problema nostre, és que
no ens en volen donar cap. Al contrari, les Comunitats Autonomes que hi tenen dret, aixo els ha suposat
un increment en el seu Fons de Compensa ció Interterritorial d'un 30 % respecte de l'any 1986, de mode
que el ratio finan~ament-Comunitat Autonoma-recaptació, que l'any 1986 era de 7'5 a Balears, el 1987 és
entre 7 i 7'1, o sigui que hem anat a manco. 1 tot aixo
és perque la Llei 7/1984, de 31 de mar~, respecte del
Fons de Compensació Interterritorial, esta feta abans
de l'entrada al Mercat Comú i esta desconnectada
logicament del FEDER, per tant, aquests dos Fons de
Compensació Interterritorial haurien d'anar íntimament lligats. Doble castig, per tant, per a nosaltres.
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Vist tot aIXO, no m'he pogut menys de preguntar
si haguéssim tengut els 97.000 míTions de pessetes recaptats, fer front a totes les despeses que tenguéssim,
sense comptar els 50.0000 milions de pessetes de Seguretat Social, que n'hi inverteix 38.000 en pensions i
d'altres serveis, no estaria fet, ja, per exemple, l'hospital de Manacor.
s,r. President, Sres. i Srs. Consellers, Sres i Srs. Diputats, la nostra autonomia finan cera i, per tant, la
nostra autonomia real és un ametlló que si el temps
i l'autoritat política d'aquest Parlament de les Illes
Balears no ho impedeixen, du camí de secall. Per tant,
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers, Sres. i Sr.s Diputats, que donam suport al Govern Balear, ja ens
podem espavilar si volem que l'ametlló torni ametlla,
pero també em pareix que es poden espavilar vos tes
Sres. i Srs. Diputats de 1'0posició, perque que l'ametlió torni ametlle és un tema d'interes nacional, no
d'Espanya, sinó de Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat
Autonoma.
EL SR. CAÑ:ELLAS 1 FONS:
Sr. President, Sr. Pascual. Un que presumia d'eloqüent, en una situació com la meva, va dir amen, i
es va retirar. Jo pens que a mi em convendria, en
aquests -moments, dir amen, perque subscric, com és
logic, tot el que voste ha dit.
Si jo, el del 109 dies, ja ho trobavem nosaltres
que no era oportú, pero n'hi ha que volen tergiversar
les funcions i els informes i les discussions i convé,
alguna vegada, sortir a temps a explicar per nosaltres
mateixos tot allo que creim que és important per a
les nostres illes.
Que no havíem de parlar de cultura, és cert,
pareix, i alla estaven les notes, perque jo esperava
que el Sr. López i Casasnovas m'envestís per aquí, i
havia preparat alguna cosa similar al que voste havia
dit, és a dir, que ja en parlam tant de cultura, és un
tema tan palpat, que quasi ja fa oi, per tant, em
limitaré a dir-li que li don les gracies per dues coses,
en primer 1I0c, pel suport que dóna als principis, a
la filosofia exposada en el tema d'ahir, i, al mateix
temps, perque em dóna oportunitat de parlar deIs dos
temeS que jo ahir no vaig voler incloure, perque
havien estat inclosos al debat anterior, al de transferencies i el de finan<;ament, i ho varem fer com una
concesslO als escons de I'esquerra, perque, precisament no ens diguessin victimistes, perque no ens
diguessin que cercavem enfrontaments innecessaris i,
sobretot, perque no diguessin que traslladavem la responsabilitat a altres altures de I'Aelministració.
El tema de transferencies queda ben clar que és
absolutament vigent, el que tan soIs fa 109 die s varem
dir al Discurs d'Investidura i que, per tant, per aixo
ho el varem incloure aquí ahir, que el desplegament
passa necessariament per l'ampliació de competencies
i per la utilització de tots els mecanismes prevists a
la Constitució Espanyola, que en els programes electorals de tots els Gnlps Polítics representats a aquesta
Cambra, el tema de l'ampliació i de I'assumpció efectiva de totes les competencies contemplades al nostre
Estatut, ha ocupat un 1I0c rellevant i que el nostre desplegament autonomic passa necessariament i irrenunciablement per aquesta assumpció de competencies.

No el continuaré llegint, crec que tots el coneixen,
i no el varem voler treu aquí, perque tampoc no ens
diguéssin que anticipavem un debat, aquest debat,
entre tots els Grups Parlamentaris, el podrem tornar
a tenir el proxim debat sobre la Comunitat Autonoma,
en el proxim període, haura passat el 25 de febrer,
haura passat el nostre 1r de man;, i llavors sabrem
si són efectius els programes polítics del Partits presentats a les Eleccions o si són molt més efectives
les manifcstacions fetes per de1ermillats membres del
Govern Central, que amplia ció de competencies, en
absolut. I, a més, no ho varem voler fer perque, com a
Grup Polític, no ja com a Govern, estam en aquests
moments, oferint al Govern Central, amb aquesta
política de dialeg, amb aquesta política d'atrecament
a les Administracions, amb aquesta política de no
cercar els enfrontaments, el que nosaltres, des del
nostre Grup hem dit un pacte autonomic, aquí on el
mateix Govem Central faci una reflexió sobre la situació en que es troba en aquest punt, i comenci ell
mateix, que és el que més facilitat té a prendre
aquesta iniciativa, que si no I'haurem de prendre
nosaltres, modificant els nostres respectius Estatuts,
prenint les mesures necessaries, perque hi hagi consens entre totes les Comunitats Autonomes per a
aquesta ampliació.
Estam un poc a l'espera, sí, pero no adormits,
estam a l'espera de veure si aquestes ofertes, després
de quatre anys de dir que l'únic que cercam són els
enfrontaments, ara que canviam la tactica, perque no
es ha puguin dir, donen o no donen resultats. Jo,
sincerament, no ho esper, crec que quan un ,des
d'una Administració es diu clarament i rotundament
que no hi haura més ampliació, és que no es té la
voluntat política d'admetre ni un pacte autonomic ni
cap classe de pacte. Exactament igual amb el tema
de finan<;ació, és cert que no hi ha més autonomia
que aquella que és financera, és cert que el sistema
de valoració de la finam;ació previa, als primers anys
d'autonomia, va ser un mal sistema, és cert, és cert,
efectivament, que la fórmula adoptada per aquests
cinc proxims anys, tampoc no és la millor, almanco
no ho és per a Balears, perque ni es té en compte el
fet de la insularitat, o es té en compte amb un percentatge molt baix, perque no es reflecteix, en absolut,
la dotació de pluriprovincial que tendríem, per raó
de les iIles, i és cert que la funció matematica tampoc
no és la més aelequada perque no conté les deficiencies quant a serveis i les deficiencies en quant a infrae~tructures. i el'aixo en poelríem parlar una estona.
Pero, també és cert que a I'hora de votar afirmativament aquesta manifestació, aquesta finan;;ació, i després el'una discussió a la qual, jo crec ben cert, que
se'n recordaran, hi eren presents tots els Grups Polítics, es va arribar als plantejaments el'una serie de
compensacions. Una serie de compensacions que, igual
que les carreteres, venien xifrades per la via del convenis, unes compensacions que havien de donar, al
llarg d'aquests cinc anys provisionals, una certa compensació al que aquella fórmula ens negava. Desgraciadament, una vegada més, ara també se'ns nega la
compensació, jo esper que hi haura temps per reflexionar i el que, en forma de convenis, es va oferir,
en forma de convenis arribara a aquesta Comunitat
per poder desenvolupar les estructures, per poeler
desenvolupar els serveis, perque no siguem pus més
la «cenicienta».
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EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari del CDS té la paraula el
seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. President de la Comunitat Autonoma. Quan en el
recentment celebrat Debat d'Investidura del President de la Comunitat Autonoma, el Grup Parlamentari de Centre Democratic i Social anuncia la seva
abstenció, permetent, encara que per via passiva, la
formació d'un govern de dreta, varem deixar ben clar
que ho férem com a signe de respecte i acatament
d'uns resultats electoral s que, democraticament, havien donat la majoria, encara que només relativa, a
la seva formació política. Varem posar, clarament de
manifest, pero que no ho feiem ni per identificació
amb els plantejaments programatics del candidat,
aleshores candidat, avui President de la Comunitat,
ni per creure que la continultat amb la política seguida al llarg de la primera Legislatura, fos la més
escalent per les necessitats de la nostra Comunitat
Autónoma. Va ser, simplement, el respecte pels resultats a110 que ens va conduir a la nostra postura
abstencionista. Pero vull recordar que també vaig
dir llavors que els resultats assenalaven una altra
cosa, que és que la composició de la Cambra havia
sofert canvis qualitatius importants, que el Govern es
trobava en minoria i que tot aixo havia d'anunciar o
anunciava una Legislatura en que les relacions entre
el Parlament i el Govern havien d'experimentar una
necessaria transformació, una revisió, major for¡;a i
impuls de les iniciatives parlamentaries, major control del Govern per part del Parlament i, per descomptat, una revalorització del Daper de l'oDosició
dins la vida política, en relació amb la situació
anterior.
Era necessari, per consegüent, que el Govern fos
conscient de la seva situació en relació amb el Parlamení i que inauguras una manera distinta de governar. En definitiva i per resumir, moderar allo que en
podríem clir el seu programa maxim i acostar-lo al
centre de gravetat deIs desitjos i de les realitats
social s de les nostres illes, legítimament representaeles per aquest Parlament.
Jo he de dir, pero, que les actuacions del Govern
en aquests primers mesos no em pareix que tenguin
suficientment en compte aquesta realitat. Jo diria
més, encara, sembla que hi ha diversitat d'opinions,
i que aguest és un tema que ha quedat en mans de
cada un deIs Consellers, és a dir, així tenim membres
d'aquest Govern que i¡moren la resDonsabilitat' que
tenen davant aquesta Cambra, i d'altres, als quals
se'ls endevina una voluntat de dialeg i dlntroduir
dins la seva política els criteris que emanen d'aquest
Parlament, molt d'ells a iniciativa de l'oposició. Pero,
en línies generals, jo diria que no es pot endevinar
una decidida voluntat del Govern en aquest sentit.
1 ja que s'ha parlat tant sobre aixo, jo voldria introduir aquí un parentesi sobre que és paradigmatic,
sobre aquest debat i les circumstancies que s'han
proc1ult amb anterioritat. Per enunciar-ho breument
i perque aquells que no hi eren presents, el públic,
la premsa. les Sres. i Srs. Diputats que no hagin
tengut accés a aquesta filmació,io resumiria amb les
següents fites: dia 25 de setembre, Junta de PortaVeus, per unanimitat de l'órgan, d'un órgan de govern
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de la Cambra, per unanimitat i amb la conformitat
del representant del Govern, s'acorda ajornar fins el
segon període de sessions un debat sobre la política
general de la Comunitat Autónoma, perque era excessivament recent el debat sobre Investidura que ja
havia estat un repas sobre totes les qüestions de
política general. Insistesc, vull recordar que va ser
per unanimitat. Dia 2, següent Junta de Portaveus,
a proposta d'un Grup Parlamentari i per majoria
s'acorda que es dura a terme un debat sobre política
turística. 1, a continuació, el Govern reacciona i, a
més vull fer constar que consta en acta, que és així,
que és per mor d'aquest debat sobre política turística, que el Gcvern demana que el Parlament vagi en
contra del seu anterior acord d'ajornar el debat sobre
política general, i es faci ara el debat sobre política
general. 1 després ve el President de la Comunitat
Autonoma, aquí, i em planteja un debat sobre política
turística. Jo no ho entenc. És a dir, jo no sé si és
que la intenció del Govern ha estat sortir-ne amb un,
de dos debats, com si volgués defugir els debats, o
simplement demostrar que és el Govern qui comanda
en aquest Parlament. Em preocupa, i insistesc, cree
que es paradigmatic d'unes relacions Govern-Parlament que no s'adeqüen a la situació real del Govern
en relació amb el Parlament.
Sr. President, aquest Parlament representa el
poble de les Illes Balears, és el nostre Estatut d'Autonomia, i així ho diu i així ho declara ,amb tota solemnitat i tota rotunditat, i s'ha d'entenclre, en conseqÜJencia, que qualsevol decisió parlamentaria; és, ni
més ni manco, que la lícita ilegítima expressió de
la voluntat popular, que en democracia és l'única
legítima per imposar-se. Al contrari, oposar-s'hi és
ben lícit, és ben lícit si es limita a una opinió crítica,
pero ja no si el que s'intenta és evitar que les decisions parlamentaries adoptades, encara que sigui per
un sol vot de diferencia, es compleixin. Aixo és senzillament anal' contra la voluntat popular, i en democracia, jo cree que aixo és iHícit. 1 no faig acusacions,
pero vull dir simplement que si és el Govern qui ho
intenta, la gravetat 5a és extrema. 1 aquest Govern,
Sr. President, si més no, ha intentat confondre els
ciutadans oferint versions distorsionades i desinfor
macions tendents a enfrontar l'opinió pública a aquest
Parlament i desligitimar les seves decisions.
El nostre Partit és un decidit defensor de l'aplicació en profunditat del Títol VIIIe de la Constitució,
i, per tant, de l'articulació de l'Estat com estat autonomic. Estarem sempre devora les iniciatives que
caminin cap a la perfecció i profunditat del model.
Dins l'ambit d'aquesta Comunitat Autonoma hem
anunciat i anunciam que no serem un fre dins el
camí de profundització, d'ampliació del sostre estatutari, si no tot el contrari, l'estimularem. Pevo jo
voldria dlr que aquest model autonomic, l'organització autonomica té una concepció que é s totalment
oposada a una acusa ció que ja ha flotat aquí, que ja
s'ha explicitat al llarg d'anteriors intervencions, que
és el provlncianisme en el qual podem estar caient.
Hi ha símptomes, Sr. President, que ens preocupen,
l'Autonomia ha de servir, hauria de servir per conduir
els pobles de les nos tres illes cap a la modernitat, cap
a la normalitat democratica d'allo que fa anys impera
als palsos europeus i no hauría de servir per empo;brir i personalitzar el debat polític, ni perque es
consolidi i augmenti la capacitat d'influencies de
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xarxes familiars i grups de pressió. El Govern ha
de respondre als interessos generals, i els interessos
generals no són la simple suma desagregada deIs
interessos d'aqueIls que tenen capacitat economica i
d'organització per influir en les seves decisions.
Jo vull recordar aqui que un deIs primers sotracs
que es va produir dins l'ambit de l'opinió pública
iHustrada, quan es va fer el primer Govern Suárez,
com a enfrontament amb els poders factics, va ser
que, per primera vegada, es va nomenar un Ministre
d'Hisenda que no era ni consensuat ni era nomenat
directament per la Banca, pels Directius de la gran
Banca, i aixó, realment, va ocasionar un autentic
sotrac dins l'opinió pública il-lustrada. Era habitual,
fins aleshores, que aixó fos així, habitual i practicament públic, nosaItres voldríem veure, Sr. President,
a les seves accions de govern, més s'imptomes cl'aquesta independencia d'acció, perque jo crec que els
ciutadans tenen, si més no, la sensació que moltes
decisions transcendentals per a la vida política deIs
ciutadans de les Illes es prenen al marge de les institucions que representen la voluntat popular. I aixó,
que jo vull expressar, únicament, que crec que és una
sensació deIs ciutadans, només l'existencia d'aquesta
sensació, Sr. President, li hauria de fer multiplicar
els esfon;:os per demostrar que aixo no és aixÍ.
En relació al contengut del seu discurs, em sap
greu reiterar arguments que ja s'han aportat, pero és
efectivament, aquest discurs seu d'hair, no va ser un
discurs introductori a un debat sobre política general,
que és en definitiva, pel que varem ser convocats
aquí, i és aIlo que diu l'artic1e 167 del Reglament, un
debai sobre línies de política general del Govern. 1
vost,:o va intentar recluir el debat a una qüestió
política turística, i jo voldria dir una cosa immediata·
ment, contra un argument que voste ha fet, no es
tracta de fer un debat permenoritzat, sector per
sector de les accions de govern i punt per punt, un
debat de línies generals de política, un debat de la
totalitat de la política no té per que ser un debat
permenoritzat, el que sí ha de ser és un debat que
contempli les línies generals d'acció, que contempli
els objectius, i precisament és l'oportunitat de sortirne, de l'análisi i de la discussió del dia a dia del
Govern, entrar dins aIlo que són els criteris generals,
les línies mes tres d'una política, dins l'ambit economíe, dins l'ambit social, també dins l'ambit cultural,
per que no?, a mi, Sr. President, no em fa gens d'oi
discutir de política cultural.
Ja ens hem referit a aixo, que el President ha
intentat fer d'aquest debat general un debat parcial,
només s'ha referit al turisme, i quan ho ha fet a uns
altres sectors. s'ha limitat a referenciar-los a aquest,
al sector turístico 1 per entrar, per no cometre la
descortesia de no comentar, si més no, el contingut
del seu discurs, jo li diria que, sota el nostre punt
de vista, Sr. President, quant a l'análisi general, estam
basicament d'acord. És evident que ja que voste ce ntrava el debat sobre el tema turístic, almanco crec
que hagués estat necessari concluir-lo a través d'una
major profunditat i precisió, jo crec que va ser una
analisi una mica superficial, i li posaré un exemple
de la superficialitat, ja s'ha aBudit. El principal condicionant que té la nostra estructura económica, el
principal condicionant que té, per tant, qualsevol
acció de política economica, ja que a aquest ambit va
reduir voste el debat, és precisament la pluriterrito-

rialitat de la nostra Comunitat Autonoma, i que no
és possible traciar unitáriament, les nostres Illes, i jo
diria tampoc que, ni tan soIs, homogeniament la
totalitat de les IIles, especialment les majors, per
suposat. Pero, sense cap dubte, jo crec que el que no
es pot fer és tractar unitariament i amb unes consideracions generiques una realitat que és molt més
rica per uns fets culturals, historÍcs i, per suposat,
territorials i físics, que condicionen estructures economiques distintes, i jo crec que aixo s'hauria d'haver
tengut en compte, si en lloc de fer un debat de política general, feiem l'elecció de caure a discutir en
profunditat un aspecte concret de la política econó·
mica.
Salvat aixo, ja die que en relació amb l'analisi,
en línies generals, en línies general s hi estam basicament d'acord, estam d'acord també amb el diagnos!ic, amb els seu s aspectes negatius, que vos te va
anunciar, el pes excessiu, el monocultiu turístic, el
desequilibri de riquesa que aquest monocultiu comporta, tant dins l'ambit iniersectorial com dins l'ambit
interterritorial o interinsular, com el creixement incontrolat suposa una degradació, unes amenaces en
el medi ambient, una degradació paisatgística i simultaniament denuncia i comporta una manca d'infraestructures i una manca de serveis, com ens trobam
amb el mercat turístic, amb un mercat regit per unes
regles de competencia un tant distorsionades en tant
a un oligopoli de demanda ens trobam amb' una
ofert.a excessivament atomitzada, i, en aquest sentit
coincidirn plenament com el procés, una análisi que
a mi, particularment, em va cridar moIt l'atenció, que
voste deia que com el refon;:ament dels sindicats havia
fet, havia creat o estimulat l'associacionisme empresarial i havia creat unes regles de joc que, en definitiva, havien afavorit el sector. Com el monocultiu
turístic havi produ'it subsidiariament el deteriorament
deIs sectors agrícoles fins a la practica marginació
d'aquest sector, i l'industrial, perque era d'alla on
sortien les inversions i la má d'obra que anava al nou
«boom». Aspectes, aquests, negatius que naturalment
havia de ponderar amb relacions innegables a aspectes positius clel desenvolupament turístie, com és un
sector efectivament sanejat i resistent a la crisi, ho ha
demostrat, contra moltes profecies, que vaticinaven
que aouest sector seria deIs primers eme explotaría a
una generalització d'una crisi economica, com efectivament ha prodult un increment de riquesa general,
encara que no exactament ben distribult, pel'o sÍ,
efectivament, I'ha prodult, i com aixo ha prodult uns
costums i ha introdult uns modes d'entendre la vida
que ha fe! de la nostra una societat més oberta, més
tolerant, i més adequada a les possibilitats d'entrar,
en caracter general, dins allo que mol tes vegades en
deim abstractament la modernitat. Amb aquest diagnostie hi estam, ja dic, basicament d'acord, perque és
el diagnostic que fa qualsevol que té un acostament,
el mínim, a la realitat economica de les nostres Illes,
tampoc no són materies excessivament opinables, són
qüestions que basta aplicar els mecanismes d'una
visió superficial perque aflorin aquestes característiques de la nostra realitat economica.
Les seves propostes de solució es varen centrar
basicament, si les meves notes no m'enganen, en
l'anunci d'un Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística,
com a instrument que vendria a resoldre les defici~m
cies estructural s que dins el sector turístic es veien
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i hi eren paleses. Hi ha punts d'aquest Pla, Sr. President, amb els quals nosaltres, evidentment, no hi
podcm deixar d'estar d'acord, perque són qüestions
bastan básiques, pevo n'hi ha uns altres que m'agradaria discutir.
'
Nosaltres estam c1'acord amb la necessitat basica
de fer una constricció de l'oferta ates es les dades del
ritmc ele creixement de l'oferta i la demanda, ele
l'oferta mediterrania i de la demanda europea, entenem
que també és necessari, evidentment, perque si no no
seria un Pla i no serviria per a res, que aquest Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística tengui una vinculació amb noves edificacions i amb plans municipals,
pOSal' l'accent en infraestructures, amb equipaments
i en serveis mínims, d'acorel amb la elecIaració de
zonificació, molt d'acord amb l'accent posat en el
tema de forma ció professional i ensenyament del sector, molt d'acord amb la promoció constrenyida a
l'ambit insular i amb la instrumentació de turisme
alternatiu. d'allá que vost~ en va dir turisme alternatiu, turisme ecologic, turisme verd, turisme cultural,
etc., etc.
Pero hi ha uns punts de discrepancia, Sr. President, i crec que és millar que debatem els punts de
discrepancia que no allo amb el que estan d'acord on
no hi ha deb2t possible. Quin són aquests? Miri, jo
vull recordar aquí una notícia que va sortir fa un
parell de setmanes él un diari, a una edició dominical
d'un diari que cm va cridar molt l'atenció, i jo crec
que aquí és un tema que s'ha apuntat i és l'eix de la
qüestió. Miri, el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística,
jo crec que no sera res, que no servira per res, si no
está absc1utament interrelacionat amb les Directrius
d'Ordenació del Territori i amb una adequada ordenació territorial. 1 en aquest sentit jo vull recordar
aquesta notícia, crec que era, més o manco resumidament, una tesi doctoral feta a la Facultat de Filosofia
de Palma de Mallorca, que deia que, simplement,
sumant els límits de creixement d'habitants que el
planejamcnt municipal de tots cls municipis de Mallorca, es remetía l'estudi excIusivament a Mallorca, si
no record malament, sumant els límits de potencial
de població resulta que la nostra illa podria albergar
2 milions i mig habitants. Més o manco altre tant
passa a Menorca i passa a Eivissa amb límits al voltant de 500.000, i tenim una Comunutat Autonoma,
aproximadament, amb gairebé diria jo amb 3 mil ion s
i mig d'habitants, segons les previsions de planejament
municipal.
Jo li diria una cosa, Sr. Cañellas, i estie absolutament disposat a defensar-ho a qualsevol forum, crec
que amb aquesta línia de planejament urbanístic,
sense una estructuració adequada d'una piramide ben
jerarquitzada i l'instrument adequat és la Llei d'Ordenació del Territori, amb les Directrius d'Ordenació
Terriorial, un Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística
que no estigui íntimament interrelacional amb aixo i
no faci dependre els límits del creixement de l'oferta
turística de l'ordenació del territori, és un pla condemnat al no-res, és un pla condemnat afer retxes
damunt !'aigua, perque al final, la fovga, la capacitat
que donen els instruments urbanístics de creixement
practicament sense límit, guanyaran, sense dubte, un
pla que, en definitiva, l'únic que vendra a fer será
a introdnir engorrosos elements, engorrosos elements
d'intervenció administrativa, pero que, en definitiva,
hi ham'a mecanismes suficients a través de la manca

de control del creixement urbanístic perque en puguin
estar completament defugits. Perque la realitat, en
definitiva quan no 11i ha una acció de govern contradictoria, quan, perdó, coordinada, i aquesta acció és
contradictoria, ens du a absurds com aquesto
Un altre punt, Sr. President. Voste va dir que es
trobava en condicions que es trabava en la posició
moral de poder demanar al sector turístic, que era el
sector alt, un sacrifici per ajudar cls sectors més
deprimits, els sectors més petits. 1 jo crec que els
sacrificis, per bona voluntat, no hi ha cap sector
economic que els faci, a mi m'agradaria deixar cIar
que la sol-lieitud d'aquest sacrifici, si no conté algun
típus de mesura coactiva, per suposat, per part "del
seu Govern, no sé com s'arbitrara aquest sacrifici. A
mi m'agradaria que dins l'ámbit de les mesures, voste
ens explicas quins són, quina és la manera com voste
exigira al sector aquest sacrifici, i si aixo contempla, perqu~ tarnbé m'agradaria una explicació sobre
aquest sentit, i corrabora voste les declaracions del
seu Conseller d'Economia i Hisenda anunciant, encara
que vagament i poe explícitament, l'impost turístico
Tercer punt. Quan al final voste parlava exc1usivament del turisme alternatiu, es va referir, quasi
exclusivarnent o excIusivament, al final excIusivament,
a camps de golf i ports esportius. 1 jo he de dir una
cosa, crec que el tema de ports esportius té un aspecte que voste ha de tenir en compte, i és que no afavoreixen en res la desestacionalització, els ports esportius incrementen, en molt, l'estacionalització, que
és un deIs primers problemes que s'han de resoldre.
É~; a dir, alternatiu, fins a un cert punt. Simplement
aquest comentario
Pero, de totes maneres, insistesc, aiXco és un debat
de política general i hem vengut aquí a parlar de política general i no només de política turística, no només de política economica referida al turisme. Jo voldria que en aquest debat també parlassim, encara que
només fos a les repliques, perque ja no al discurs de
presentació, ja és impossible, que p:nE\ssim cl'aquells
aspectes, amb caracter general, pero aquells aspectes
que preocupen a les institucions autonomiques, als
ciutadans, que preocupen a la vida i al futur de la
nostra autonomia. El primer d'ells, obviament, el
tema de la profundització autonomica, el tema de que
farem, Sr. President, en relació amb el tema de transferencies, transferencies en educació, transferencies
en materia d'aigües, que farem amb l'horitzó del 88,
i li anuncii el meu suport a la revisió de l'Estatut, el
suport del nostre Grup a la revisió de l'Estatut, no
solament per a l'ampliació estatutaria, sinó per revisar-lo, ja que hi som, en tot allo que ha demostrat
que té problemes de funcionament. 1 no voldríem reobrir el debat estatutari, no es tracta d'aixo, pero sí
d'adaptar-lo a les circumstancies en funció d'aquelles
coses que en cinc anys de funcionament han demostrat que no són el suficientment engreixades perque
funcionin amb normalitat.
Parlar, efectivament, de finangament. Ja s'ha feto
Parlar d'investigació, de noves tecnologies, quan ens
arribin les competencies en materia d'educació, parlar del model, parlar del model de desenvolupament
autonomie en relació amb el papel' deIs Consells 1nsulars i el paper de les Illes. Ja sé, ja sé, la resposta
és, aquí, al Parlament, hi ha la Llei de Consells 1nsulars que sera la que .................. , etc., conec l'argument, pero em permeti, Sr. President, que li rebatí
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el'antuvi. Perque si hi ha alguna cosa que és clara, el
nostre Grup va votar en contra el'aquesta Proposició
de Llei de Consells Insulars, pero si hi ha una cosa
que indepcndentment del vot a favor o en contra, va
ser aprovada per aquest Parlament, i, per tant, l'acatam, per suposat, pero si hi ha una cosa que és clara,
i tothom hi esta d'acord, és que aquesta Llei, la Llei
de Consells Insulars és una llei purament instrumental, pero que no fa absolutament cap definició en relació amb el model autonomic en relació amb els Consells Insulars. Quin ha de ser el paper deIs Consells
Insulars a la nostra Comunitat Autonoma? Quin ha
de ser el paper deIs Consells Insulars a la nostra Comunitat Aut:'moma? Quin ha de ser el pes específlc
de l'Admlnistració insular dins el conjunt de la Comunitat, quina ha ele ser, en definitiva, la titularitat ele
l'illa, com a fet geografic, com a fet cultural, com a
fet poblacional, com a fet historic, dins l'estructuració i la vertebració de la nostra Comunitat Autonoma.
Jo crec que aquests són els temes generals que ha urien de clur-se a un debat sobre política general.
Parlar també de l'Administració, el Govern esta a
punt, sembla, de remetre a aquest Parlament un projectc de llei de Funció Pública que seria bo que ens
referíssim a ell en les seves línies generals per anar
fixant, anar creant un ambient de debat per fixar les
posicions dels distints grups, de cara al debat en
profunditat de la Llei de Funció Pública, perque
aquesta és una llei basica en el desenvolupament de
la nostra Comunitat Autonoma.
Parlar també de política economica i de sector
público Perqw~ jo vull fer una aHusió, aquí, me'n
record una vegada, era durant la campanya electoral,
que els representants de Grups que avui donen suport
a la majoria, quan jo vaig parlar, qua n jo parlava de
la necessitat d'articular una política economica des
deIs instruments que proporciona l'Estatut, des de
l'ambit de la Comunitat Autonoma, em varen dir, poc
menys, que, crec recordar que quasi literalment, que
no disposant d'una política monetaria i no disposant
de la política fiscal, no es podia fer una política economica, i jo vull discrepar d'aquesta afirmació, jo
crec que el més petit ajuntament ,amb la seva política
de llicencies d'obres, per exemple, esta fent política
economica, perque políticá economica significa, senzillament, l'assenyalament d'uns objectius i la posada
en funció d'aquests objectius, deIs instruments que
una administració pública, un Govern, una Comunitat
Autonoma, en aquest cas disposa, i els instruments
no són escassos, són, entre d'altres, un pressupost que
du un muntant de 15 o 16.000 milions de pessetes, que
és un instrument que pot donar una capacitat d'influencia dins el comportament deIs agents economics
que és la definició quasi de manual del que és una
política economica dins una economia de mercat. Per
tant, es pot fer una política economica, i si es pot
fer, s'ha de fer, perque el que no pot ser és que la
política economica s'hagi d'intuir per analisi de les
accions 8i:llades i mol tes vegades contradictories de
cadascun deIs sectors del Govern, perque quan entram
dins contradiccions, i ja s'han assenyalats aquí les
contradiccions polítiques entre, per exemple, una política de la Conselleria d'Ordenació Territori i la polítiC~ de Turisme, ens trobam amb un efecte que recorda
allo que, quan estudiavem física es denominava «par
de fuerzas}}, no? parell de forces, que és quan una
persona comen~a a caminar, i la seva ma dreta va

cap endavant i el seu peu esquerre el que fa és fer
voltes, pero no va enlloco Bé, aixo és el que pot
passar si no hi ha una coordinació, és a dir, si no hi
ha una definició d'objectius de política economica i
una submissió dels instruments del Govern als fets
objectius. I aixü és política economica. I, per tant, m
nosaltres que no tenim aquesta fe que voste té o tenia
fins ara, perque és un tema que comentaré més avall,
en el liberalisme radical, en materia de política economica, que creim en un sector públic, creim en la
presencia correctora d'un sector públic i en la necessitat de la presencia correctora d'un sector públic
dins una economia capitalista, miri, creim que voste,
que el seu Govern, que la Comunitat Autonoma ha de
crear un sector públic que intervengui a l'economia,
no en funció de criteris administratius de defugir de
la rigidesa administrativa i de defugir deIs mecanismes del contractaoió, especialment farragosos d'una
Administració Central, no només per a aixo, s'ha de
crear un sector públic en funció d'uns objectius, en
fundó d'uns objectius que han de ser clars, explicitats i que, molt possiblement, han de sobrepassar
l'ambit temporal d'una sola Legislatura, d'un Govern.
Han de confitar un nivell de consens suficientment
ample com perque, governi qui governi, els agents
economics, els ciutadans tenguin un marc de referencia clar, de saber cap on és que camina l'economia,
cap on és que camina l'activitat economica de 1 a
nostra Comunitat.
S'ha parlat molt més i, insistesc una vega da més,
només amb referencia al tema tUrlstic de les qüestions relatives a la indústria, de les qüestions relatives al comen;:, jo crec que ha faltat una referencia a
les petites i mitjanes empreses, als petits i mitjans
comen;:os COm a elements vertebradors d'una economia vertaderament competitiva dins la nostra Comunitat. Ens ha faltat una referencia, que jo li vull
demanar, Sr. President, a l'elaboració d'una Llei de
Comen;:, i ens ha faltat, ja s'ha dit abans, una referencia al Consell Economic i Social que, estic d'acord
amb el Sr. Casasnovas, no és el Consell ConsuItiu
Economic i Laboral que vostes varen crear per Decret,
sinó un instrument molt més basic, molt més important de participació en la presa de decisions i amb el
disseny d'aquest horitzó a mitjan i a llarg termini
que abans 1i deia, en relació amb els objectius de
política economica.
Una altra cosa, jo, la veritat, és que el sent
parlar, i m'agrada, i estic molt d'acord quan voste ho
manifesta, que és necessari, que és una qüestió d'estat per a tots nosaltres mantenir un elevat nivell de
respecte al nostre medi ambient i al paisatge i a l'entorn, prestar atenció als recursos naturals, etc.
jo crec que tot aixo, sincerament se li va en
discursos, pero la vida política diaria no és
un Grup Polític o aquesta Cambra crida
demana una atenció a aquests assumptes, tot d'una)
es parla que estam paralitzant, la temptació imme-¡
diata és dir aquests senyors m'estan paralitzant una!
acció, les urgencies, Sr. Cañellas, no li deixen veure!
allo que és important, i és molt més important mar-l
car els objectius a llarg termini que cobrir amb pe-I
da<;:os, que apeda<;:ar les urgencies amb draps calents.j
Acabo ja, perque el temps esta esgotat. Polítical
social. En relació a l'atur, ja se n'ha parlat d'aixo!
aquí, és evident que aquest és un tema que afecta;
molt especialment la nostra Comunitat Autonomaj
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en la seva vessant d'cstacionalitat i que, arnés, és una
qüestió que no podem despatxar dient que la nostra
capacitat competencial és escassa, crec que la lluita
contra l'atur és un objectiu de tots, a tots els nivells,
del nivell estatal, del nivell autonomic, del nivell insular i del niveIl municipal, i que tots hem d'aportar
tot allo que es pugui per Uuitar contra 1'atur, perque
és cert que som una Comunitat Autónoma rica, pero
és cert que som una Comunitat Autonoma que té
rnarginació i miseria, i n'hi ha, i voste ho sap, Sr. President. Es important una política per als joves, per
a la seva primera ocupació i per a la tercera edat,
deIs quals nO només ens hem de recordar en vísperes
de campanya electoral, per dudos a passejar en autobusos i atiborrar-los d'arroc;os bruts i porcella per
aconseguir els seus vots. Ens hem de recordar de fer
una atenció molt especial per a la tercera edat, en
relació amb una política social cIara, una política
social que atengui els distints requeriments d'aquest
coHectiu que van des d'un demanar atenció a aquests,
que encara poden aportar molt amb la seva experiencia a la nostra Comunitat, fins a aquells que no es
poden valer per ells mateixos i necessiten un plus,
una sobretutela per part deIs poder públics.
No s'ha parlat de política de vivenda, no s'ha
parlat d'una política social destinada a les dones maltractades i als infants maItractats, que comenc;a a ser
una de les lacres socials del nostre temps i de la
nostra societat, en aquest sentit li anunci'i iniciatives
del nostre Grup Parlamentari de cara a abordar seriosament aquesta qüestió, no es va parlar practicament
res 0, per dir-ho més exactament, res, deIs temes de
sanitat, del tema de la droga, del tema de la seguretat
ciutadana per no parlar de la política de transports,
de les accions encaminades al reconeixement d'insularitat, del Pla de Carreteres, que li recIam jo aquí al
ConseUer d'Obres Públiques, una vegada més, i al Conseller d'Obres Públiques li deman perque, perdó, al
President del Govern de la Comunitat Autónoma, que
és el titular del debat, per que el Govern de la Comunitat Aukmoma no ha remes encara a aquest Parlament, paralitzant, eU, sí, l'aprovació dels projectes
importants per a aquesta Comunitat Auh'moma com
1'Autopista d'Inca, per que no són aquí aquests projecte~ si ja estan fets i és un tema tan urgent que
s'havia de despatxar en quinze dies, per que no són
aquí els estudis previs al projecte?
Temes relatius a transports, al vol de tercer nivell,
als ferrorarríls, al nla d'lv~liports, etc., etc., (lue valía
tocar amb més deteniment, peró que el Sr. President
m'esta assenyalat, amb intermitencia del llum vermell,
que m'acaba el temps. Abusaré de la paciencia, Sr. President, i només en un parell de minuts, acabaré.
Sr. President, jo crec haver detectat en el seu
discurs el'ahir una cosa que a mi em pareix que val
la pena assenyalar. Voste ha abandonat el discurs
liberal, va abandonar ahir, encara que tímidament, el
Seu vell discurs liberal, anti-intervencionista, tal vegada és perque després de cinc anys de seure a un
cOstat de la cadira, ja deixa veure les coses com si
estas a 1'aItre, és evident que tots estam condicionats
per la nostra situació relativa en relació amb el poder,
i aixo, evidentment, condiciona les nostres convÍC'
cions, jo crec que és així, i que, bé, que no esta malament que sigui així, en la mesura que anem centrant
les qüestions, voste parlava del libertinatge en relació amb el mercat, vos te va parlar d'individualismes
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esterilitzants, i aIXO són uns vocabularis que no hi estavem acostumats, no li ho reprimim, em pareix moIt
bé, pero és que jo tenc por d'una cosa, perque voste,
ara, quan replicava al Sr. Pascual, voste ha dit que havien, en relació amb un aItre tema, que havíem canviat la tactica, perque no ens puguin dir que així no
ho feiem, i crec que era en relació a les seves relacions amb 1'Administració Central, miri, jo no crec
que un Govern, que un President de Govern pugui recone]xer en públic, des d'una tribuna de Parlament,
que eU canvia la tactica en relació amb les Administracions Centrals, només perque no li puguin dir que
no ho fa. A mi aixo, la veritat, és que quasi m'escandalitza, Sr. Cañellas.
Un aItre punt, també per acabar. El 90% deIs problemcs i de les discussions parlamentaries que s'aixequen en aquest Parlament, i ho dic en estil del dit anteriorment, ho són per mor de manca d'acció decidida
en materia de planificació per part d'aquest Govern,
si nosaItres tenguéssim aquí el Pla de Carreteres, el
cataleg d'espais naturals, les directrius d'ordenació
del territori o el pla deIs ports esportius o el pla de
normalitzaci lingüística, el 90% de les discussions
parlamentaries estarien obviades, perque tots sabrien
quines són les nostres regles del joco Aixo és així i,
en canvi, es va dilatant i dilatant aquesta acció planificadora. Jo tenc l'esperanc;a que aquest abandó del
un aItra, que vost,c ha tret, li dugui a estimular 1'acció
discurs liberal en relació amb 1'economia, que no a
de creació d'horitzons a llarg termini, és a dir, la instrumentació de plans que ens permetin superar
aquesta ~ituació.
Aixo és tot, Sr. President. MoItes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat
Autonoma.
EL SR. CAÑELLAS 1 FaNS:
Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Quetglas. Voste ha
fet un cant a la labor del Parlament, i maldament que
moIt mescIades, també a la revitalització de l'oposició, i s'ha demanat moItes vega des per quina raó nosaItres anavem canviant de circumstancies, i anavem
canviant, fins i tot, de forma d'actuar. Comenc;aré pel
darrer.
Si jo he dit que havíem canviat de tactica, no era
per donar-li gust a 1'oposició, era per acceptar les recomanacions d'aquest Parlament, que durant quatre
anys ens ha dit, una vegada i una altra, que deixassim
enfrontaments, que deixassim de fer política d'obstrucció d'una Administració amb 1'altra, que arribassim al dialeg, a 1'enteniment i a la manera de canviar
preciament aquestes relacions.
Voste ha fet un cantic a l'actuació del Parlament,
a la seva funció, i ha volgut suposar que el camí del
Govern no anava, precisament, per aquest mateix,
amb aquesta mateixa direcció, que qua1cun deIs Consellers podria ser que sí, i qua1cuns aItres que no,
pero miri. jo no conec altra manera d'entendre's amb
un Parlament que o dur els temes un per un, aquí, a
aquest PIe o a les respectives Comissions, o fer política de passadissos per dur-la arreglada. Com que les
polítiques de passadissos no són ben vistes, aleshores,
els duim un a un, aquí, mantenim aquest dialeg, com
el que avui mantenim, sobre aquests temes, que nosnitres varem exposar ahir i sobre tots els aItres que
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els distints Gmps vulguin anar duent a aquesta mateixa tribuna i, per ventura, podrem anar entenentnos. Amb més o manco dificultats, pero entenent-nos.
A mi el que no m'ha agradat, li ho dic amb tota
sinceritat, supos que m'ho permetra, és que em digui
que el Govern, en prendre una decisió, sigui un riu
que no pugui tornar enrera. I per que un acord es
prengui per unanimitat dins una Junta de Portaveus,
l'endema no es pugui canviar, jo crec recordar que
aquest Parlament, la seva primera actuació va ser un
acord pres per majoria, per unanimitat, de constituir
les Comissions amb 14 membres cadascuna, i l'endema es va canviar exactament per constituirles amb
15, i s'havia aprovat per majoria, per unanimitat, i
ningú no s'exclama, s'accepta, al qui li agrada gaudeix, i al qui li pica, que es grati. I, en canvi, perque
el Govern a un moment, pensant que era millor posposar, no un debat sobre un tema, sinó un debat general per quan hi hagués possibilitats de més línies
directrius de desenvolupaments, els gmps de l'oposició intenten desvirtuar aquest debat de 11avors, un
moment, cadascú és lliure de pensar-ho a la seva manera, pensant que les línies d'actuació, precisament
aque11es que voste, en el Discurs d'Investidura havia
reclamat, com a les primordials que ens faltaven al
nostre Govern, quan va dir que, ja he aHudit a la manca, al nostre judici, d'uns horitzons polítics en temes
turístics, a mitjan i 11arg termini, i els duim aquí, ara
resulta que no els hi havíem d'haver duts. Bé, ho acceptarem i continuarem discutint els temes d'un en
un.
El que sí és cert i segur és que el Govern no és
qui comanda al Parlament, jo crec que a voste aixo
li consta, el que passa és que té uns drets, que els
exerceix, unes vega des se li respecten, les altres, tal
vegada no té tanta de raó, i no se li respecten. Pero
també és cert que el Govern no ha intentat mai confondre l'opinió pública, d'aixo també hi ha distintes
opinions, i hem d'admetre les d'uns i les deIs altres,
el Govern el que fa, en funció d'un acord parlamentari, és anar duent a aquest Parlament, una serie d'obres que es eliscutira la seva conveniencia o no, mentre arriba el momen! de presentar el projecte de pla
de carreteres, que aquest Parlament li va sol-licitar,
sense res més.
Que no havÍem de parlar només de turisme, crec
que és el mateix argument que ha exposat alguns d'aquest Grup, a voste, en principi, li ha paregut bé que
sÍ, que plantejassim aquestes línies directrius que voste demanava, a pesar que ha qualificat la nostra analisi de superficial, a pesar que no hem tengut en
compte dins la nostra analisi de pluriterritorialitat, jo
cree que no va bé, en aixo. És a dir, les línies directrius general s poder ser iguals, en principi, per a les
quatre illes, després. les decisions en funció de cada
circumst~mcia de cada illa, tal vegada hauran d'anar
més encaminades amb més fon;a o amb més pressió
cap él un sentit o cap a ¡'altre, pero les línies directrius no es poden fer únicament i exclusivament per
a caela illa diferent, les línies directrius són igual s per
a tots i després les mesures s'hauran de prendre amb
més o manco intensitat a cadascuna de les Illes en
funció de la seva especial circumst~lllcia, de la seva
espccial divisió de la seva economia. Pero sí poden ser
preses unitariament.
M'alegra que digui i manifesti que estam d'acord
amb el diagnostic i que aquest diagnostic, arnés és

el que faria qualsevol que estigui al corrent de la po
lítica, perque, de la política economica. L'únic qu
nosaltres varem dir, sÍ, que una de les formules mé
adients per poder solventar aquests problemes a llar
termini, és el Pla d'Ordenació del Sector TurÍstic, e
que no hem dit és que aquest Pla sigui el sistema que
per si. mateix, resolgui el problema de les infraestmc
tures, aquest va en funció de les mancances de les i]•.
fraestructures, ens dona el camÍ per prendre tates le.
decisions d'una morma molt més real, molt més ajus
tada a la realitat, i sobretot en funció d'allo que 1
faci falta a cadascuna de les zones que, per aixo fei
una divi~ió entre zones i subzones d'aquest Pla.
Que hi ha punts en els quals no estan conformes
és logic. Que el Pla d'Ordenació Turística hauria d'a
nar inclos dins les directrius territorials, d'ordenaci'
territorial. Jo crec que en aixo estam d'acord, amb e
que voste ha volgut dir, tal vegada mal expressat, per'
estam d'acord, jo mateix li vaig dir que les directriu
d'aquest futur pla parteixen de la idea que el turisme
simplement aquest sector com a principal motor d
la nostra economia, expressament, han de ser preso
en consideració en qualsevol tipus de plantejamen
territorial que es dugui a terme, sigui urbanÍstic, d'in
fraestructures, d'equipaments o de serveis. Per tant
és lógic que 11i hagi el'haver una unió de criteris, un'
unitat de criteris, una formulació des deIs dos matei
xos, diguem-los Consellers, eles deIs elos mateixos see
tors de govern, indubtablement, perque és que si no!
hi hauria una disfunció, tal com voste molt bé ha ex
pressat. Pero és que aixo també ho pensam, perque é
que també ho pensaria qualsevol que tengués dos dit •.
de coneixement i tractas d'aquests temes.
;
Voste m'ha parlat del sacrifici que li demanam al
sector turístico i ha notat a faltar quin es serien les me:,
sures coHectives per realitzar aquest sacrificio Donc'
miri, intencionadament, no estan posades dins aques.
discurs, intecionadament no estan posades en aquesj
tes línies, i no hi estan posades per una raó: voste
fixi que jo vaig acabar dient que li demanavem al gd
gant que donas la ma al més petit i al més desafavo4
rit, pero que també li demanavem al petit que creixé~
i que ho fes ~wiat per trobar-se. Parlar, el primer, d~
mesures coactives per realitzar aquesta trobada, a m~
no em va pareixer, en absolut, oportú, li vaig dir, emrl
pero, que nos al tres estavem enmig deIs dos sector~)
enmig deIs dos sectors per impulsar, per dirigir, pe .• .
coordinar i, sobretot, per motivar. I que tan prest co .
aquesta motivació hagués prodult I'efecte necessari!
tan prest com aquests dos sectors, asseguts a la taul~
puguin arribar a uns acords si hi ha un sector qu~
després d'haver fet unes possibilitats de crear une~.:
expectatives no du él terme aquestes accions que faq
falta per al nostre sector economic, aleshores sí poi
dem parlar de mesures coactives, de mesures coerc~
tives, i fins i tot les de finan¡;ament, fin s i tot les de~.
desviament d'aquests beneficis que pugui tenir un de~
terminat sector cap a aquests altres sectors per la vi;
de la coacció. Pero no abans d'haver intentat, per tot,
els mitjans, que aquests dos sectors es trobin e'
aquest lloc, a aquesta unió sense necessitat d'aqueste.
mesures coercitives.
1
Quant a la referencia als ports esportius i al gol~
com alternatives, jo simplement consider que són al)
ternatives de qualitat, no vol dir que siguin for¡;osaj
mento en alguns casos sÍ, també, alternatives en el ro Z
ment en que es produeix la venguda, al moment e
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que es produeixen les estancies, pero sí almanco alternatives en la qualitat.
Després d'haver manifestat que li pareixia bé que
baguéssim anat tractant només aquests temes i que
no era possible fer un enunciat de tots i cadascun,
després sí m'ha repassat la lli<;ó de tots i cadascun
deIs que jo no he tractat, deIs que jo no vaig tractar
en el discurs, deIs que no s'han tractat després d'avui
a les degudes repliques de cadascun deIs Grups, i ha
fet una relació tan llarga com el de la profundització
autonomica, la revisió estatutaria, la finan¡;ació, els
Consells Insulars, la llei de la Funció Pública. Miri,
jo, aquí, li he de dir qualque cosa que esta ben clara,
hi ha temes que sí, que és factible dur-los a un debat
sobre l'estat de la Comunitat, pero hi ha temes que,
almanco el meu Grup, jo admet que n'hi hagi que
pensin el contrari, creuen que és més oportú o a un
aItre moment o a un altre debat parlamentari d'un
aItre estil. La llei de la Funció Pública si la debatim
amb els seus criteris i els seus principis dins un debat
de política general, quan la llei esta redactada i a
punt d'entrar al Parlament, jo crec que el moment
més oportú sera, amb tota l'amplitud que faci falta,
en el moment de debatre la llei de la Funció Pública.
Ja no li diré la deIs Consells Insulars, perque voste
mateix s'ha fet el so i ha ballat, i ha dit que jo li diria aixo pero que ja em feia la contrareplica abans.
Aleshores li diré simplement que jo crec que el pes
del paper deIs Consells Insulars, i és un cosa que l'he
defensada fins i tot dins el meu mateix Grup, no és
a la Llei deIs Consells Insulars, és a l'Estatut, és a
l'article 39, i que hi hagi llei deIs Consells Insulars no
ho canviara, ni can vi ara la forma de donar-los les
transferencies, ni canviara, simplement orquestrara
una responsabihtat, un control, una orientació, una
llei marc, peJ:10 no canviara el que és a l'Estatut, perque l'Estatut afortunadament hi esta per damunt.
Sr. Quetglas, amb l'únic que jo no puc estar conforme, i hi ha hagut diversos intents de fer-ho, die
intents, tal vega da perque jo no em vaig expressar
prou bé, és que jo només vaig parlar del binomi turisme-agricultura. No és cert, és cert que, sí, voste
m'ha dit que indústria, comer¡; i petita empresa eren
coses que faltaven dins el discurs d'ahir, i, miri, jo
crec que no hi faltaven en absolut, el que passa és
que hi ha temes que, per debatuts, només se'ls fa
aHusió per referencia, i dins el meu discurs d'ahir hi
havia la referencia que una de les oportunitats d'aquesta reindustrialització és servir precisament de
pont entre aquests dos sectors, el turístic i l'agrícola,
perque hauran de menester, precisament, d'iniciatives
industrials, d'iniciatives comercials, i vaig recordar
precisament que la comercial, si bé havia fet un gran
esfor¡;, no havia posat tota la seva virtualitat al servici del que havi3 estat el sector agrario
Cobrim objectius de fixar política de llarg termini. Perque el Parlament ho demana i perque nosaltres
tenim aquesta voluntat. 1 tant és així que per aixo
hem debatut una política, no sectorial, sinó economica, que abra¡;a quatre sectors, que abra¡;a tota la política economica de les nostres illes, per dur-Ia a terme al llnrg d'aquests quatre anys.
És cert que no hem parlat d'atur, estic d'acord
amb tot el que voste ha dit, esta al meu Discurs d'Investidura, esperi a veure les realitzacions.
Estic d'acord amb el de l'acció social, esperi a
veure les realitzacions, si no, motius hi haura perque
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m'ho vagin recordant al llarg deIs proxims quatre
anys.
1 no abandon res del meu discurs liberal. Fa escassament, un poc més d'un mes i mig o dos, després
d'un programa de radio, en el qual molts de mitjans
de comunicació hi havien participat, ja amb els microfons tancats, un deIs que havien participat en
aquella reunió, em va demanar, posant l'«of the record», com podria compaginar jo la meva política liberal amb les mesures correctores que des de la Conselleria de Turisme pareixia que es pensaven proposar, continuant les que ja s'havien proposat. Només
hi ha un motiu. que ho justifica, només hi ha una sola
raó suficient, la mateixa que li vaig donar aquell dia,
la hi don a voste: tenim unes illes, com a unes illes,
i ho tenim tot limitat, hem de ser cuidadosos.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas, pel torn de
replica.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr. President. Intentaré fer cas de la seva
advertencia, i em limitaré en el temps concedit.
Només unes precisions puntuals perque no quedi
per dites coses que no he dit. Miri, quan jo li he recriminat el tema del canvi de tactica, jo li he dit perque només ha fet una justificació, voste, dient que
varem canviar la tactiva, perque no ens puguin' dir
que féiem el que feiem. Aixo ho ha dit voste, no ho
he dit jo, és a dir, únicament ha justificat el canvi
d'una estrategia de Govern, en funció que 1i puguin
dir o li puguin deixar dir una cosa, no en funció d'objectius polítics. Aixo és el que jo li he recriminat i li
he dit amb un cert espant que m'havia escandalitzat,
i és que és veritat, és que aixo no és de rebut, que una
acció de govem estigui mediatitzada pel que puguin
clir, l'accept que pugui ser un lapsus, Sr. President.
En relació amb el debat i a tota l'acció de preparació del debato Perdoni, perú jo el que li he demanat
i li torn a demanar, és per que varen fer tota aquella
historia en relació a rebutjar una proposta adoptada
sobre política general, per després, perdó, acceptar
una proposta d'ajornar el debat de política general,
per despn~s rebutjar la proposta de política turística,
per tornar a posar el debat de política general que
després, al final, sera un debat sobre política turísti·
ca. Aixo és el que jo deman, per que s'ha fet aquesta
finta, era molt més senzill acceptar que a hores d'ara
era innecessari per excessivament proper en el temps
al debat d'Investidura, fer un debat sobre política general, i faríem un debat sobre política turística, i faríem aquest debat sobre política turística, i no haventnos de queixar ara continuament que aixo no ha estat
un debat sobre política general, sinó un debat sobre
política turística. Ii deman, torn a demanar, quina intenció guarda, aix'o? Que és que ha volgut comprimir
els dos debats en un per evitar-ne un, o simplement
per demostrar que és el Govern qui imposa els seus
criteris al Parlament? M'agradaria que m'ho contestas.
Sí que h1 ha hagut distorsió i desinformació per
part del Govern en relació a determinats acords, determinades mocions adoptades per majoria d'aquest
Parlamento n'hi ha hagudes, n'hi ha hagudes, perque
quan el nostre Grup Parlamentari va presentar una
es mena a una Moció que facilitava al Govern, que des-
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bloquejava la possible paralització, si el Pla de Carreteres es feia bé, que no es pogués aprovar cap Llei, un
deIs seus Consellers, Sr. Cañellas, i voste mateix, fins
i tot convocava rodes de premsa, perque aixo es veia
als diaris, per dir que la nostra es mena i la decisió
del Parlament era paralitzadora i fins i tot hi ha hagut
intents d'aixecar-se en contra d'aquesta decisió parlamentaria a l'opinió pública de detrminats sectors de
la poblacÍó. 1 jo crec que aixo no és correcte en unes
adequades relacions Parlament-Govern, crec que s'ha
d'informar la població amb els seus concrets termes i
simplement acceptar que mentre no estigui aprovat el
Pla General de Carreteres, simplement el Govern ha
de remetre els estudis previs que obligatoriament
s'han de fer per llei i per reglament, molts d'ells o
alguns d'ells, d'aquesta mateixa Comunitat, per la visió d'aquest Parlament, perque no escapin a la supervisió parlamentaria que esta establerta a la Llei d'Or
denació del Terrtori. Res més. Veure'ls, el dia que
aquests projectes entrin aquí i s'eternitzin aquí dins
o no es tornin o no s'aprovin, llavors podran parlar de
paralització, mentrstant, qui paralitza, ho dic una vegada més. és el Govern, que no remet aquests estudis.
Bé, jo he de dir en relació amb el tema de la pluriterritorialitat que no puc estar d'acord amb la seva
argumenta ció de cap manera, el fet que les estructures economiques de base siguin distintes, fa que l'aplicació de les polítiques economiques hagin de ser
necessariament clistintes, aixo són el «A, B, C» ele l'actuació quant él polítca economica, i no és qüestió d'aplicar amb menor o major intensitat unes mesures
adoptades amb caracter general, es tracta d'adaptar
aquestes mesures a diferents realitats estructurals
que són les tres illes, i aquest és un tema que voste
no ha tengut en compte, i jo crec que oblidant el primer condicionament fonamental, que és la situació de
realitat física del nostre territori, el primer condicionant estructural basic d'una acció de política economica.
No vull insistir en el tema del Pla d'Ordenació d'oferta Turística en relació amb les Directrius el'Ordenació del Territori, veig que, almanco, voste i jo estam
d'acord, no sé si tots es membres del seu Govern hi estarien, tenc els meu<; dubtes, pero, en qualsevol cas,
en fi, m'alegraria que aquesta coincidencia o aquestes
noces entre 1'0rdenació de 1'0ferta turística i l'ordenació del territori, fossin aviat una realitat, encara que
haguéssin estat beneldes pel bisbe de la pastoral a
que es referia el Sr. Casasnovas.
Miri, hi ha temes que no solament és que sigui o
no sigui convenient dur a un debat sobre política general, és que hi ha temes que són absolutament inevitables a un debat sobre política general, que són els
temes que són el marc general del desenvolupament
autonomic, el marc general deIs objectius de la polí·
tica economica, d'ordenació del territori, etc., etc.,
aixo és inevitable a un debat de política general, no
és que sigui o no sigui convenient, no és que voste
hagi d'apreciár o no, Sr. President, la conveniencia de
dur-los, és que si no, no és un debat sobre política general, que és el que no és aquest debato
Una precisió, només dir-li que la referencia als altres sectors, només, als sectors no turístics, comen;,
indústria, agricultura, l'havia feta només referenciada
al sector turístico Aixo és el que havia dit, no li he
cHt que voste no els hagués tocats, he dit que el tractament l'ha fet només referenciat en aixo.

J, a la fi, expressar una alegria, Sr. President, l'a·
legria de constatar i agafar-li la paraula, en relació
amb el que voste ha dit, que els límits competencials
deIs Consells Insulars són aquells que estan continguts a l'article 39, que aquesta era la seva opinió, en·
cara que no fos la del seu Govern, esper que voste,
encara que no necessáriament era la del seu Govern,
o del seu Grup, perdó, del seu Grup, ha dit del seu
Grup, rectific, pero, bé, aquesta opinió és una opinió
important, i esperam que així es reflectexi a l'acció
del seu Govern en relació als Consells Insulars.
Moltes gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Quetglas. Moltes gracies.
Té la paraula el Sr. President de la Comunirat
Autonoma.
EL SR. CAN ELLAS 1 FONS:
Sr. President. Torn a comen¡;ar pel final, Sr. Quetglas. Jo he dit que ho havia defensat dins el meu
Grup, pero no perque n'hi hagués que creguessin que
aixo no era així, sinó perque n'hi ha que esperaven
molt més de la Llei de Consells Insulars, que quedi
claro
Miri, una vegada més, he de rebatre que la meya
intervcnció el'ahir fos únicament i exclusivament ele
política turística, el que passa és que des de l'aptica
turística, com es veu la política economica i quines
actuacions s'han de seguir? Li agraeli o no li agradi.
1 aixo és política general, aixo és política general, d'un
sector que no inclou els altres de sanitat, ni d'acció
social, ni el de cultura, i aixo, pero és política general, sí senyor, és política general. Si ni tan soIs amb
aixo som capa¡;os d'entendre'ns, malament ho tendrem.
El que és ben cert és que jo no entraré, em per
doni la paraula, no sé si és mol! adequada, Sr. President, en el bugadarisme parlamentario Si en aquest
Parlament es va dir, no per part del meu Grup, que
s'acccptava una esmena a una proposició perque encara era més restrictiva que la mateixa esmena, no
som nosaltres qui ho deim, sinó els que posaren la
petició, la proposta i els que acceptaren l'esmena.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, sembla que seria convenient
descansar deu minuts. A les vuit i quart, per favor,
tornarem a recomen¡;ar la sessió que suspenem en
aquest moment.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats. Recomen~am la sessió.
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
seu Portaveu, Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. President
del Govern. Altres Grups que m'han precedit en l'ús
de la paraula, li han criticat el contingut elel seu discurs, han interpretat una intenció de buidar de contingut un aItre debat acordat, jo, si em permet, la
broma, crec que I'han interpretat incorrectament. 1 ja
que aquí s'han tret fulls clominicals eliocessanes, se'ns
ha recordat l'anticlericalisme historic del socialisme,
superat socialment, no tan soIs per posicions ideolagiques, voldria dir que el President ve aquí a compli r
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el precepte pasqual, és alIó que es deia, com a mm 1m,
una vegada cada any i per Pasqua Florida. I aquesta
és la lectura que fa del Reglament, com a máxim i
com a mínim, una vegada cada any, i prou. I per aixo
ha juntat aquí els dos contiguts i sortir-ne d'una vegada. Crec, Sr. President, que a la sortida li poden donar el bitllet de compliment, i fins a l'any que ve.
Nosaltres que, com dic, aquest antic1ericalisme
historic el tenim bastant superat, no li demanarem
una comunió diaria, perque potser també seria un excés de beateria, pero una certa practica més freqüent
no vendria malamenl, i per aixo mantendrem la nostra proposta que varem fer a la Junta de Portaveus
i que va ser aprovada, de fer un debat especial sobre
turisme, i en proposarem d'altres, al llarg de la Legislatura, perque creim que és un estricte dret reglamentari que tenim els Diputats i els Grups Parlamentaris quan creguem que oixo és oportú, que el tema
ho mereix i la Junta de Portaveus, lógicament, majoritariament, ho accepti.
Sr. President, ha estat laconic quan ha donat resposta a aquest dueto que ha fet amb el Portaveu
d'Unió Mallorquina, i li ha clit, a tot el que vos te diu,
amen. D'acord. No fa falta repetir-ho, no som victimista, pero tot el que voste diu té la més absoluta
raó. Ido no, Sr. President, no té la raó el seu amen,
jo no he de polemilzar amb Unió Mallorquina, per:') amb
voste sí, que és el titular d'aquest debat. Aquesta es
una qüestió, la deIs greuges comparatius, la de la ba1an<;a d'ingressos i des peses de les Administracions
Públiques de les IIles Balears, que continuament es
ve repetint i duent a aquesta tribuna i duent als mitjans de comunicació d'una manera reiterada, i ja vam
demostrar, l'any passat, amb xifres, que era inconsistent, que no hi havia raó de ser, que no eren certs
aquets desequilibris, aquestes discriminacions amb la
nostra Comunitat.
El Llibre Blanc de Turisme, que és un bon instrument i que crec que facilitara molta feina parlamentaria aquesta tasca, aquest document elaborat per
la Universitat, es fa a les conc1usions resso d'aquest
tema i diu textualment: «Aquest tipus de calculs requereix uns estudis molt rigorosos per la seva dificultat, i un deIs punts de partida són les taules imputoutput de les Balears, que s'han finalitzat recentment.
Bé, aquestes taules imput-output han costat molts de
milions, les ha pagades el Govern de la Comunitat
Autónoma, estan fetes amb dades de 1983, pero és el
millor que tenim, el més complert, el més car, el més
extenso Ido les hem estucliades, hem estudiat aquestes
taules imput-output, quines concIusions es poden
treure en relació amb aquest tema de la balan<;a de
les administracions públiques a les Illes Balears.
I quines són les conc1usions que podem treure? Permetin que els ho digui amb exactitud, que no és cert
que la carrega impositiva o fiscal que suporta la renda del habitants de les Illes sigui relativament més
gran a h corresponent al conjunt de l'Estat. La nostra participació és del 2,01, tenint en compte que el
pes de l~ renda de les Illes Balears és el 2.07, partícipam, per tant, amb els imposts estatals, per davall
de la n05tra renda regional, és més, la pressió fiscal
a les Illes Balears és inferior a la del conjunt de l'Estat, nosaltres aportam el 16,12 del producte interior
brut regional, la mitjana nacional és del 16,56. No és
cert, Sr. President, que el pes relatiu de les cotitzacions socials a Balears sigui superior a la d'Espanya,
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la suma de totes les cotitzacions social s a Balears,
tant per seguretat social com per a funcionaris públics representen 1,91 DA), la població activa nostra és
el 2,12, superior a la nostra participació. Tampoc no
és cert que el volum de les prestacions socials sigui
a Balears inferior al conjllnt espanyol. La mitjana espanyola és de 88.000, la mitjana espanyola, perdó, és
de 84.600 Pts. de prestacions, i la de Balears de 88.900,
favorable també a les mes Balears. I tampoc no és
cert, i aixo potser sigui el més important, que les inversions reals de les administracions públiques siguin
a Balears inferiors a les que es donen al conjunt de
l'Estat. Ln inversió real del 1983, únic any que es pot
fer aquest estudi, va ser cxactament el 2,03% del conjunt de l'Estat, i hem d'assenyalar que aixo és superior als ingressos percebuts per les administracions
públiques, en concepte d'imposts que, com he dit anteriorment, és del 2,01. Per tant, jo crec que ja és hora
de donar a cada cosa el seu pes, ja és hora de deixar
de banda aquestes reivinclicacions inconsistents, aquestes cxpoliacions fantasmal s que realment no admeten
cap analisi seriosa, que realment són, com deia fa un
moment el Sr. President, parlamentarisme de bugaderes, parlamentarisme sense justificació, sense base
real, sense xifres contrastades, les millors, les més
cmes, les que recomana, precisament per fugir d'una
analisi superficial el Llibre Blanc del Turisme, elaborat per la Universitat. I ho dic al comenc;ament, perque no sigui que al final el temps no em basti i no ho
pogués dir.
I quina és la valoració que feim del discurs del
President ah ir davant aquesta Cambra? Una visió
autocomplaent de l'economia balear, amb breus i lleugeres pinzellades sobre els aspectes negatius. Un diagnos tic d'excepció venturosa, paraules textuals que
irradia prosperitat en la major renda per capita i un
nivell de vida satisfactória. Aquesta és precisament la
versió de la minoria opulenta de la nostra societat.
Crec que és el moment oportú, aquest debat, per
incidir amb molta més intensitat sobre les cares fosques, que el President va esmentar, i que en alguns
casos són ben negres, de la nostra economia, per~ no
tan soIs de la nostra economia, sinó també de la nostra sodetat, amb un abast més global, com correspon,
entenc jo, i han entes també altres Portaveus que han
pres la paraula, amb un abast més global com correspon a un debat de l'orientació política general del
Govern.
L'ava!uació de l'agricultura, no hi ha dubte que
coincidim en la seva descripció, no pot ser d'altra manera, perdua de pes, perdua de poder adquisitiu; coincidim en la valoració moral de derrota, moral de
derrota de qui? Desmoralització del pages i derrota i
fracas d'un Govern que fa quatre anys que governa,
i en quatre anys no ha estat capa<; de superar aquesta
situació d'agricultura de supervivencia, que voste ha
qualificat, primer la va qualificar així el Sr. Conseller
i després vost"':. Anam cIaríssimament cap a la desaparició de l'agricultura si descomptam petits redols de
Sa Pobla o de Sant Joan o de Muro o de Menorca, a
termini fixat, i quina política ens proposa? En primer
lloc, hem d'agrair el reconeixement explícit del seu
fracas, fins ara s'havia amagat, en aquest moment ja
no és possible, la situació d'estat de coma de l'agricultura, la seva situació moribunda realment ja no
permet amagar per més temps, aquí, a aquest Parlament, als Díputats ni a l'opinió pública,
per aixo
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vos tes es posen la bena abans de rebre el cop, i fan
bé i és ben logic, perque no hi ha altra responsabilitat, en aquest moment, amb plenes competencies que
la seva.
Voste proposa unéS solucions generiques, jo no hi
entraré, esperarem, com ha recomanat a altres Portaveus, esperarem els decrets, les lleis, les mesures de
govern i cls esperarem resignats, vull dir, així, resignats perque és difícil que puguem pensar que coneixent la trajectoria d'aquest Govern, anirem més enlla
d'un verbalisme purament voluntarista i que, per tant,
hi hagi motius reals per una confian¡;:a que, des del
Govern, es rompran les tenclencies negatives, es fara
una inflacció i hi haura un canvi cap al futur, en relació a l'agricultura.
Uns exemples que encara que puguin semblar
anecdotics, reflecteixen aquesta siluació. Durant deu
anys s'ha anat elaborant, del 73 al 83, una memoria
anual sobre l'estat de l'agricultura a Balears, precisamcnt el 83 és guan es deixa ele jer aquesta recopilació de dades de l'economia agrícola balear. Potser es
deixa de fer perque el Sr. Simarro la feia i el fan Conseller, i ja ningú no continua aquesta feina, aquest és
el resultat. Les noves depuradores estan ja comen¡;:ant
a tirar importantíssims volums d'aigua a la mar, on
és la política d'investigació deIs efectes deIs reguius
amb aigües rcsiduals, per cercar els nous productes,
els seus mercats, la capacitació professional necessaria.
la seva visió de la indústria, crec que ha estat bastant més benevola que la seva crítica o analisi de l'agricultura, la indústria es troba estancada, fa deu
anys que es troba estancada, practicament no creix en
absolut, també per pes, perd pes cada any, i si separam aques sectors industrials lligats directament al
turisme, el que és la indústria de manufactura, la indústria d'exportació, amb alguna excepció de la bijuteria, pero que ja hi ha hagut aquí comentaris que ja
el futur no el té massa clar, esta en precarietat i en
crisi. És més, la inversió industrial ha disminu'it el
50% en sis anys, la població ocupada a la indústria
també disminueix dia a dia, diuen els economistes
que de l'estancament industrial anam d'una manera
franca i progressiva cap a la pura desindustrialització, i el Govern ha corregit, ha intervengut positivament? Dues accions, ben poca cosa i ben pocs resultats, subvencions d'interessos a credits, que s'han
repartit els bancs i uns empresaris que igualment haguessin fet les inversions que han fet amb aquests
credits subvencionats, i unes propostes de reindustrialitzacó que, en aquest moment, encara no han passat
del paper. Va dir ah ir que la culpa és de Madrid, bé,
aixo ja ho sabem, la culpa sempre és de Madrid, les
popes per a nosaltres i els ossos per als altres.
No hi ha cap dubte que la desaparició de l'agricultura i l'estancament industrial condueixen a una
dependencia economica cada vegada major, que la
manca d'inversió industrial i de renovació agro-pecuaria no tan soIs té conseqüencies economiques generals, estadístiques, abstractes, sinó que unes importants conseqüencies socials. El que el sector turístic
requereix i aquí no es produeix, provoca la baixa parcipació deIs assalariats dins el conjunt de la nostra
renda regional, impossibilita donar feina a treballadors més qualificats a les nostres illes, i, per aixo, les
rendes salarials a Balears, i aixo s'ha de saber, és així,
és així de duro són més baixes que la mitjana nacio-

nal. Per tant, aquesta necessana política de recobrament agrari i de renovació industrial, té incidencia no
tan soIs als nivells salarials, tan soIs als nivells d'ocupació, a la qualificació professional, sinó que fins i tot
també té una importancia substancial sobre el pes de
l'estacionalitat dins la nostra economia. Parlen les xifres per si soles. La dependencia creix cada any, en sis
anys, hem augmentat el nostre producte interior brut
en un quasi 14%, pero, i la balan¡;:a comercial, com ha
augmentat el deficit? Un 54,5%. Quin és el resultat de
tot aixo?Una evolució forlament decreixent del saldo
de la nostra balan¡;:a de pagaments, les xifres, jo les
trobo escandaloses. A l'any 83, en pessetes constants,
naturalment, la nostra economia va produir un saldo
positiu de 40.000 milions de pessetes. I a l'any 87 s'estima que en produira 6.000, amb demandes turístiques
maximes, com han estat les deIs dos darrers anys, els
resultats de la nostra economia, cada vegada en conjunl, són menors.
És indubtable que hem viscut dos anys d'un creixement de la demanda turística espectacular, d'un
14%, i que aixo ha produ'it un increment de producte
interior brut, ha produ'it un increment de renda regional. Pero, quina consistencia tenen aquests resultats a
mitjan i 11arg termini, perque no hem de perdre la
perspectiva. En conjunt, del 80 al 86, el creixement no
esta més que al 2%, i és més, hi ha hagut cinc anys,
en el darrer deceni, des de l'any 74, cinc anys que han
estat negatius, que hi ha hagut decaigudes, decreixements. Per tant, la nostra poítica no pot ser d'altra, la
política que el Govern ha de fer, la que se li ve reclamant d'una manera contínua, que l'ordenació del
territori, urbanisme, paisatge, infraestructures, qualitat-preu que suposa qualitat d'oferta, no hi ha cap
dubte, qualitat deIs establiments, és l'única manera de
produir efectes estables a mitjan i llarg termini. 1 el
que és molt important i previ, entenc jo, previ a
aquest pacte intersectorial de bona presentació, com
a titular, pero de confusíssim contigut, crec que previament a aixo, hem de cercar la reinversió d'aquests
extraordinaris beneficis del sector turístic a la renovació hotelera, i aixo exigeix dialeg social, exigeix dialeg
no ambiaixat, no un dialeg unilateral, un dileg complert amb tots els agents socials, amb els sindicats,
també, mol especialment.
Cree, Sr. President, que no hauria de ser motiu
d'orgull per a nosaltres que en aquests darrers anys
s'hagin produ'it importacions quantioses de capitals
turístics a altres pa'isos, a altres Comunitats Autonomes, francament, crec que davant les necessitats imperioses de reconversió de la nostra planta hotelera,
és un orgull ben provincia, presumir que els beneficis
que aquí es produeixen van a crear noves zones turístiques, noves instaHacions a Indon,~sia, Santo Domingo,
Mexic o a altres Comunitats Espanyoles. Aleshores,
aixo són indicadors macroeconomics, i els indicadors
familiars, que ens conten? Una distribució de la renda
de les més desequilibrades d'Espanya, un desfasament
entre renda per capita, la primera, per províncies i
qualitat de vida, de desset Comunitats Autonomes,
l'onze és la nostra, amb indicadors de qualitat de vivenda, de tractament de fems, de condicions urbanístiques dins aquest conjunt ja anam molt per davall de
la mitjana nacional, un percentage de treballadors
assalariats que, essent lleugerament superior a l'espanyoJ, participa dins el conjunt regional per davall del
que és el conjunt de la nació. CIar, i diran, bé, aixo de
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qui és responsabilitat? NosaItres no en sabem res.
Senyors del Govern, Sr. President, crec que tots els
poders públics, tots els poders públics tenen capacitat
d'incidir sobre aquesta realitat, i molt especialment el
Govern de la Comunitat Autonoma, el Govern de la
Comunitat Autonoma que és qui pot influir d'una
manera directa sobre agricultura, sobre indústria, sobre el territori, sobre el turisme.
Pero, és més, aquesta societat nostra, que se'ns
presenta com a d'economia exhuberant, un moment
venturós, amb un nivell de vida satisfactori per a
tothom, després d'una Legislatura conservadora i sota
aquests ropatges lluents, amaga moItes nafres. Som
un deIs darrers llocs en Comunitats Autonomes, amb
despesa a la lluita contra les drogues. A Mallorca, per
exemple, perque no se circumscriu aquest problema a
l'illa de Mallorca, hi ha 28 pobles que no tenen aigua
i que no tenen clavegueram, i d'aquests pobles n'hi ha
molis que són la capital del municipi, Sineu, Petra,
Santa Margalida, Campos, Sant Uoreng, etc., s'ha dit,
pero, ho he de repetir, acaba la temporada turística
i es produeix un fortíssim increment de la mendicitat
a les nostres illes. Les comunitats basiques familiars,
tenint en compte que som una Comunitat que en el
conjunt té un consum un 30% superior a la mitjana
nacional, estam per davall deIs indicadors basics de
comoditat en tots aquests serveis, diríem, mínims,
aigua corrent a les cases, per davall de la renda nacional, elements per encalentir aigua domestica, per
davall de la renda nacional, la mitjana nacional de
consum, telefon per davall de la mitjana nacional,
rentadores automatiques en els domicilis, per davall,
que vol dir aixo? L'índex de lectura més baix d'Espanya, la menor inversió en teatre de totes les Comunitats Autónomes, l'analfabetisme, esmentat aquí, un
deIs indicadors més lamentables i, a la vegada, més
clars de les greus injustícies que la nostra Comunitat,
la nostra societat pateix.
Com escriu Miquel Aleñar, diu, «el fet que a Balears el consum per habitant sigui més elevat que el
mitja nacional, no reflecteix, com sembla, una cota de
benestar general, sinó una forta concentració de la
renda i del consum als seu s nivells més elevats». O sigui, que la cara uberrima de la nostra economia n'amaga d'altres de gens afalagadores, i que les minories
oDulentes, s'hi contraposen, no tan soIs classes mitjanes i treballadores, que participen poc d'aquesta
prosperitat, sinó autentiques borses d'indigencia i de
marginació que no hi participen gens. Aquesta situació :;1.0 permet cap política de deixar fer ni deixar passar dels poders públics, hem de descartar, des del
punt de vista socialista, l'imprescindible, no tan soIs
descartar, sinó contra-atacar qualsevol pressió ideologica de darwinisme social, de supervivencia deIs més
aptes que les posicions conservadores liben1 ls sempre suposen. És necessari aplicar una sensibilitat social molt més solidaria, una visió deIs problemes de
molt més ampli abast, un gran angular que ens permeti veure la totalitat de les forces socials i de -les
c!asses i deIs sectors, no podem veure, Sr. President,
]a realitat social amb les limitacions de l'ase que dóna
voltes a la sínia perque ja és hora de llevarnos les cucales que impedeixen veure tot el voltant.
Sense perjudici elel proxim debat sobre turisme,
voldria fixar la posició en dues qüestions que han estat aquí reiteradament esmentades i exposades. El Pla
d'Orelenació de I'Oferta Turítica, Sr. President, aquí,
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avui que és dia de futbol, el linier hauria d'aixecar la
bandera, outside total del Govern. Ho va dir el President ah ir i ho diu el preambul de Decret de Mesures
Transitories, s'esta en avangada elaboració d'un Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística, no pot ser, Sr. President, no pot ser, la Uei no ho permet, la Uei diu
que si raons d'urgencia ho aconsellen, el Consell de
Govern podra autoritzar-ne l'elaboració amb l'aprovació previa del Parlament. Com pot ser que estigui en
avan<;:ada elaboració si el Parlament no ha donat cap
aprovació, autorització previa, en base a cap criteri?
Així ho diu la Disposició Transitoria Única de la Uei
d'Ordenació Territorial, nosaltres no hi vam estar d'acord amb aixo, aixo és un article que nosaltres no
varem compartir, creim que les Directrius Territorials
han d'anar sempre per endavant d'aquests plans sectorials i d'aquests plan s territorials parcials, pero es
va tenir majoria, es va aprovar, ho hem de complir
tots, jo crec que el Govern és el primer que ho ha de
complir, i que la lletra impresa d'un butlletí oficial i
la paraula super-autoritzada d'un President ho desmenteixi, crec que és preocupant, supos que és un
malentes, en aqualsevol cas, no hi ha dubte que amb
aquesta qüestió hi ha una doble anticipació. El President, no tan soIs se'ns vol anticipar al debat de política turística, en aquesta qüestió concreta del Pla
d'Ordenació, sinó que es vol anticipar a la comunicació que necessariament, en compliment d'aquesta disposició de la Uei, ha de fer al Parlament amb els cri'
teris per fer el Pla d'Ordenació Turística. Aquí queda
aquesta qüestió, tendrem temps, més que sobrat d'entrar-hi amb tot detall.
EIs Decrets Provisionals, l'altre tema en que volía
fixar la meva posició i la del meu Grup. El 1984, deIs
30 metres, Mesures d'Ordenació d'Establiments hotelers i Allotjaments Extrahotelers, ens deia el Sr. President ahir, amb gran satisfacció, almanco jo el vaig
interpretar així, s'ha complert. Jo el primer que vaig
pensar és que devia ser una cosa estan;ya que un Decret es compleixi, perque realment ho va dir amb una
rotunditat com a d'excepció, pero no, Sr. President,
no s'ha complert, no s'ha complert, ni s'ha complert
amb una construcció brutal d'apartaments que no
compleixcn aquest decret, sinó que tampoc no s'ha
complert en mol tes construccions hoteleres. Voste ho
ha de saber, i ho han de saber els membres del Govern, perque ho sap tothom, tothom sap que hi ha
dobles jocs de projectes, que en presenten uns als
Ajuntamcnts i uns aItres a la Conselleria, els de la
Conselleria compleixen la norma de la Conselleria, els
dels Ajuntaments compleixen les de l'Ajuntament, i
després construeixen el més favorable, que les habitacions es presenten com inaividuals són dobles, per
tanto ia no són 30, són 15, i que ningú no fiscalitza en
absolut, que no hi ha cap inspecció i que cadascú fa
el que vol, i agb sembla que ve aquí i diu, no, s'ha
complert, bé, ha parlat. «ex-cathedra», s'ha complert
sense cap altra limitació. És de coneixement general
que hi ha hagut un incompliment generalitzat d'aquest Decret.
I del nou? El ele 1987, 60 metres, Mesures Transitories d'Ordenació Turística. Aquest és molt més faciI. ia. a Douest iD no fa falta incomplir-lo, en aquest
ja hi ha 60.000 place s compromeses, per tant, per que
s'ha d'incomplir aquest Decret, si tothom ja té de sortida el registre d'entrada a la Conselleria de Turisme
60.000 pIaces, si n'hi ha per estona, moltes més de
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les que es podran construir en diversos anys, per tant,
aquí, ja, l'operació és perfecta. Bona imatge per al
Govern, bona imatge per al Conseller, i sense perdre
cap amic. Tothom content, aixo sí, 60.000 place s com
a conseqüencia de tota la divulga ció, la tramitació, el
debat sense mesures previes, que s'haguessin pogut
prendre perfectament, suposa, no tan soIs que ja no
hi haura peticions que s'hagin d'adaptar a aquest Decret, és que realment s'ha prodult una acceleració, han
provocat vostes un efecte absolutament negatiu, han
incrementat innecessariament ofertes que en diversos
anys no s'haguessin presentant, logicament, ningú no
vol perdre el dret a tenir opció a construir amb un
Decret menys restrictiu, més favorable.
Nosaltres creim que aquesta és una qüestió que
necessariament ha de ser incorporada a una Uei del
Parlament, que aquest Decret ha de ser convertit en
Uei, perque no tan soIs exclou d'aplicació unes deter
minades categories, no tan soIs crea condicions urbanístiques de compliment mínim, sinó que, endemés,
posa en marxa una reconversió hotelera i que, endemés, s'han d'incrementar necessariament, és imprescindible, no basta dir, bé, tal vegada qualcú no l'han
pogut controlar, no, s'han de controlar intensament i
s'han d'inspeccionar amb tota la veritat les obres que
es fan per evitar els incompliments generals.
El President ens va transmetre ahir una imatge,
una visió harmonica unitaria de la seva acció de govern, es va parlar d'un acte interinstitucional, la imatge brillant del gegant que ajuda els petits, d'unes
corrctges de transmissió, ben engreixades que fan
funcionar d'una manera cadenciosa tota la societat i
tota l'economia. Pero els Consellers quan vénen aquí
al Parlament, compareixen o quan compareixen davant l'opinió pública i detallen els seus punts de vista, no concorden amb els seus plantejaments. Hi ha
contradiccions importants internes, la lluita contra
l'especulació de les terres agraries, bandera, la Conselleria d'Agricultura, limitar les expectatives d'edificació dins els terrenys rústics, per facilitar l'accés a la
tena deIs pagesos, i que aquesta adquisició i inversió
en terres pugui donar una rendibilitat agraria, esta en
absoluta contraposició amb la terciarització del sol
rústic que s'esta promovent d'una manera total des
d'aItres Conselleries del mate ix Govern, tota classe
d'usos turístics, moIts i variats tenen possibilitat de
der-se discoteques, restaurants, camps de golf, centres
comercials, parcs aquatics, apartaments, centres geriatrics, tot hi cap, principi basic de l'Escolastica,
Sr. President, no es pot simultaniament defensar una
cosa 1 la contraria.
Es vol regular l'autorització d'allotjaments turístics, qualitat, estandarts bons per als establiments,
pero aixo no es pot fer d'esquena als plantejaments
urbanístics que des del mateix Govern s'avalen i s'aproven, si vol en uns metres quadrats mínims per pla<;a turística, no li donin més voltes, aixo no és un
problema d'una Conselleria de Turisme, aixo és un
problema urbanístic, aixo és un problema de fixar el
mín;m per pla~a que es vol que hi hagi i quina edificabilitat suposa per als plantejaments urbanístics
deIs municpis turístics, i a partir d'aquí no hi haura
escapatoria, ni bungalws, ni vivendes adosades ni vivendes familiars ni vivendes socials, s'haura de complir a totes les zones que es qualifiquin de turístiques
i s'haura acabat aquest actual mercat negre fora deIs
registres deIs mercats
de la inspecció de la pr.opia

Conselleria. Si ho volen fer, ho poden fer, la resta és
donar peu a subterfugis.
Volen fer una política turística que exigeix la pro.
tecció del me di natural i la contenció del creixement,
pero són restrictius els plans generals?, són restricti·
ves les normes subsidiaries que el Govern aprova?
S'ha esmentat anteriorment, professor Rullán, 2,5 mi.
lions la capacitat del terreny qualificat no edificat en·
cara a Mallorca. És més, municipis que vol en ser restrictius en els seus planejaments no troben més que
dificultats.
Realment, <dagarto lagarto», la delimita ció deIs
espais naturals, aquí no en parlem, ja fa anys que ho
esperam, anys esperant la delimitació definitiva i les
mesures de gestió i de protecció urbanística deIs es·
pais naturals. És realment difícil, a aquestes altures
i amb aquests temes concrets, repetits aquí, a aquesta
tribuna, per les mateixes persones, pels mateixos
Grups Parlamentaris davant el mateix Govern o, com
a mínim, del mateix President, realment poder-se encisar per les bones paraules.
La planificació. Tots parlen ara de planificació, ja
es parla que hi ha una nova tactica, un nou plantejament a causa de la pressió del Parlament, de l'opinió
pública, de les ganes de fer-ho bé. La planificació és
notícia, la planificació dóna bona imatge, és progressista, i tothom vol ser progressista, encara que sigui
de dretes, pero arriben algun dia aquí els documents
vinculants d'aquesta planificació? Arriba mai el final
d'aquest camí? Ho veurem nosaltres o seran els nostres successors, ja, en aquesta Cambra? Jo crec que
vos tes parlen de planificació, pero realment, el que
els agrada, els que els ret, el que els va bé és el sistema d'autoritzacions puntuals, el sistema d'improvització, el pur decisionisme del dia a dia, purament discrecional. i moltes vegades bastant arbitrari, pero la
planificació és la seguretat jurídica, precisament, la
planificació és el futur, la resta és el passat i el favor,
tots ho sabem. EIs sistemes d'autoritzacions individuals són sistemes que afavoreixen, són sistemes que
nermeten, permissius, de cada cas allladament, de no
haver-hi visió de conjunt. I és necessaria no tan soIs
la planificació del territori, tan reiterada, la planificacació economica regional, perduda, l'estratosfera d'aquest Parlament, hem de planificar els serveis socials,
la planificació sanitaria, que no acaba en la fixació
deIs centres possibles, que ha de tenir una contrapartida i una continuació amb una coordinació hospitalaria i de recursos públics.
El Uibre Blanc de Turisme, si em permet, Sr. President, tornar-lo a esmentar, perque m'ha agradat bastant, diu que els sectors economics més directament
relacionats amb el turisme han de ser cada dia més
conscients del fet que l'activitat que desenvolupE'n i el
rendiment que n'obtenen com a contraprestació al seu
esi'or~ es materialitzen per la utilítzació d'un patrimoni
paisatgístic i cultural de la mateixa societat de les nostres illes. El Govern no protegeix, no gestiona el patrimoni paisatgístic, pero, i el patrimoni cultural?
El President diu que li fa oi parlar de cultura, jo
trobo que fa prou falta, no ho ha dit, ho he mal ent,es.
Tenim un gran patrimoni heretat, és indiscutible, i també és indiscutible que tenim uns nivells cultural s molt
baixos, potser ho hagim de dir fluix, pero és així, tenim uns nivells cultural s molt baixos. Aquesta és la situació i pujar aquests nivells, mantenir, rehabilitar,
utilitzar aquest patrimoni arqueologic, arquitectonic,
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de tot tipus, exige ix un esfon;: mancomunat, un esforc;:
de totes les institucions, un sumar csforc;:os de recursos escassos que totes les institucions implicades tenen, és necessari un pacte cultural, és necessari per
fer aquests museus nous que falten, per a aquesta Orquestra Simfonica que tenim a un nivell que no es
corrcspon amb les nostres possibilitats ni tan soIs amb
el que altres Comunitats Autonomes com la nostra tenen, el teatre a l'abast de tothom, l'arqueologia i el patrimoni arquitectonic, ctc.
Han passat quatrc mesos, Sr. President, i <Ira j<l
no vull parlar del scu discurs, sinó que vllll parlar de
!<l gestió cl'aquests quatre mesos, supos que hi entra,
lcgicalTlent, en un debat d'orientació general dc 1<1 polític<l del Govern. És una mica llarg, sí, pero com que
és una vega da cada any.
Jo crec que no han canviat de tactiC<I, Sr. President, jo crec que aixo no és <lixí, h<ln canviat el discurs
que ve aquí afer molt poques vegades, no de tactica,
pero entre aquest discurs i la rC<llit<lt, trobo que no hi
trobm-em massa punts de confluencia, perque quin h<l
estat, <lquests quatre mesos, 1<1 re<llitat de la seva gestió? La hi diré, per a voste i per als altres COl1sellers,
que en aquest tema sí que han actu:H <1mb una unitat
ele criterio Ha estat facil fer declaracions de queixa, decbracions de plany grandiloqüent i fins i tot grolleres,
en algun caso «Mªdrid me mata», un signe gener<ll de
tot el Govern i tots en marxa <1 totes les Comissions,
que tots els problemes que ten en a 1<1 seva Conselleria
són de Madrid, pero és difícil governar, és difícil, aixo
era facil, pero l'altre és difícil. Repassats els Butlletins
Oficials de la Comunitat Autonoma de quatre mesos,
hi hem trabat molt pOC<I cosa, nomenaments, reorganitzacions, reestructuracions organiques per crear noves Direccions, tramits d'expedients normals, ben poques mesures de govern, ben pocs projectes de llei han
entrat, nous, a aquesta Cambra, que no siguin els saldos de l'anterior Legislatura, realment, és clar que
aquesta és la política. Voste diu, no, no hem fet victimisme aquesta vegada, no, aquesta vega da aquí dins,
ahir, no ha fet victimisme, pero fa quatre mesos que
no fan altra cosa.
Aixo, aquest enfrentament, ja sé que és paraula utilitzada, aquesta imatge permanent d'un enemic exterior,
aquest encmic exterior que ens impedeix ser nosaltres
mateixos, jo em recorda un poc aquestes baralles que
hi ha de cafe, que sempre n'hi ha un que diu, «cogermc, que le mato», i clar, i ja esta, i així ja queda bé,
ha quedat com una persona valerosa davant deIs seus
amics. Jo crec que es mostren massa neofits encara,
massa conversos, no fa falta que facin aquestes demostracions tan permanents d'aquest autonomisme i d'aquest nacionalisme, d'aquest independentisme. jo voldria saber que significa que la llengua i l'economia són
les úniques vies per ser independents, per exemple. és
que hem de ser independents? És que vostes defensen
ser independents? No sabíem res, aixo ens ha vingut
ben de nou.
Quan semblava que havíem superat el cantonalisme insular, dic semblava, perque sembla que aixo coeja,
encara, ara els toca representar un aversalisme groc,
quan comenc;:aran a superar tants de particularismes,
tants de suposats grcuges comparatius que no aguanten una analisi tecnica, economica, imparcial? És que
hi ha tan tes Comunitats Autonomes expoliades, marginades, comparativament agreujades com governs té la
dreta. El dia que governin tota Espanya, falta bastant,
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tota Espanya sera un greuge comparatiu. Sumarem, no
cent, sumarem mil ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, esta passant de deu minuts, si demana compliment als altres, compleixi voste amb el temps.
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
Gracies, Sr. President per 1<1 seva generosit<lt, moltes gracics.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, sí, té la paraula el Sr. President de la Comunitat.
EL SR. CAÑELLAS I FONS:
Gracies, Sr. President. Crec que poques vegacles
s'ha estrevengut que jo sortís a aquest<l tribuna, a no
ser per felícit<lr el Partit Socialista de Mallorca-Entesa
de l'Esquerra de Menorca, que solia ser, més o manco,
el que ocorria normalment a aquest debato Avui, per
primera vegada, he ele felicitar el Portaveu Socialista.
Ha vengut aquÍ a mantenir el debat sobre el turisme,
i ha estat habil, no n'ha parlat. S'ha ignorat, exepte dos
punts concrets i determinats que Ji anaven bé per parlm-, d'orelenació elel territori, que és el seu fort, no ha
parlat del discurs d'ahir. 1, arnés, li ha guanyat al Partit Socialista ele Mallarca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, quant a veure el caire trist de cadascuna de les
p(lstures. L'únic que no ha encertat és que només hi
hagi victimisme des de les Comunitats governades per
les force s no socialistes, n'hi ha qualcuna de socialista
que es queixa fort ferm. Pero moho Per alguna cosa
sera.
Pero miri, voste ha plantejat una negació rotunda
de totes les nostres manifestacions respecte deIs problemes de finan¡:;:ació, deIs problemes que el Portaveu
del Grup d'Unió Mallorquina ha exposat des d'aquesta
tribuna i als que jo, perque altres vegaeles els h;;lVÍem
fet nosallres mateixos, he donat suport rotundament,
pero hi ha la casualitat que, a l'hora de treure xifres
reals, sÍ, reals i exactes, agafa les ele, C0111 a molt a prop
de l'any 83, perque no en tenim d'altres, no en tenim
d'altres que a voste li mereixin suficient cavacitat suficient valor, perque són les fetes sobre les' taules' il11put-output que voste analitza a la seva manera, que voste dóna per bones, i que si hi ha qualcú que pontifiqui
des d'aquÍ dalt, en aquests temes, voste agafa uns resultats d'unes xifres, unes dades i les dóna aquí. Esperem que aquestes dades mateixes de l'any 83 les tenguem deIs successius, perque l'any 83, precisament, va
ser l'any en que va comenc;:ar l'autonomia.
I que jo no puc acceptar és que la visió que nosaltres donarem sigui la visió d'una minoria opulenta,
perque, carall!, si les minories opulentes són les que
nosaltres representam, ja m'ha donat voste la raó, és
que la majaría d'aquestes illes és una majoria realment opulenta, i no la minoria tragica que voste ha volgut representar aquí. Perque el nostre és un Govern
continulsta, és ver, i jo no el vaig enganar, jo els vaig
dir el dia del debat eI'lnvestidura que no esperassin
grans canvis, que era una continuació de la política
duta a terme durant quatre anys, i per una raó molt
senzilla, molt clara i molt rotunda, perque en aquesta
política era la que li havia donat un suport l'electorat,
per tant, ara s'estranya que no venguin canvis, no s'estranyi, els canvis hi seran en a110 que faci falta, en aIlo
puntual, pero no en les línies mestres de la nost1'a ac-
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tuació, més que si les circumstancies m'han canviat,
com és la circumst~lllcia que es presentin 60.000 peticions de noves construccions, ele nous 11its, i aixo ens
fa prendre mesures, i ens fa canviar, tal vegaela, no
canviar, sinó acréixer una política ja iniciada en els
quatre anys anteriors, pero és que voste, les 60.000 places, arnés, ja les dóna per concedides, ja les dóna per
adjudicades, ja les dóna per donades, i res és més enfora de la nostra voluntat, entre d'altres coses, perque
les 60.000 places presentaeles, possiblement quasi totes
no compleixen els requisits ni tan sois, tal vegada, els
rcquisits mínims que nosaltres demanam i, per tant, no
hi seran a tcmps a rectificar-ho, DO es preocupi per
aquest caire.
Tampoc no puc estar el'acord que la indústria e~;
tigui absolutament estancada, és ce1't que tal vega da no
creix el nombre de la població deelicada a la indústria,
és cert que tal vega da no creix el nombre de persones
que es deeliquen a aquests llocs de feina, pero aixo no
vol elir que la producció estigui estancada, aixo no vol
dir sinó simplement que els nous sistemes productius,
noves inversions estan rentabilitzant d'una altra manera
les indústries i estan provocant que mateixes proeluccions o molt majors estiguin fetes per una població industrial menor, és cert que hi ha hagut fabriques d'indústries tradicionals que han hagut ele tancar perque no
han estat competitives en el mercat, pero n'hi ha hagudes moltes altl'es que a través de les seves noves inversions estan complint els papers que no han pogut
posar-se al dia o no han volgut o s'han dedicat, amb
els seus esfor;:os a altres sectors més convenients.
La balan;:a comercial, cada vegada que facem, continuara decreixent, mentre augmcntem, nosaltres tenim
totes unes capacitats limitades, i ment1'e es vagi desenvolupant la nostra potencialitat economica, la balan¡;a
comercial sera pitjor.
Consistencia elel sector turístico De moment, és el
més consistent ele tots, de moment, s'ha elemostrat que
és el que supera millor qualsevol crisi, de moment, és
el que esta passant amb més facilitats, qual,>evol tipus
de elificultats, i no cree que en aquest moment, dins
tota l'economia europea, hi hagi r,ap altre sector que
pe1'meti una major tranquiHitat a I'hora de realitzar in\'ersions, una major tranquiHitat a l'hora de produir
noves línies d'actuació dins aquest sector, molt més que
qualsevol altre. Que aixo ens du a reflexionar sobre la
necessitat ele la nostra qualitat de vida, de la nostra
falta el'infraestructures, bé, jo cree que amb aixo estmn completament el'acord, jo cree que la nostra qualitat de vida era la pitjor de totes les de la nostra nació, ho hem admes tots, fins i tot qualcú se'n va riure
quan es va qualificar la nostra situació de colonialista
durant els quatre anys anteriors, aprofitant una frase
el'un deis Conse11ers del Govern, que teníem una situació d'infraestructures de serveis i el'aelministraeió absolutament colonialista, és cert, i durant aquests quatre
anys hem hagut de fer els esfor¡;os necessaris i qli'alcun
més deis necessaris per dotar més que mai d'infraest1'uctures als nostres municipis, fins i tot infraestructures que corresponien a altres competencies el'altres
administracions, sense diseutir-ho, i s'han dotat de serveis i centres medies i s'ha fet un esfon; granelíssim en
depura ció i s'han donat totes les facilitats perque els
municipis donin la passa neeessaria per proveir-se d'aigua potable i de clavegueram, i aixo és treballar per la
millora ele la qualitat de vida, una qualitat de vida que
sí estam d'acord f'inancerament no ha vengut alineada

amb l'Autonomia. I per aixo tal vega da ens sentim, ele
qualque manera, a l'hora de discutir finangament, víctimes d'una falta el'haver posat en marxa aquell altre
fons ele compensació que no és interterritorial, pero sí
el de la deficiencia de serveis, o també a l'hora de eliscutir la fórmula per la qual s'ha fet arribar la finanr,:ació definitiva, ho hem dit avui mateix, eles d'aquí, des
el'aquesta tribuna, aquesta falta de clotació per als serveis que no es tenie11.
Jo puc estar conforme que hem de millorar els serveis d'inspecció i control si volem dur a terme la política turística que hem posat en marxa, que exposarem
ah ir, es tic d'acorel, pero els hem d'incrementar molt i
cls hem de fer actuar encara millor, és una cosa logica, pero no puc aelmetre ele cap manera que el Decret
deis 30 metres no s'hagi complít, i sobretot que no hagi
servit, i die el elels 30 i no el deis 60, paque és massa
recent, per millorar l'oferta turística, i, si no, miri i
compari les construccions que es fei.en abans, amb les
que es fan després elel Decret, comparín l'oferta elonaela pcls establiments que s'han fet clesprés del 84,
amb els que s'han fet ara, als que es feien abans, perdó.
Falta coorelinació entre les distintes accions, bé,
aixo ja és un topic, ara, fa un moment, hi havia qui
cleia que dos Conse11ers s'hauran ele fer una foto plegats, ele la ma, perque tothom vegi que no estan bara11ats o que les seves accions estan coordinades, questa acció és una acció elel Govern ele la Comunitat, que
es va realitzar els al tres quatre anys, que es va iniciar
els altres quatre élnys, no és una política ele cap Conseller en concret, perque, afortunadament i fins ara, al
nostrc Consell ele Govern no hi ha hagut mai cap elecisió ni cap realització que hagi hagut de menester el'una votació, sempre s'han pres els acords per unanimitat. Sempre es pot fer més a l'hora ele coordinar les
polítiques, sempre es pot fer més a l'hora de coordinar les persones. Pero, cert i segur que no anirem mai
per aquesta política de definicions puntual s aquí on el
digitalisme del qui esta, en el moment necessari, detentant un carrec, sigui l'opinió definitoria a l'hora de
donar un permís o de donar una actuació. Nosaltres regulam eles del primer moment totes les nostres decisions, a través de normes jurídíques que permeten el
coneíxement absolut, per a tothom, 1 permeten que tothom es pugui aco11ir amb les mateixes condícions a totes i caelascuna de les nos tres accions.
I sí que fa falta que duguem a terme pactes culturals, i sí que fa falta, per que no?, que duguem a terme pactes amb moltes altres coses, n'hi estavem proposant un en materia turística, una opinió generalitzaela, perque a partir d'aquí puguem treballar tots conjuntament, i pareix que no va suficientment bé, pero
també si s'exigeixen polítiques de pacte a un nive11,
s'han de mantenir polítiques de pactes a altres nive11s,
i si hem de fer polítíques de pactes culturals, si hem
de fer pactes turístics, també n'hem de fer, pactes autonomics, per saber quines són les nostres resDonsabilítats, per saber quins seran els sotils de la no-stra Autonomia, per saber tan tes coses com fan falta.
Miri, voste ha aconseguit, tal vegaela, l'objectiu basic que duia avui, que era mantenir el seu debat sobre
política autonomica, sobre política turística. Bé, voste
ha comen¡;at en broma, jo, em pe1'metra que hi acabi,
haurem el'aprofitar aquell anunci de la teJevisió, la televisió que manegen tant vostes, que és el de les «natillas», «¿repetimos?».

DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / 3,4 i 5 novembre 1987

D'aqui a un parell de dies tornarem a repetir el
rnateix debat.
f,L SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Faré el possible per recuperar la meya extralimitació d'abans.
Sr. President, aquí el que ha sortit del solc és voste, perque aixo no era un debat de ~urisme, aquest era
el debat d'orientació política general del Govern de la
Comunitat, aquí he intentat anar, tractant, natur~lment
de comentar i de fixar posicion;> en els ~~meTs n:;es candents i més repetits de la seva mtervenclO. No es culpa
de nosaltres, aquí qui s'ha equivocat no so~ els Gmps
Parlamentaris, el qui esta equivocat no es el, Reglament, el qui esta equivocat és qui ha volgut !er u~~
altra cosa, entenc jo, pero bé, aixo és l~na C~lSCUSSl?
bastant bizantina, que crec que no mere1X mes exphcacions des d'aquesta tribuna.
Les esquerres són tristes, ja ho ha clitel:re~ident,
ho ha acusat per alla i ara ha pegat peí aqu~ .. Be, p~t
ser som pesimistes realment sobre les poss1b1ht~ts d~
quest Govern, és que, cIar, és un pesimisme rea.hst~, .es
un pesimisme contrastat amb fets, amb una tra]ectona,
arn.b un saber que és el que pot donar cada~cun, cap
011 van les voluntats i quines són les capaCltats, per
tant, i arnés ho ha confirmat el President quan semblava que anava amb una nova tactica, amb
?e~ ...
ha dit, no, no, no, aquí anam al de sempre, aIxo. es el
continulsme, ho ha clit l'electoral i he dit al chscurs
d'Investidura i, efectivament, nosaltres, davant aquesta situació n~ podem ser més que pesimistes. No tristos, pesimistes. Pero, sobre les possibilitats d'aquesta
societat balear, de realment prendre les mans deIs seus
destins de realment influir, perque no som gens fatalistes s~bre la seva agricultura i sobre la seva reindustrialització, de liderar el seu procés turístic, absolutament optimistes, Sr. President. El que pass~ és que
cada dia hem d'esperar, hem d'esperar perque no tr~
bam el Govern que ho dugui endavant, el nostre optlmisme és total, nosaltres no creim en absolut que cap
de les tendencies negatives que han quedat paleses ah1r
i avui, que hi ha dins la nostra economia i que incideixen tan neaativament
dins la nostra gent, cap
d'aquesb
,
•
tes no són inevitables, cap d'aquestes no son mcorregibles, hi ha un optimisme absolut, quasi diria que historic, 1'0ptimisme de Ankermann, que v~ posar la bandera vermella presidint el Saló de SesslOns del Parlamento
Ara bé, les xifres -sí, alla dalt-, les xifres del
1983, cIar, és que quan utilitzam les darreres, com l'any
passat són superficials, no estan ben fetes, no tenen
tots e¡'s conceptes, quan agafam el millor, no hi ha res
millor el maxim a que han arribat mai amb aquest tipus d:estudis a la nostra Comunitat, les taules imputoutput que va posar en marxa el .~r. Sole~, ,quan e~a
Conseller del seu Govern, quan utIhtzam a1XO, el mes
concret i ratifica plenament que no hi ha cap situació
d'expoliació, que no hi ha cap. si~uació de discrimin~
ció que el del greuae comparatlU es una bufonada, ah.,
de 'l'any 83 ha pas;at massa temps, no val, bé, ho farem també amb les d'enguany, ho farem cada any, perque aixo és la rondalla de cada dia i, per tant, haurem
cada dia de complar l'aItra versió, i procurarem que
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cada vega da sigui més científica, més crítica, més tecnica, manco superficial.
El Decret de 30 metres, si voste diu que s'ha complit, no hi ha més a parlar, el que diguin els arqui.te.ctes que fan dos projectes diferents, el que construe1Xll1
de veritat els promotors, la realitat incontrastable de
les zones turístiques, aixo, oblidat, el President de la
Comunitat ha dit que el Decret s'ha complit, per tant,
no n'hem de parlar més. Ara, aixo sí, les 60.000 places,
aquestes amb les quals ja no fara falta incomplir el
nou Decret. CIar que estam preocupats, cIar que estam
preocupats, el mal són els que no estan preocupats en
absolut, són els que tenen les propostes i els projectes
presentats, aix:o és el que ens preocupa, que aquests
són els que estan ben tranquils, que han arribat a
temps i que, realment, han fet el que havien de fer,
han complít les instruccions, les suggerencies, que els
han donat, frissau, perque d'aquí quinze dies, d'aquí un
mes, d'aquí un mes i mig, aixo canviara, eh?, ana u alerta, i tots els arquitectes han tengut una feinada, lo ¡rica
ilegítima, i els projectes han arribat al dia marcat,
fins i tot aquell que pensaven que no arribaven, van tenir encara 48 o 72 hores per fer l'esfon; final i arribar
al registre magic de la Conselleria d'Agricultura, aquell
que assegura, de la Conselleria de Turisme, perdó, aqueIl
que assegura un molt major rendiment economic al
moment oportú. Aixo és així.
Pesimisme, és el seu, el seu, al final ens diu que
la balan<;a de pagaments és inevitable, cada any produira un saldo més petit, per tant, per que polítiques
de reindustrialització?, per que esfon;os agropecuaris
que tan poc rendiment en termes economics donaran?,
si tanmateix estam davant una trajectoria fatal, una
trajectoria impossible d'eliminar. Jo voldria que cada scú se situas en el seu paper de pesimisme i d'optimisme o de consciencia de les seves cines i deIs seus instruments que té a les seves manso Jo crec que aquest
Govern no és que sigui un Govern liberal, aquest és
un Govern, simplement, fatal, no fatal per a la societat, que aixo és a part, aixo ja és un comentari que
hauríem de fer fora d'aquí, fatal quant que creu que
hi ha unes forces que no es poden corregir i que produiran, necessariament, el resultat de disminuir cada
any el benefici economic que la nostra economia produ'ira pel conjunt de la societat.
1 la coordinació de les Conselleries, que hem de
dir? Jo supos que els Consellers es duen magníficament bé, a nivell personal, que mantenen unes relacions
humanes cordials, bones, perú la política de cada dia
que, a falta d'aquestes planificacions. d'aquests mesies,
que esperarem, iHimitadament, segons veim, no arriben,
la política de cada dia, la política definida per uns Decrets, la política definida per unes Comissions Provil1ci81s cl'Urbanisme que cada mes aproven instruments
de planejament són absolutament incoherents. 1 aquí
ja no hi ha ni mals entesos ni hi ha manca de coord1nació, és que són polítiques contradictóries, i aixú,
també, bé, no és que sigui la seva paraula contra la
nostra, és que crec que és un fet incontrastable i que
cap persona que no estigui obcecada la pot rectificar i
subscriure cada dia.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el President de la Comunitat Autonoma.
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EL SR. CAÑELLAS 1 FONS:
Gracies, Sr. President. Per a un que des de petit
li ensenyaren a servar el sale, li diguin avui des
d'aquí que el que ha perdut és precisament el sale.
Miri, jo no he perdut cap sale, el sale era dur aquí
un debat sobre una política economica que feia referencia als quatre sectors més importants i que participen més directament d'aquesta política económica,
que són els que produeixen la nostra activitat economica. 1 amb aquest sale he arribat aquí, i no l'he
perdut ni un sol paso Que aquest sale coincideix amb
els solcs que duguin els aItres, aixo ja pot ser, que
no sigui el mateix, pero jo no l'he perdut. Em cregui
que m'enserryaren a dur-lo ben dret.
Jo no he dit que els d'un cert costat siguin més
pel fet de tenir una ideologia més o manco trista,
l'únic que dic és que sempre, sistematicament, exposen aquí el papel' trist deu ser una de les obligacions
propies de l'oposició, que els fa sempre, tal vegada
també vol que sigui així, perque, si no, estaríem tots
massa conformes i no hi hauria aquest contrast d'opinió. A vastes els toca jugar el papel' deIs trists.
Miri, de fatalisme, res en absolut, si fóssim fatalistes, no estaríem lluitant com hem lluitat amb un
Pla de Reindustrialització, si fóssim fatalistes no estaríem fent la lluita que feim per tal de millorar les
infraestructures, si fóssim fatalistes no hauríem dut
aquí aquest intent d'aquest pacte intersectorial perque millorin tates les relacions economiques de la
nostra Comunitat. Si fóssim fatalistes, simplement
esperaríem que es produís tot aquest desastre que
vos tes ens plantegen cada vegada.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Gmp Parlamentari AP-PL, té la paraula el seu
Port<,.veu, Sr. J osep Maria González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ 1 OR TEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados.
Comprendo que la hora, la hora y las muchas cosas
ya dichas aquí, me sitúan en una posición mala, pero
voy a tratar de ser breve, extraordinariamente breve,
fijando la posición de nuestro Gmpo.
Hace apenas unos meses que hemos comenzado
esta segunda Legislatura, y unas pocas semanas que,
pasadas las vacaciones veraniegas, ha empezado la
actividad parlamentaria, por ello, cuando aún no se
ha apagado el eco del debate de investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma, y su Gobierno
comienza a desarrollar los programas entonces expuestos, no parecía aconsejable, no nos parecía, a
nuestro Grupo, aconsejable, iniciar otros nuevos en
torno a los programas políticos del Gobierno, ya que
no podían ser. sino una repetición de lo dicho. Y, si
en un primer momento hubo un aparente acuerdo
entre los Gmpos Políticos, todos los Gmpos Políticos
de la Cámanl :Y el Gobierno, para retrasarlos, ese
acuerdo hubo de ser modificado al solicitar el Gmpo
Socialista un debate general de la política turística,
lo que, para un Gobierno de esta Comunidad, equivale a un debate sobre gran parte de su política, dada
la importancia del tema y su relación con el resto de
todas' sus actividades. En estas condiciones, el Gobierno ha preferido plantear, desde su óptica, lógicamente, una visión global de la situación económica,
que, partiendo del hecho incuestionable de que nuesGG

tro presente económico gira en torno al turismo)
permitiera hacer una aproximación a las políticas ~
seguir en los sectores más directamente relacionado~
con este, y diseñar las líneas de actuación que han dd
marcar el futuro del propio sector turístico, dejando«
lógicamente, a un lado temas insistentemente debatil
dos, a pesar de su innegable importancia.
I
Claro que es propio de la oposición citar lo qu~
el Gobierno no plantea, y hoy hemos oido aquí repeti~
cuestiones diferentes a la ordenación del territorio~
la cultura, la acción social, por cierto, que ignoráni
dose, en estos últimos temas que las bolsas de paro~
analfabetismo y marginación y los bajos índices cultu~
rales, dependen en una parte substancial o se deben!
en una parte substancial, de la propia prosperidad del
nuestra Comunidad, que se convierte en polo de;
atracción para quien en otras más pobres no encuen..~
tran posibilidades de subsistencia.
El debate, pues, se plantea en términos de pro'
gramas y planes de acción en los que se profundiza:;
a partir de las líneas marcadas en la Investidura, pero;
con un enriquecimiento importante derivado, tanto de.
la profundización y pormenorización de los temas de'
los sectores afect~dos, como del hecho de disponer'
ya el nuevo Gobierno de un Proyecto de Presupuestos
para el año próximo, en el que se han podido iniciar
los pasos para el desarrollo de las propuestas que se'
nos plantean. En cierto modo, esta última singulari-;
dad hace que el debate pueda concentrarse en algo
más que en la expresión de unos deseos y que constituye, a grandes rasgos, un adelanto sobre el que nece-;
sariamente celebraremos aquí, en breve plazo, sobre
el citado Proyecto.
Debo destacar también una singularidad claramente destacable en la exposición de los programas,
cual es el esfuerzo realizado en la ligazón de los
diferentesi temas, hasta conseguir presentarnos una
estmctura homogénea y conexa.
Nuestro Grupo está convencido de que el turismo
debe seguir siendo el elemento básico de la economía
de las Islas, y por ello es partidario de cuantas medidas vayan en favor de su desarrollo, y el desarrollo
de esta industria no está ya fundamentado en el
aumento de un número realmente abrumador de visitantes, sino en el mayor nivel de sus rentas y de su
disposición a utilizar unos servicios mejores, se requiere una mayor calidad. En este camino se nos han
propuesto, como elementos básicos la promoción, el
seguimiento permanente elel mercado, la atención a
las nuevas tecnologías, todo un amplísimo plan de
estudios en materi<:" turHtica con diversos niveles,
para dar soporte técnico y científico a los profesionales, y, sobre todo, un Plan de Ordenación de la Oferta
Turística con la doble finalidad de dotar adecuadamente las zonas turísticas y de crear las condiciones
para el acceso de áreas del interior a corrientes especiales. Todo ello plasmado en medidas concretas, cuyos
primeros pasos ya se han dado.
Al llegar a este punto, no podemos dejar de lado
una reflexión sobre la situación deficiente de nuestras
infraestructuras y equipamientos, que vienen arrastrando una continuada falta de medios de inversión,
ya que no sól0 nos enfrentamos, como ya se ha dicho
aquí, con una insuficiente financiación de la Comunidad Autónoma, sino que la situación procedente ya
era particularmente pobre, al recibir las primeras
competencias, la nueva administración autonómica, la
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:mayoría de los municipios de las Islas, carecían de
redes de abastecimiento, no puedo citar los números
concretos, pero es un hecho, carecían de redes de
abastecimiento Y de saneamiento de agua, eran prácticamente inexistentes las obras de reutilización de las
:mismas, la red de carreteras adolecía de insuficiente
capacidad y de seguridad, siendo sus niveles de servicio y sus condiciones tercermundistas, las instalaciones portuarias, insuficientes, y la oferta a las embarcaciones turísticas y deportivas, especialmente. Y todo
ello rodeado de una escasez igualmente grande de
medios de explotación en los servicios existentes,
que agravaban el problema al condenar las escasas
infraestructuras, a padecer un deficiente estado de
conservación. Todos sabemos de depuradoras de aguas
pestilentes, emisarios submarinos vertiendo en las
playas, carreteras sucias, servicios portuarios averiados, etc., etc.
Al crecimiento rápido de la industria turística
privada, la Administración respondió con un lentísimo ritmo de construcción y mejoras de infraestructuras, siempre por detrás de las necesidades y cuando
éstas impedían el estudio detenido de alternativas.
Dentro de la clásica distinción entre infraestructuras
de impulsión y de acompañamiento, sólo se hacían y,
como digo, con retraso, las segundas, y cuando su
demanda hacía la situación intolerable.
En los últimos cuatro años, se han comenzado a
construir, al fin, infraestructuras al margen de las
urgencias del momento, destinadas a crear nuevas
demandns :Y a mejorar la calidad de las existentes.
Si se quiere un turismo de calidad, debe realizarse
un esfuerzo muy importante en este campo, porque un
turismo de calidad requiere comodidad, en primer
término, medios suficientes, funcionamiento correcto,
garantía de acceso a todos los servicios que una
sociedad moderna y occidental puede ofrecer.
Es tarea primordial del Gobierno, a nuestro juicio, la puesta a punto de estas necesarias dotaciones,
bien por sí mismo, bien favoreciendo o impulsando
todo aquello que la iniciativa privada esté en condiciones de realizar, pero para ello debe contar con el
apoyo de la Cámara, y no voy a ocultar que nuestro
Grupo ve con preocupación el rumbo que las últimas
resoluciones aquí adoptadas parecen marcar. Se han
propuesto resoluciones y, en algunos casos se han
aprobado por una mayoría en la que, desde luego,
no participamos nosotros, que pretenden convertir el
Parlamento en Gobierno, y a éste, mero ejecutor de
políticas confusas en su redacción y obietivos. pero
cuya traducción práctica, lamentablemente, puede ser
la del retraso puro y simple de proyectos y obras, de
urgente necesidad. Se anuncian posturas de rechazo
a leyes como los campos de golf, sin presentación de
alternativas, que, unidas a una anterior actitud paralizadora de otros temas, como el de los puertos
deportivos, nos hace preguntarnos si realmente se ha
hecho una reflexión seria sobre el daño que nuestro
principal recurso económico se pueda hacer, so capa
de defender estudios de rentabilidad o conflictos medio-ambientales.
En el momento en que vamos a disponernos a
estudiar el presupuesto de la Comunidad para el próximo año, debo pedir a la támara una meditación
detenida sobre el tema, alejada, en lo posible, de
planteamientos partidistas, hay que atacar el déficit
infraestructural lo más rápidamente posible, hay que
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dar un salto, por encima, incluso de las necesidades
inminentes y comenzar a adelantarse a ellas, solamente así podremos ordenar la actividad y ofrecer un
producto variado y atractivo de primera calidad para
el visitante. Los próximos años plantean este reto, y
no podemos perder el tren.
Volviendo a la temática central del discurso del
Presidente, destaca inmcdiatamente, y así lo recogen,
lo han recogido, hoy aquí, prácticamente todos los
Portavoces, el novedoso enfoque que se da al problema de degradación constante que viene padeciendo el
sector agrícola de las Islas, y que puede verse empeorado por nuestra entrada en el Mercado Común europeo. Pretende el Gobierno establecer unas nuevas relaciones entre cl sector turístico, voraz consumidor de
productos del campo, con el agrario, de forma que
éste acomode su producción a la demanda de aquél.
Es una especie de concertación sectorial, en la que el
Gobierno puede jugar un papel decisivo al formular
la convocatoria y moderar las partes sentadas a la
mesa, al tiempo que puede, también, adecuar su política agraria a los resultados de esa concertación. No
cabe duda, desde luego, que el éxito de la operación
depende, en gran medida, de los actores, la, a nuestro
juicio, buena idea aportada por el Presidente, requiere, como él mismo señalaba, un gran esfuerzo de
crecimiento por parte del sector agrícola, cuya oferta
debe aumentar en cantidad y calidad y disminuir sus
precios.
En ese camino, el sector tiene derecho también a
reclamar la ayuda, incluso el sacrificio de los demás,
pues si la adaptación no se produce, las leyes del
mercado, inexorablemente, caerán sobre él, peligrando
su supervivencia y provocando un definitivo desequilibrio de nuestras fuentes de riqueza. Se trata, en
definitiva, de conseguir que la agricultura sea un buen
negocio, o estará condenada a convertirse en una actividad marginal y recreativa exclusivamente. Y esto no
cabe duda de que cs un planteamiento liberal, distinto, desde luego, al de aquel viejo liberal del siglo
pasado que solía decir que era liberal de día, libertino
de tarde, y libidinoso de noche, si ustedes me perdonan la broma.
Poco queda por decir respecto del tema del transporte, sus principales problemas provienen de falta de
financiación suficiente para mejorar las infraestructuras existentes, por más que determinados números
pretendan negarlo, y también está dicho que los problemas de comunicación de las Islas entre sí y con la
península requieren que el Gobierno de la Nación nos
preste una atención a la que desgraciadamente no
estamos acostumbrados.
Basta, por consiguiente, dejar aquí este apunte,
como constancia de la posición de nuestro Grupo. Y
nada más, Sras. y Sres. Diputados, que terminar eliciendo que vamos a presentar resoluciones constructivas,
que permitan a la Cámara fijar su posición en relación
con la política económica expuesta y pormenorizada, y
que estamos dispuestos, lógicamente, a escuchar atentamente las de los otros Grupos con la intención de
apoyar las que completen este diseño, sin importar que
afecten a unos u otros sectores.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma.
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EL SR. CAÑ:ELLAS I FONS:
Sr. President. Solament utilitzar el dret d'un torn
de replica al Grup Alian¡;a Popular-PL, malgrat només
sigui per agrair a tots els Grups i en nom del Govern
la participació en aquest debat, tant als Grups que ens
donen suport com a aquells que, des de l'oposició, inten ten també fer, treure el millor per a la Comunitat
Autonoma, per a la nostra Comunitat Autonoma, quantes idees, iniciatives, fins i tot, des de visions distintes
a la nostra, d'una mateixa realitat s'han aportat avui
aquí, el Govern les recull, les tendra en compte i poden estar segurs que les haura d'utilitzar. Sr. Triay, Sr.
López i Casasnovas, Sr. Quetglas, Sr. Pascual i Sr. González i Ortea, i a tots els que vostes representen, en
nom del Govern, moltes gracies.

ficacions en Sol no Urbanitzable si no és amb destí'
agrícola-ramader, i sempre amb informe vinculant de:
la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
'
ge.-El Govern executara durant l'exercici
mic de 1988 l'adquisició de sol per a Conservació,
preferencia a zones de litoral i a les Illes Pitiüses
Menorca.
lOe.-El Govern de la Comunitat Autonoma
tara al Parlament de les Illes Balears en el termini el'un
mes un Pla d'Emergencia per a atendre els deficits
cials que afecten la població marginada i gent que pateix miseria.
11e.-El Govern de les Illes Balears intensificara
els Serveis d'Inspecció Sanitaria, de Consum i d'Allotjaments turístics hotelers i extrahotelers.

EL SR. PRESIDENT:
Conclos el debat, i d'acord amb el que preveu l'article 169 Giel Reglament, s'obre el termini de trenta minuts en el qual els Grups Parlamentaris podran presentar propostes de resolució.
Se suspen la sessió, que recomen¡;ara dema a les
cinc de l'horabaixa.

EL SR. PRESIDENT:
Per procedir a la defensa de les proposicions, té la
paraula el Sr. J oan López i Casasnovas.

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, recomem;a la Sessió.
Havent-se presentat Propostes de Resolució en el
temps marcat ahir, procedeix comen¡;ar aquest debat,
amb la defensa d'aquestes Propostes. Comem;am pel
Partít Socialista de Mallorca-Entesa de l'Esquerra de
Menorca, el Sr. Secretari procedira a fer lectura de les
propostes presentades per aquest Grup.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
1er.-El Govern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament de les Illes Balears, en el termini de
tres mesos, un projecte de llei que fixi un gravamen sobre l'increment de valor obtingut pels allotjaments turístics hotelers i extrahotelers, amb finalitats socials i
conservacionistes.
20n.-El Govern de la Comunitat Autonoma elisposara la creació del Consell Economic i Social de les
Illes Balears en el termini de dos mesos.
3er.-El Govern de la Comunitat Autonoma posara
en marxa amb caracter immediat el Pla d'Alfabetització d'Adults.
4t.-El Govern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament en el termini de tres mesos un projecte de llei de disciplina urbanística.
Se.-El Govern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament de les Illes Balears el Cataleg d'Espais Naturals protegits, basat en els inventaris de l'INESE i de l'ICONA, en el termini de quinze dies.
6e.-El Govern de la Comunitat Autonoma realitzara i aprovara amb caracter definitiu els Plans EspeciaIs de Protecció de Ses Salines d'Eivissa, S'Albufera
des Grao i Sa Punta de N'Amer. Igualment, promoura
la Declaració de S'Albufera de Mallorca com a Parc
Natural. El termini per a l'acompliment d'aquesta resolució sera de dos mes os.
7e.-Les Seccions Insulars de la Comissió Provincial d'Urbanisme seran reestructurades d'acord amb les
majories polítiques respectives a cada Consell Insular,
i tant en aquestes com a la Provincial hi tendran representants els diferents grups parlamentaris.
8e.-El Govern disposara les mesures necessaries
per tal que no siguin autoritzades parceHacions o edi-

EL SR. LúPEZ I CASASNOVAS:
Sr. President, per una qüestió d'ordre. El Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca demanaria que el torn de 20 minuts que correspon al Grup,
fos compartit, deu i deu, pels dos Portaveus.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Quin és el primer que comen¡;ara?
Té la paraula, ido, el Sr. Sebastia Serra, per part
del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de
Menorca.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup Parlamentari defensara en dos blocs les onze
propostes, donada la naturalesa diversa deIs temes, i
intentam fer-ho en dos blocs. Un, el bloc economicosocial, i el segon, el bloc que afecta més l'ordenació del
territori de les Illes Balears i Pítiüses.
Entrant al primer bloc, que afecta, per tant, les
propostes ele resolucions núms. 1, 2, 3, 10 i 11, tal vegada sigui oportú defensar primer la primera de les
propostes de resolució, que afecta el gravamen sobre
l'increment del valor obtingut per als allotjaments turístics hotelers i extrahotelers amb finalitats socials i
conservacionistes. La nostra proposta és molt senzilla,
i es tracta que si estam a una Comunitat Autónoma,
amb una economia practicament única del sector terciari i del sector turístic, és molt clar que el Govern ha
fet tota una política d'ordenació, l'ha. comengada afer,
en dues o tres fases, i d'aquest debat sembla que la
conclusió és que la continuara fent i que es tracta d'ordenar el sector. Bé, nosaltres entenem que en aquests
moments, existeixen unes plusvalues molt importants,
unes ganancies extraordinaries, afortunadament, que
van damunt uns sectors empresarials determinats i nosaltres entenem que ja és ben hora que existeixi un 1mpost nou, un gravamen damunt, precisament, aquest
increment del valor, damunt l'increment del valor que
nosaltres entenem que hauria de ser un impost nou que
es fixas d'una manera extraordinaria, amb una finalitat determinada i amb un temps determinat. En definitiva, es tracta de fixar el pagament d'aquest nou impost per llei, impost que afecta els sectors empresarials, molt beneficiats a la coniuntura turística actual
i a la conjuntura turística de 'futur, d'acord amb els
plans d'ordenació que aquest Govern diu que fara i
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que esta comem;ant a fer o a dir que fa, i que, en definitiva, pensam que s'ha de gravar l'increment objectiu que tenen aquests sectors determinats de la nostra
economia. Es poch-a dir, es dira, s'ha de dir que és
difícil determinar aquest increment objectiu, i nosaItres
creim que no és tan difícil, nosaItres creim que exisleixen tccnics, dins la Comunitat Autonoma, tecnics en
cls costs socials d'aquestes illes, que són perfectament
vztlids per eleterminar, persones, antiguitats, rendiments,
etc., a veure que és el que es pot gravar, i, en conseqücncia, ajudar aquesta Comunitat Autonoma que pugui tenir uns ingressos més elevats i nosaItres, políticament, dcim dues coses molt simples, una que es tracta
de gravar els sectors que tenen més plusvalua, més be-neficis, afortunadament, per aItra banda, i, en segon
lloc, nosaltrcs eleim, políticament parlant, que es tracta de gravar i, al mate ix temps, volem que es gravi, pero
no per la burocracia ele la Comunitat AutOnoma, no per
la despesa indiscriminada ele la Comunitat Autónoma,
sinó per les finalitats socials i conservacionistes que pensam que cxisteixen en aquestes illes i que, almenys,
teóricament, no sabem si a la practica és així, pero
teoricament pensam que ho és, tots hem reconegut que
!ti ha eleficits socials, cuIturals i consen1acionistes. Bé,
es tracta, per tant, el'una elecisió política, nosaltres elemanam a aquesta primera part que sigui el Govern que
presenti un projecte ele llei a aquest Parlament, que eletermini precisament la manera ele fixar aquest tribut
propi ele la Comunitat Autonoma, que eletennini perfectament aquest increment objectiu com es fa i que fixi
el pagament dins aquesta própia llei, per evitar subterrugis a l'hora elel pagament, pero, obviament, avui, no
farem un elebat tecnic, no farem un elebat ele congrés
el'aelvocats, ele juristes, sinó, senzillament, plantejam
aquest tema políticament. Per aItra banda, tecnicament
volem aelvertir que segons les nostres impressions, només té un petit problema, i és que no ha ele coHisionar
amb la LOFCA, ha el'anar incarelinat amb la Llei Organi ca ele Finant;ament ele les Comunitats Autonomes. Per
t8nt, 8quí tenim una primera proposta, molt concreta,
elel PSM-Entesa ele l'Esquerra ele Menorca, que entenem
que és progressista i ajustaela a les necessitats ele la
Comunitat Autónoma ele les Illes Balears, necessitats ele
elisposar el'unes fonts el'ingressos suficients per aborelar
tots uns programes ele realitzacions polítiques, que són
necessaries i que, ele fet, moltes vegades, quan plantejam en aquesta Cambra interessos conservacionistes o
problemes socials, se'ns eliu, no hi ha la finam;ació suficient per fer el que proposau, aleshores, nosaltres proposam una via, una via directa, amb unes finalitats molt
senzilles.
La segona part de la nostra proposta és que es
crel, amb urgencia, nosaltres deim en dos mesos, pensam que és més que suficient aquest termini, el Consell Economic i Social de les Illes Balears. Bé, hem
analitzat la legislació ele les diverses Comunitats AutO.
nomes al respecte, pensam que hi ha exemples valicls,
amb proposicions ele llei que s'estan, en aquests moments, tramitant a eliverses Comunitats Autónomes, pero
n'hi ha qualcuna ja aprovada i en funcionament que
110t servir, precisament, ele moelel a aquesta Comunitat
Autónoma. Nosaltres entenem que és ben hora que empresaris, treballaelors, representativament, s'asseguin,
eliscuteixin, que s'orienti una políitca económica i social,
que és molt necessaria i molt urgent, que no se'ns digui
avui que el Consellel' Assessor de Presielencia compleix
aquestes funcions, no és el mateix, les funcions d'un
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Consell Economic i Social vénen fixades a la Constitució de l'Estat Espanyol, i, al mateix temps, ja dell11
que es pot analitzar molt senzillament altres lleis de
Consells Economics i Socials que perfectament poden
ser valides i exemple per a la nostra Comunitat Autonoma. Fet aquest primer model economic, i també d'estructura amb el Consell Economic i Social, les nostres
aItres tres propostes són senzilles i clares.
El Pla d'Alfabetització aprovat per aquest Parlament, pensam que s'ha de posar cn practica, ja, ni tan
soIs posam terminis, perque creim que és una qüestió
de voluntat política, la teoria la tenim, els tecnics, també, el cost socials, amb un percentatge d'analfabets important existeix, analfabets en la nostra llengua i en
aItres llengües i en aItres cultures, i, per tant, es tracta,
el'immediat, d'exercir aquest Pla cl'Alfabetització, ele concretar-lo, ele posar-lo en marxa.
Les elues elarreres propostes, vénen també el'acorel
amb una problematica social i economica el'aquestes
illes, molt senzilla. La primera és que hi ha una població important, un marge de població important que nosaItres la consieleram marginada, gent que pateix miseria en termes generals nosaltres pensam que s'ha ele fer
un pla el'emergencia per atenelre aquests eleficits socials.
Deficits socials que no atén ni l' Administració ele l' Estat
ni atén l'Aelministració Local, o, almenys, no els atén
suficientment, nosaItres pensam que una bona tasca política el'aquest Govern seria coorelinar-se amb aItres
aelministracions, presentar aquest Pla d'emergencia i
executar-Io.
Per aItra banela, i en darrer lloc, i pel temps haurem d'anar acabant aquesta primera part ele la intervenció, nosaltres pensam que els serveis el'inspecció sanitaria, ele consum i d'allotjaments turístics hotelers i
extrahotelers és un servei d'inspecció insuficient, ahir
ho elenunciava el nostre Portaveu a aquest debat, pensam que a vegaeles hi ha elubtes respecte el'aquestes
inspeccions, a vegades hi ha elubtes respecte elels compliments elel que es eliu que són les normes el'aquesta
Comunitat Autonoma, peró també és ver que hi ha un
eleficit molt important de serveis el'inspecció, tant en
aquesta materia de consum, com d'allotjaments turístics, com d'inspecció sanitaria.
Sres. i Srs. Diputats, esperam que el seu clebat, el
seu seny i l'intent ele milIora d'aquesta Comunitat Autonoma, els duran, obviament, a votar aquests tipus ele
proposicions.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López i Casasnovas pe! Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra
ele Menorca.
EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS:
Sres. i Srs. Diputats. Reprenem el fil d'aquest discurs, el'aquest debat, arribam al final amb unes resolucions molt concretes que volelríem veure aplicaeles, a
partir, precisament, d'aqueIl diagnostic que vam fer
els elies passats.
El creixement ha estat caotic, mancat de planificació, ho hem constatat, la elestrucció paisatgística elel litoral, no cal elir que irreversible, presenta a les Illes
proporcions ele molta consieleració i entre eIls convé
no oblielar els provocats per la privatització el'ús ele
l'espai, que el turisme sol comportar o ha comportat.
Ara quan, tarel, la política turística autonoma, sembla
voler comen¡;:ar a exercir-se a fons, es troba, ja ho hem
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vist, amb un sector molt gran, extraordinariament heterogeni, que treballara en un context pIe d'externalitats negatives, molt considerables, paisatge malmes,
platges contaminades, nuclis turístics congestionats i
degradats i amb el problema d'una estacionalitat curta. S'ha d'enfrontar, per tant, ja a una intensificació
de conflictes, entre sectors de la construcció i turisme,
tot ac;o fa que sigui imprescindible comenc;ar a plantejar d'una manera decidida el tema de la disciplina
urbanística. Sres. i Srs. Diputats, aquí va un altra de
les nostres resolucions. El Govern de la Comunitat Autonoma presentara, hauria de presentar, en el termini
més curt possible, un projecte de disciplina urbanística que acabés d'una vegada per totes amb l'ocupació
anarquica del sol i la destrucció del paisatge. No oblidero, no oblidem que les recomanacions europees sobre turisme afirmen, l'any 77, que la salvaguarda de la
natura del paisatge, ha de ser un deIs objectius prioritaris de la nova política turística, tant perque aquest
sector no ha de pretendre expansionar-se a costa del
territori i de la seva bellesa i varietat, com perque el
marc natural és la nostra base principal d'atractiu turístic. És una resolució concreta que haurÍem de veure ben aplicada, aquí, a les Illes Balears. Per tant, disciplina urbanística.
En segon lloc, obviament i per tal que aquesta disciplina urbanística compti també amb un marc referencial, és imprescindible comptar, ja d'una vegada per
totes, amb el cataleg d'espais naturals protegits. Tenim
els inventaris d'INESE, tenim els inventaris de ncoNA, per tant, amb quinze dies, molt facilment, poden
tenir vostcs presentats davant aquest Parlament, el catalego No és que vostes, tal vegada, si no ho presenten,
volen esperar que es produeixin fets més irreversibles
encara? Les 60.000 places esperen i, en conseqüencia,
creim imprescindible comptar amb aquest organ, amb
aquest instrument per tal de poder-nos-hi referir d'una
manera satisfactoria.
El punt n.O 6. El punt n.O 6 no l'hauríem de dur a
resoldre, hauria d'estar resolt, senzillament, els plans
especials de proteceió de les Lleis d'Arees Naturals d'Especial Interés que hem aprovat en aquest Parlament,
obliguen a complir els terminis que les Disposicions
Addicionals o Transitories marquen. En conseqüencia,
nosaltres aquí, senzillament, només volem constatar que
si no presenten rapidament aquests plans, s'estan delatant vostes mateixos, perque estan denunciant a les
clares que aproven les lleis en aquest Parlament, o senzillament no les aproven, pero hi ha altres majories
que les propicien, pero després no volen executar els
mandats que aquestes lleis contemplen. Per tant, si no
tenen inconvenient a aprovar aquesta resolució, se salvaran d'una possible imputació de culpabilitats, obviament en aquest moment, fins que no es demos tri el
contrari esta en entredit.
El punt n.O 7 és d'especial rellevancia per a nosaltres, l'hem plantejat aquí diverses vegades. Ho hem
plantejat des de perspectives naeionalistes, pero també des de perspectives d'esquerres, es tracta de fer
possible allo que voste, Sr. President, va dir a Menor-

ca, a la primera visita que hi va fer, i segurament va
repetir a Eivissa, probablement a Mallorca no ho va
fer, perque era una qüestió obvía, i aquesta afirmació
és la següent: «Cada illa sera allo que cada Consell Insular vulgui». Jo sé que aquesta és una dec1aració generica i de bones intencions, pero que després s'ha de
veure traduYda en fets, i quins fets? Per exemple, aquell
instrument que fa possible que es disseny i s'executi
la política territorial a cadascuna de les Illes, tengui la
composieió que els resultats electorals, la voluntat inequívoca deIs pobles respectius, ha propiciat. Demanam,
per tant, que les Seccions Insulars de la Comissió Provincial d'Urbanisme siguin reestructurades d'acord amb
majories polítiques respectives a cada Consell Insular.
Demanam també que cada Secció Insular tengui representació deIs Grups Polítics, em permetin dir que aquí
no ho hem d'interpretar malament, el Grup Entesa de
l'Esquerra de Menorca-Partit Socialista de Mallorca no
vol tenir una representació que no té a l'illa d' Eivissa,
no, no és ac;o, el que volem és que cada Grup Parlamentari pugui ten ir accés i representació a la Comissió
Provincial d'Urbanisme, volem que a la Secció de Mallorca hi hagi un membre representant de cada Grup
Polític del Consell Insular de Mallorca, i a Menorca
exactament igual, que no hi és, senyors del CDS, vostes ho saben. En conseqüencia, és imprescindible que,
per la mateixa voluntat que un Decret que vostes publiquen dóna una composició determinada a les Seccions Insulars, per la seva mateixa voluntat, i complint
les voluntats polítiques expressades des d'aquesta tribuna, faein efectiva aquesta qüestió~ 1 vull recordar,
perque ningú no se n'oblidi, i sobretot als Diputats nacionalistes, en sentit generic, en sentít molt ampli, que
dia 18 de febrer de l'any 1987, dia 18 de febrer, l'IHustre Diputat representant del Grup Regionalista explicava que els Consells Insulars podien tenir ja, quatre anys
enrera, l'any 83, per exemple, a partir de la voluntat
del Govern, només ja, per exemple, les Comissions Insulars d'Urbanisme, que es van preparar per tal que
fossin transferides als Consells Insulars a l'epoca preautonomica, quan es va llevar la Comissió Provincial
d'Urbanisme, l'única, en tota Espanya, que vareni. convertir en tres comissions insulars, hauríem d'anar per
la via deIs fets, etc., etc., un butlletí, encara en tenc
un altre de dia 25 de febrer del 87 on s'insisteix sobre
aquest mateix tema.
Sres. i Srs. Diputats, no ens diguin que ac;o és un
tema competencial i que exigeix una transferencia via
llei, via Comissió n~cnica Interinsular, no ens ho diguin
perque vostes saben perfectament que una cosa són le
competencies en materia d'urbanisme, i una altra és 1
voluntat política que fa que una Comissió tengui un
estructura o en tengui una altra, ateneió, ido, a aques
punt, que és fonamental, tan fonamental com que ma
jories de Govern formades a determinats Consells In
sulars, s'han format a partir de la inequívoca volunta
de votar afirmativament aquest tema, quail arribi a
Parlament de les Illes Balears, i avui hi arriba.
continuar'
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continuació
Punt n.O 8. En el punt n.O 8, em permetin assenyalar, Sres. i Srs. Diputats, un lapsus, un error que m'agradaria amb la voluntat de tots que volguessin recollir i que li pas, Sr. President, perque el tengui en
compte si té la marce de tenir-l'hi. És introduir al
punt 8, perque se'ns ha passat, que el Govern disposara les mesures nccessaries per tal que no siguin autoritzades parceHacions o edificacions en sol no urbanitzable, si no és en destí agrícola-ramader -coma-, obviament si no és declarat d'interes social, que la llei ja
ho diu, la Llei de Sol, i sempre amb informe vinculant
ele la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Amb informe
vinculant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, perque entenem que tant si és d'interes social, com si és,
senzillament, una actuació en sol no urbanitzable, el
sol utilitzable des del punt de vista ramader o agrícola, ha de tenir uns previs coneixements si se Ii estan
fent transformacions al damun1. En conseqüencia, pensam que és una resolució absolutament raonable, absolutament IOgica, sobretot concordant amb les manifestacions que el Presielent Cañellas ens va fer respecte de
la idea que tenia de coordinar en un pacte intersectorial agricultura, indústria i ordenació del territori, turisme.
Punt n.O 9, i amb a~o acabam, el Govern executara
clins l'exercici economic del 88, l'adquisició de sol per
a conservació, amb preferencia a zones litorals i a les
illes Pitiüses i a Menorca. Esta a tots els programes
electorals, tots, AP-PL, Unió Mallorquina, CDS, Entesa
de l'Esquerra de Menorca-Partit Socialista de Mallorca, Partit Socialista Obrer Espanyol, l'any 88 tenim la
primera oportunitat, ja, de posar-ho en practica, per
tant, no hauria ja de ser una resolució, hauria de ser
un fet en els pressuposts, lamentable seria que no ho
fos. Per que demanam a les illes de Menorca i a les
Ptiüses? Senzillament, perque no n'hi ha, no hi ha sol
de titularitat pública en arees dignes d'especial interes
a conservar, n'hi ha a Mallorca, i n'hi ha poques, i s'han
d'augmentar, conseqüentment, demanam una política
nova en aquesta materia, una política tan preocupada,
almanco, en les zones turístiques amb infraestructures
insuficients o sense infraestructures, com zones naturals, zones naturals, que també poden tenir obviament
finalitats turístiques, amb el ben entes que un parc natural és un perfccte exponent d'unes Illes Balears que
venen imatge, que venen imatge. El Diputat del Grup
Entesa de l'Esquerra de Menorca-Partit Socialista de
Menorca, el Sr. Mayol, ja els va dir aquí com a Europa s'estava divulgant una imatge de turisme verd, de
turisme ecologic que convendria no deixar mai de banda, no deixar de pensar-hi.
Pensam, ido, en conseqüencia, que aquestes resolucions tenen un caire positiu, que són unes resolucions,
Sr. Cañellas, que voste, d'alguna manera ja ens va anun·
ciar la seva voluntat de votar-les a favor, perque sempre que surt aquí ens diu que esta d'acord amb la fi·
losofia, i ara el reptam que hi estigui a la practica.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Casasnovas.
En relació a la petició del Portaveu, d'introduir
una modificació al punt, a la proposta de resolució n.O

8, afegint el paragraf, «amb declaració d'interes social»,
deman al Sr. Secretari si vol fer lectura a aquesta modificació.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
El punt 8e, quedara de la següent manera: «El Govern disposara les mesures necessaries per tal que no
siguin autoritzades parceHacions o edificacions en sol·
no urbanitzable, si no és amb destí agrícola-ramader,
amb declaració d'interes social i sempre amb informe
vinculant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca».
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si·
no hi ha inconvenient que s'introdueixi aquesta modi- .
ficació.
Aceptada, ido, per la Cambra, procedeix intervenir
el Govern, que ho demana. Té la paraula el Sr. Vicepresiden 1.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet
i Rotger):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentaré també seguir els elos criteris que ha fet el Grup proposant
d'aquestes resolucions, per dividir-les en dos blocs, i
així tractar d'unificar quina és la postura del Govern,
el que entén el Govern sobre aquestes resolucions, no
el Grup, per tant, hi ha aquesta consideració previa,
aquí intervenc com a Govern, malgrat també sigui Di- I
putat.
Referent a la primera resolució, s'ha de dir que,:
per part nostra, per part del Govern, sembla ser que·
és més logic que abans de dur aquí un projecte ele llei.
que fixi un gravamen, seria molt més logic fer aquest
estudi sobre financ;:ament i fonts d'obtenció de nous recursos, tal com proposen altres Partits Polítics, una
volta tenir aquest estudi, poder-lo dur al Parlament tal
com també es proposa per altres Grups Polítics, perque, com a fruit d'aquest debat, d'aquest estudi, que
ens donara a coneixer quin és l'estat real de la finan- I
¡;:ació de la nostra Comunitat Autonoma amb compara-,'I
ció a altres Comunitats Autonomes, quin és l'estat real
de la financ;:ació de la nostra Comunitat Autonoma ambl
comparaclO a la carrega impositiva que té la nostra Co-I
munitat Autonoma en tom a l'Administració Central. I
puguem prendre, amb un dialeg totalment obert i rei- i
terat en aquesta Cambra, aquelles determinacions que:
el Parlament cregui més convenients. Pcrque, per la;
mateixa regla de tres que es proposa aquest projectej
de llei de fixar aquest tipus de gravamen, es podrien!
proposar ja altres tipus de mesures per poder teni(
més ingressos per part de la nostra Comunitat Autono-~
ma. Nosaltres creim, senyors del PSM i de l'Entesa de'
l'Esquerra de Menorca, que aquesta resolució és una I
resolució que s'avanc;:a a altres propostes de resolucions
que fan aquí altres Grups Polítics, i que, per tant, sota;
el criteri del Govern, seria convenient ajornar aquesta
resoludó al moment, i amb aixo acabo la primera, en:
el moment que tinguem aquest estudi de finan¡;:ació de
recursos de la Comunitat Autonoma, i en el moment:
que es produeixi a aquesta Cambra el debat amb les!
conseqüents resolucions que han de sortir-ne.
i
Quant a la segona resolució, puc ser molt breu, puci
dir que per part del Govem no hi ha cap inconvenient.¡
a pesar que vostes saben, senyors proposants, que aques-!
ta resolució coincideix amb una resoludó d'un altre l
Grup Parlamentari, concretament del Grup del CDS, i.!
I
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per a nosaltres, per al Govern, en aquest cas, ens agrada més la del Grup Parlamentad del CDS, perque dóna
:rnés temps per poder posar en marxa aquest Consell
Economic i Social de les Illes Balears. Només dir que
si vostes s'avenen amb el termini i posen també un
ter:rnini de sis mesos, aquestes dues resolucíons poden
ser agrupad es i, per tant, hi estam d'acord, pero, amb
aquest termini de sis mesos.
Quant a la tercera resolucíó, que potser tengui un
caire economic, i li agraesc que voste l'hagi introdult
en la defensa del bloc economic que ha dit que feia
amb les seves resolucíons, és perque voste mateix pensa que ac;:o és impossible de fer, si no hi ha recursos
financers necessaris per dur-ho endavant, i aixo que
hagués pogut ser una resolucíó de caracter socíal, esta
fortament condicionada al cadtcter economic. Efectivament, si tenim un Pla d'Alfabetitzacíó d'AduIts, el tenim perque es pugui posar en practica i en marxa, i
aixo no ho dubta ningú dins aquesta Cambra, per tant,
nosaItres estaríem d'acord amb la seva resolucíó, si vostes s'avingués a bé a afegir «previ que el Ministeri d'Educacíó i Ciencia doni la transferencia en materia educativa i els mitjans economics que l'han de dur a terme", perque voste sap que nosaltres no tenim competencía en materia educativa, voste sap que aquest Parlament per un mandat d'aquesta Cambra va anar a
Madrid a defensar, mitjanc;:ant Llei Organica, la transferencía en materia educativa, i voste sap més bé que
ningú que, desgraciadament, i ho deim així de clar, som
l'única Comunitat Autonoma bilingüe que encara no
compta amb competencies en materia educativa. Si no
es pot afegir a la resolucíó aquest aspecte, nosaltres
creim que aquí el que es fa és una trampa a nosaltres '
mateixos, perque una cosa és votar una resolucíó i durla endavant, i una aItra cosa és votar una resolucíó, a
expenses i sabent que és impossible o practicament impossible dur-Io a terme, si no hi ha aquesta coordina·
cíó amb el Ministeri, si no hi ha aquesta font de financ;:acíó, per part del Ministeri, que suposa tenir les competencies en materia educativa. Per tant, aquesta resolucíó, crec que depen bastant de la bona voluntat del
seu Grup a acceptar que es pugui afegir el que he esmentat abans.
Després voste ha passat, si no record malament, a
la resolucíó n.O 10, aquesta és una de les resolucions
típiques, on creim que, per princípi, ningú no hi esta
en contra, que, per principi, tot govern, el Govern Balear, sigui el govern que sigui, sigui del color que sigui,
té i ha de tenir sensibilitat en tots els temes que puguin afectar les classes més marginades. Per tant, hem
de dir d'entrada, per part del Govern Balear, que seria
injust que aquesta defensa pogués semblar que. és patrimoni exclusiu de qualque Grup Polític, sinó que la
defensa i el millorament de les condicíons de vida de
les classes més marginades, és patrimoni de totes les
institucions públiqucs i, per tant, de tots els que tenim responsabilitat dins aquestes institucions. Pero li
he de dir que la Comunitat Autonoma, dins les seves
possibilitats, ja fa un esfon; molt important en aquesta materia, quan voste sap que es dediquen 800 milions
de pessetes en el tema de les classes marginades, el
que se'n diu la gran nomina. Jo entenc que aquesta
proposta que voste ens fa avui aquí, un pla d'emergencia, és una proposta guapa, polida, en dei m a Menorca,
pero que és una proposta un tant teorica i utopica, a
la vegada, que va be que tenguem qualque vega da com
a meta qualque utopia per anar cada dia a veure si la
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podem aconseguir. Pero no és manco cert que res del
que voste proposa aquí, no és possible sense la participació decidida d'altres administracions, com puguin
ser l'Administracíó Central, els Consells Insulars i els
Ajuntaments, i no anomen aItres administracíons de
colors polítics diferents, sinó com a criteri de solidaritat entre tots els poders públics. Per tant, a aquesta
proposta, on potser m'estengui un poc més, jo li faig
una pregunta concreta, de que pot servir a aquesta Cambra, no dic la postura del Govern, perque intervenc com
a Govern i no com a Grup Parlamentari, de que pot
servir a aquesta Cambra aquesta resolucíó, si és votada majoritariament, si sabem ja, amb caracter de certesa, que no la podrem dur a la practica, més enlla d'aquestes possibilitats que li acabo de dir, incrementar a
poc a poc els pressuposts, pero sense una efectivitat
real de particípacíó de totes les aItres institucions públiques. Per altra banda, crec que és moIt convenient,
moIt convenient que no quedi aquí el fantasma que Balears és la Comunitat Autonoma de renda per capita
més alta i que, a la vegada, tenim quotes de marginació molt elevades o les famoses borses aquestes de les
quals ens parlaven l'aItre dia a aquesta Cambra. Precísament ha sortit un informe del Govern Balear, amb la
coHaboracíó de Sa Nostra, on ens adonam que aquests
increments precísament ens vénen de Comunitats Autonomes, on els índex d'atur i de marginadó són més
elevats, com és, per exemple, Andalusia, Castella-La
Mancha, Extremadura, és a dir, no és una cosa que
hagi generat la nostra Comunitat Autonoma per si mateixa, sinó que gracíes a aquest potencial economic i
gracíes a les expectatives de feina que hi ha, encara
que sigui en un interval de temps, provoca la vinguda
d'aquesta gent d'altres Comunitats Autonomes que no
tenen sortida a les seves Comunitats Autonomes i que
després queden aquí. Aquesta és la realitat, no diguem
nosaltres que nosaltres cream miseria i que cream marginacíó. Aquest no és el sentit. He volgut deixar aixo
molt clar, sense que aixo vulgui dir que el Govern no
rehusi la responsabilitat de fer tot el possible per aquestes classes més marginades. Per tant, deman, seny en
la votacíó d'aquesta resolucíÓ. No sigui cosa que facem
un pla d'emergencía moIt polit, molt ben fet, molt ben
enquadernat, pero inviable.
Respecte de la darrera proposta que defensava el
Sr. Serra, i perdoni que personalitzi, hi estam d'acord,
ja ha agafat el repte, Sr. López( aixo és una proposta
que va fer el President, incrementar, de cada vegada
més, les inspeccíons, no solament d'establiments hotelers i extrahotelers, sinó inspeccions sanitarias, de
consum, etc., etc. El Govern, no és que accepti aquest
repte, és que voste ha acceptat el que havia proposat
el President, ho du en forma de resolucíó i, per tant,
per part del Govern, grades per haver-ho posat com
a resolució.
Passant al segon bloc, la resolucíó n.O 3, perdó,
la resolucíó n.O 4, dir que hi estam d'acord, com a
Govern estam d'acord amb la resolucíó n.O 4, que és
que en el termini de tres mesos es dugui un projecte
de llei de¡ disciplina urbanística, dir que hi estam
d'acord i potser que acabéssim, pero crec que és una
responsabilitat, també del Govern de plantejar les
coses en el seu entendre, pero amb el maxim d'objectivitat possible, encara que aixo suposi aspectes sub·
jectius per als Grups que puguin escoltar aquestes
explicacions. Tots sabem que la solucíó no passa per
una llei de discíplina urbanística, la soludó passa
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per la voluntat deIs Ajuntaments, i aIXO no és un
tópic, i per la voluntat deIs Consells Insulars que, ens
agradi o no ens agradi, tenen la competencia exclusiva
en materia de disciplina urbanística. La solució passa
per aquí. Ri ha normes jurídiques de prou per que avalen que la disciplina urbanística sigui d'obligat compliment i s'hagi de fer complir, una llei pot tenir més
pes, pero de res ens servira dur aquesta llei, malgrat
que deim que hi estam d'acord, hi estam d'acord, si
aquesta llei, els organismes que l'han de fer complir
no poden fer-la complir, de res no ens servira aquesta
proposició de llei o aquesta llei, i crec que ac;:o s'ha
de dir ben cIar.
Quant a la 5. a , que em sembla que és la que voste
ha dit del repte, doncs ja l'hem agafat, sí, jo l'únic
que li deman és que, com voste ha pogut veure, si no
record malament, sembla ser que és el Grup Popular
que també la proposa, voste diu 15 dies, i jo li proposaria que també s'entenguessin entre els dos Grups i
que sigui aballs de dia 30 de novembre, perque resulti
que sigui una mateixa resoludó, en definitiva, és la
mateixa, per tant, per part del Govern no hi ha cap
inconvenient, sempre i quan puguem allargar un poc
més el termini, que nosaltres creim que una data
factible podria ser abans de dia 30 de novembre. Per
tant, no entraré aquí, a aquest punt concret, on voste
ha fet unes ccrtes presumpcions de possibles voluntats, crec que aquestes presumpcions de possible s
voluntats amagades dins l'actuadó del Govern, queden totalment fora de lloc, en el moment que li dic
que el Govern sí accepta aquesta resolució.
La n.o 6, també hi estam d'acord, dir que sí, peró
el Govern entén, en aquest cas concret, que potser
seria molt millor, per la feina que ac;:o dur, i aquí hi
ha professionals que hi entenen i saben el que costa
dur tot ac;:o endavant, dur tots aquests plans de protecdó, confeccionar-los, elaborar-los; fer-los, elabo'rar
els criteris, i perque a~o estigui ben fet, jo crec que
no seria molt demanar que el seu Grup mantengui
aquesta resoludó n.O 6, pero que ens doni, almanco,
que no ens faci córrer amb la llengua fora, en aquest
cas, que ens do ni un termini de 6 mesos. I així no
tendrem aquesta consciencia de culpabilitat que voste
deia que podríem tenir, és a dir, si a nosaltres ens
posen un termini baix, petit, que ens fermi i no
podem complir, la culpabilitat és una culpabilitat
indirecta que ens ha vingut donada per una resolució
que ha fet inviable el seu compliment, per tant, jo
crec que el Govern pot as sumir aquesta culpabilitat si
propasa un termini ele 6 mesos i dins aquests 6 mesos
aixó no s'ha feto
I anem a la n." 7. Sí que és 'ler, Sr. López, que el
President va dir que les Comissions Provincials, Seccions Insulars haurien de dependre deIs Consells Insulars, pero no acaben aquí les declaracions, voste no
normalment és una persona ben in[ormada i guarda tots
els retalls de diari, va dir que per "H,:O es feia necessari
posar en marxa tot el procés de delegacions i transferencies, creació de la Comissió Tecnica Interinsul<tr, que
com a conseqüencia d'ac;:ó va dur que aquÍ, a aquest
Parlament, per majoria, qua n el Portaveu era Félix Pans,
s'acordés crear la Comissíó Tecnica Interinsular. Per
tant, no llevo ni hi pos res a cap paraula del President,
simplement solidaritat total i absoluta, pero voste és
conscient que en la seva explicació amaga alguna cosa
que jo no sé si creu de bon de ver. No és una voluntat
política la Comissió, Secció Insular d'Urbanisme entén

únicament i exclusivament sobre temes urbanístics, i la
competencia en materia urbanística és únicament i exclusivament del Govern de la Comunitat Autonoma, en
tant no hi hagi la transferencia en materia d'urbanisme
no es poden delegar les Seccions Insulars d'Urbamsme,
si no és via Comissió Tecnica Interinsular o per Llei del
Parlament. Per altra banda, també dir que la responsabilitat d'aquestes Comissions correspon al Govern de la
Comunitat Autonoma, i se li va dir aquí, a voste, amb
una altra ocasió, jo. sé que no esta bé treure altres
exemples o exemples d'altres Comunitats Autonomes,
pero repassi voste a quantes Comunitats Autonomes, la
Comissió Provincial d'Urbanisme és d'un sol color, a
ql1asi totes, aquí, a Balears no passa ar;:o, aquí, a Balears no passa a<;:o. Per altra banda, també s'ha de dir
que aquestes Comissions Provincials d'Urbanisme s'han
ele transferir, ja ho he dit abans, en el moment en QUe
els Consells Insulars siguin competents en materia d'~r
banisme, i no vegi, en aquesta explica ció que fa el
Govern, que no vulgui donar participació als Grups Polítics perque si nosaltres volguessim donar-los participació, tenclríem assegurada la majoría absoluta a Elvissa
i a Mallorca, i el tractament el feim exactament igual
per a Eivissa, per a Menorca i per a Mallorca, n¿; és
una representació parlamentaria, que exigeix la formació
de les Comissions Provincials d'Urbanisme, sinó que la
composició, com voste ha exhibit aquí i ha demostrat
aquí, ve via Decret del Govern de la Comunitat Autónoma, que és el competent en aquesta materia.
Respecte de la proposició n.o 8, canviam un poquet
de plantejament, per part del Govern, clesprés ele voste
haver fet una nova redacció. De totes maneres, jo crec
que la redacció més adient, crec, és una opinió. crec que
la redacció més adient seria que el Govern establira les
mesures necessaries perque no puguin ser autoritzades
aquelles soHidtuds d'edificacions amb des tí agrícolaramader que no tenguin informe favorable de ia Consellcria d'Agricultura, i punto Perque el d'interes social
és regulat per la llei de Sol que dóna aquesta competencia a les Comissions Provincíals, Seccions lnsulars
d'Urbanisme. Pero em sembla que voste ha esmenat
bastant la resolució que havia proposat, i, per tant,
nosaltres seríem més particlaris el'aquesta proposta que
jo li faig, pero bé, la voluntat no la pot decidir el
Govern, l'haura de decidir el Parlament, si esta d'acord
o no, una volta voste digui si esta d'acord o no amb
aquesta proposta.
1, per acabar, hi ha la resolució )1.0 9, que, en aquest
cas, també dir-li que el repte esta agafat, no l'hem agafat
nosaltrcs, voste va agafar les paraules del President, i
ho ha dut aquí en forma de resolució, i, per tant, res
més que dir-li que hi estam el'acord.
Sr. President, mol tes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraule el Diputat Sr. Sebastia Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. També pregarem una doble
intervenció, breu, entre els dos mateixos Portaveus.
Entrarem, primer, en el bloc economic i social,
Sr.Vice-president, del Govern que era axí com l'havíem
anomenat o aquesta era la intenció. I, Sr. Ruguet, el
peix es menja la cua, per una banda el Govern ens diu
que nosaltrcs ens avanc;:am al possible resultat d'un
estudi, que proposa un altre Grup Parlamentari, amb el
seu dret legítim de fer-ho, i ens avanc;:am: a una possible
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conc1usió. Ben fet, nosaltres els deim que fa deu anys
que en aquestes illes es fan:· estudis de cost d'insularitat,
fa més de deu anys que es fan evolucions economiques
i estudis sectorials, i tots pensam que coneixem els seus
resultats. Vos tes saben perfectament, al marge de les
taules imput-out, de que parlavem 3hir, quines han estat
les ganancies deIs dos darrers anys del sector turístic
del qual nosal.tres parlam. I vostes saben perfectament
quina és la plusvalua, les ganancies d'aquests mateixos
sectors. També vostes saben perfectament els problemes
de la finanr;ació i és aquí alla on entram en les contradiccions més fortes de la seva intervenció. Així com
voste ens parla que facem primer l'estudi que proposa
un altre Grup Parlamentari, després ens trobam que ens
diu, no podem executar el Pla d'Alfabetització perque no
tenim els doblers de l'Administració Central. Nosaltres
aquí els deim dues coses, una política, facin vostes convenis amb el Ministeri d'Educació j Ciencia, com els de
la Comunitat Autonoma de Múrcia per exemple, el
nostre internacionalisme darrerament arriba a estudiar
totes les Comunitats i aItres palsos més europeus, facin
vos tes, si volen, també, un pla seriós d'inversions, i no
amb aquesta partida oberta de 1.000 ptes., en el pressupost per al Pla d'Alfabetització, 1.000 ptes., del pressupost del 1987, el del 88, encara no l'hem analitzat.
Creim, en definitiva, que no és possible, que és una
burla a aquest Parlament fer un Pla d'Alfabetització i, a
continuació, no executar-Io esperant només unes transferencies economiques i, a la vegada, unes transferencies
de personal de l' Administració Cen~ral.
Per altra banda, i aquí sí que estam molt preocupats, en aquests moments, amb el plantejament que
voste ha donat al tema de miseria i marginats. Miri,
Sr. Ruguet, ens hagués agradat no entendrer-ho d'aquesta manera, pero creim que ho hem entes bé. Vostes
confonen un pla d'actuació i un pressupost, vos tes confonen el que és un índex de miseria de marginació amb
el que és l'evolució normal d'una societat' vostcs parlen
de vegades implícitament de l'estat del benestar, que no
és patrimoni de cap ideo logia, sinó que creim que és
una qüestió europea, occidental, del món, de la nostra
situació geopolítica, vos tes, de vegades han fet manifestacions públiques de problemes de seguretat ciutadana,
de droga-addició, etc., etc., pero vostes saben perfectament que aquests problemes són al carrer, que aquests
problemes no depenen de si vénen més o menys emigrants, són problemes que hi ha al carrer. Per altra
banda, ens preocupa terriblement que voste hagi volgut
dimos practicament, ens sap molt de greu haver-ho
entes així, que tot el problema ve derivat d'uns emigrants que vénen a aquesta terra. Nosaltres entenem
que mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers
són aquells que viuen i treballen en aquesta terra i que
tenen voluntat de ser ciutadans d'aquestes illes, una
voluntat objectiva i objectivable, nosaltres creim que
Un pla d'emergencia no es tracta, en aquests moments,
de fer un estudi guapo, enquadernat, etc., etc., sinó es
tracta que hi hagi una actuació coordinada de totes les
Conselleries, una actuació coordinada amb totes les
Administracions i comen¡;:ar a caminar, pensi voste que
la gran contradicció d'aquest Govern no és que els 800
milions siguin més o manco, sinó les actuacions descoordinades, la no aplicació de la Llei d'Acció Social,
que fa més de 6 mesos que esta en practica i que és
inedita, completament, i, si no, em digui una sola
actuació del seu Govem per aplicar la Llei d'Acció
Social. I, sobretot, ens ha preocupat moltíssim una
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part de la seva intervenció que ens ha semblat, en
parí, una mesc1a de xovinisme i de pseudo-racisme,
pensi voste que els problemes socials són al carrer,
pensi voste que la lluita per la integració en aquestes
illes és una lluita a la cual no podem renunciar cap
Grup Polític, sigui conservador, sigui estatal, sigui
nacionalista, és un problema quotidia, i que no denunciem després inseguretats ciutadanes i al tres histories
d'aquest tipus, mentre no anem a aquesta integració.
Pero, per altra banda, Sr. Ruguet, pensi voste que
gent amb miseria i marginada n'existeix natural, nascuda a aquestes illes i nascuda fora d'aquestes illes,
pensi voste en el problema de la droga-addicció, que
també és una gent marginada, pensi voste que no
només es tracta de saber quina llengua parlen cada
dia. Nosaltres, per tant, creim que aquest tema s'ha
tractat amb molt confusionisme, i pensam que, de cap
manera, el Govern no pot rebutjar, si realment, si
realment és congruent, i no vol caure amb contradiccions múltiples, aquesta única unitat de temes que
són, per una banda, recaptació de recursos, d'on
sabem que n'existeixen, i, per altra banda, la solució
deIs problemes socials, i nosaltres quan deim socials,
ens l'eferim a socials, culturals, sanitaris, conservacionistes de la naturalesa, etc.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López
novas.

Casas-

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President, procuraré ser breu i no
sortir-me deIs temes.
Sr. Ruguet, estam d'acord, i veig que ens hem de
felicitar per 390, que vulguin tenir una Llei de Diciplina Urbanística, pero també estam d'acord que les
lleis es fan pero, de vegades, no es compleixen, i en
tenim múltiples exemples. Voste s'ha referit a la
voluntat deIs Ajuntaments i a la voluntat deIs Consells
Insulars, que tenen competencies delegades, i és cert,
tenen competencies delegades, i els Ajuntaments tenen
importants competencies, segons la Llei del Sol, pero
voste sap també que les competencies s'exerceixen, i
quan arriben a determinats graus, passen coses com
aquesta que ara li diré. Un Ajuntament per voluntat
exerceix la disciplina urbanística i imposa un expedient de sanció que, per la seva quantia, arriba a
competencies delegades al Consell Insular, el Consell
Insular es reuneix i aprova, es fa un recurs d'aleada
davant el Govem de la Comunitat Autónoma i d~allo
ja no en sabem res, vol que li digui on és, n'hi ha
molts que ho sabem, a aixo, on és, no cal dir-ho. Per
tant, les competencies són importants. I, rallant de
competencies, jo em voldria referir rapidament a la
de la Comissió Provincial d'Urbanisme.
Miri. nosaltres no demanam. no hem demanat. i
no tergiversin el debat, no demanam delegar funcions
de la Comissió Provincial d'Urbanisme, l'únic que demanam és que, com a fórmula previa i mentrestant
no es produeixi per via de llei, elaborada per la
Comissió Tecnica Interinsular la transferencia als
Consells Insulars de materia urbanística que no siguin
delegacions com la de disciplina, puguem tenir unes
Comissions insulars formades segons la voluntat de
cadascun deIs pobles de les Illes, manifestada a través
de les umes. Jo ja sé que vostes ho poden fer d'una
altra manera, jo el que els vull fer avinent és que es
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contradiuen amb els fets quan parlen d'insularisme,
en determinats moments i després no l'apliquen amb
els fets. Voste5 tenen assegurada la majoria absoluta
a Mallorca, a Eivissa-Formentera, i també la tenen
a Menorca, i, per que la tenen a Menorca? Potser
voluntat seva de no tenir-la, si és que volen que el
model territorial turístic, agrícola, etc., etc., respongui
als interessos del poble de Menorca, segons majories
constatables.
Parlant d'interes social, ens du ara al punt n.O 8,
l'interes social voste sap qui és qui l'autoritza, la
Comissió Provincial d'Urbanisme, i en base a interes
social s'han legalitzat, s'ha donat el vist-i-plau a construccions com bovers i abeuradors per a vaques, abeuradors que tenen forma de corxea, perque és una
piscina extraordinaria, i bovers que són autentic palaueis d'estiu. No en faci dir exemples, em sembla
que amb el que li he dit, i queda constancia davant
el Parlament, no cal dir noms.
No ens hcm fiat, per tant, de les paraules, les
paraules del Sr. President solen ser bones, com aquella
can((ó de la moguda madrilenya, «hombre blanco tiene
lengua de serpiente», diu, no li deim a voste, el que
voldríem és veure confirmat en fets tot a90 que vostes
ens cliuen.
Dos anys, dos anys han passat des de la sol-licitud
d'aquest Parlament, mitjan9ant resolució, del cataleg
d'espais naturals, ara els demanam, dos anys?, no,
quinze dies, perque han passat dos anys més quinze
die s que els proposam. Ro poden fer, perque no és
gaire difícil.
D'acord, el termini de sis mesos, pero, per poder
obtenir els plans especial s a les Lleis d'Arees Naturals? Sis mesos? Per que? Les Lleis ja estan aprobades, algunes han passat ja per informació pública, que
esperen, ido? Aquí no som professionals, aquí som
polítics. Aquí no hi ha més professionals que els
Lletrats, en conseqüencia crec que hauríem de fer
abstracció d'una cosa en relació amb l'altra.
l, per acabar, Sres. i Srs. Diputats, només volem
manifestar les gracies a tots els que, des de l'oposició,
des del Govern ens donin suport a aquestes resolucions, i recordar també que és molt prudent no caure
en contradiccions. Quan el Consell Pesquer ha estat
possible formar-se amb representació política de tots
i amb voluntat unanime, per que no ho poden fer en
aItres materies, no sera que aquestes són més importants que les del sector pesquer?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Ruguet, Vice-president del
Govern.
EL SR. VlCE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Ruguet i Rotger):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Primer de tot,
senyors del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca,
una consideració previa, aquest representant del Govern de la Comunitat Autonoma ha sortit aquí per
explicar els criteris del Govern de la Comunitat Autonoma entorn a cadascuna de les resolucions. l crec
que ho he intentat fer sense demostrar ni arrogancia,
ni prepotencia ni confusionisme per part d'aquest
Parlament, perque som ben conscients de quines són
les nostrcs possibilitats. La meva intervenció només
tenia un únic i exclusiu objectiu, tractar de posar en
el coneixement de tots vostes l'opinió del Govern,

perque retlexionessin entorn d'unes resolucions, que,
en definitiva, el Govern no pot dir ni blanc ni negre,
sinó que haura d'acatar la resolució del Parlament, i
així ho farem en cadascuna de les resolucions que
aquí se sotmetran. Per tant, jo crec que amb les
meves paraules de l'anterior intervenció, he intentat
ser el més noble parlamentariament parlant, que es
pot ser sobre aquesta tribuna. Per tant, de confusionisme, de tractar de en ganar la gent, res. l em sap
greu, Sr. Serra, que hagi tocat un tema com és el
tema de la marginació social. Si qualcú pot opinar
de qualque cosa d'aixo, crec que hi ha molta gent que
pot opinar, pero el que és en aquesta tribuna es va
passar un any amb marginats, sap el que és, i sap els
problemes que tenen, i aquest Govern esta fortament
sensibilitzat. Ens ha ferit que digués o que hagi interpretat les meves paraules com si hagués o afloré s dins
aquest Govern un sentit pseudo-racista o discriminatori amb aItres persones que pertanyen a l'Estat Espanyol, i que, si vénen a aquesta Comunitat Autonoma
i són a aquesta Comunitat Autonoma, aquest Govern
els considera i els considerara sempre ciutadans de la
nostra Comunitat Autonoma. A90 que quedi molt clar.
Pero de dir a90 afer propostes com les que fan, sense
saber clarament si es podra dur endavant amb caracter d'emergencia o d'urgencia, hi ha un abisme, només
puc tractar d'un informe que tenc, personal meu,
d'alla on jo vaig estar un any, que era una barriada
moIt més petita del que suposa Balears, i si alla
s'havia d'erradicar tota la marginació, feien falta
inversiOllS per més de 2.500 milions de pessetes, Pozo
del Tío Raimundo.
Per tant, no es poden fer aquestes propostes d'una
manera seriosa, si aquestes propostes sabem que si
no hi ha una forta petició, una forta ajuda per part
de l'Administració Central que pugui donar més recursos aquí, i aixo no és victimisme, ni és fer una
crítica a l'Administració Central, perque ha de tenir
cura de moIts aItres problemes, la marginació és un
problema de tots. Comencem per exigir als Ajuntaments que incrementin els seus pressuposts en mat,eries socials, comencem per aquí, cadascú, des deIs
nostres llocs, cadascú des de la nostra responsabilitat
dins els Ajuntaments.
Si el Parlament a a90, ho vota, el Govern, indiscutiblement, haud de fer aquest pla, indiscutiblement
que sí, i el férem, pero l'advertencia, com a responsable, crec que estava obligat afer-la.
Per altra banda, no em referia jo a aquesta discriminació, si aquesta gent ve aquí, he dit, em sembla,
clarament que era gracies que hi havia unes expectatives de feina que potser les seves Comunitats Autonomes no tenien, pero no he dit, a a~o, com agravi
a aquestes persones, ni solament ni fer-hi a prop, i si
ho he dit així, deman disculpes al Sr. Serra, o si se
m'ha interpretat malament, jo he dit a90, que aquest
problema, a més arnés, ens ve donat per aquesta
ímmigració, sí que n'hi ha de manúnació social, de
persones nascudes a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i
Formelltera, que sigUill tan mallorquins, menor(ll1ins,
eivissencs o formenterers com puguem ser nosaltres,
pero ago s'incrementa a causa de les circumst~lDcies
que tenim a les nostres illes, que és un focus d'atracció de gent per poder venir a guanyar-se el pa de cada
dia, i a90 voste ho sap, i no són paraules meves, són
paraules que surten, no només als estudis del Govern
Balear, a estadístiques que puguin fer entitats banca-
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ríes, informes sociologics que pugui fer la Universitat,
surt per tot, surt per tot, com la immigració que va
tenír Madrid quan es va convertir en una ciutat industrial que va atreure la gent de les zones més proximes
i va crear el que va crear. Per tant, les solucions són
unes solucions que han de ser compartides.
Respecte de la intervenció que ha fet el Sr. López,
és una opinió contra un criteri de govern o una aItra
opinió del Govern. Segons la seva interpretació, i és
una interpretació i potser estigui equivocat, totes les
competencies que té el Govern i que ha d'executar
perque és govern i la seva responsabilitat es governar,
per la mateixa teoria els hauria de dur aquí, i hauria
de dir, és a<;o que feim?, com ho feim?, a qui hi
posam?, aquesta és la teoria que voste diu. És o no
és competencia del Govern nomenar i fixar la composi ció de les Comissions, seccions Insulars d'Urbanisme?
Sí, i el Govern la fixa. I el Govern manté el mateix
criteri, si el Parlament li dicta una aItra cosa, ja és
un altre tema, pero no digui que nosaltres feim, pero
s'ha de votar a<;o, no digui que nosaltres feim, aquí
elucubracions i que no ens adaptam ni tenim voluntat
de rectificar, j després no em parli de majoria, a no
ser que vos tes ja es considerin del Partit Socialista
Obrer Espanyol i comptin els seus vots i el del PSOE
a Menorca dins un mateix saco A Menorca va guanyar
AP-PL.
Res més i mol tes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Jo demanaria als Srs. Diputats que no abusin
de l'amabilitat de donar temps, ho faci molt cur!,
Sr. Serra, eh?, molt curt.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr. President, de l'amabilitat en la interpretació del Reglament.
Sr. Huguet, un Govern toca tenir un ordre de
prioritats en la seva actuació, nosaltres entenem que
la prioritat basica d'aquest govern en aquests moments, ha de ser la prioritat social i d'ordenació del
territorio Nosaltres entenem també que hi ha una LIei
d'Acció Social no complida en absolut, hi ha un creixement desordenat amb conseqüencies social s en aquestes ilIes que precisament són la causa de moIts dels
problemes que denunciam quan parlam de margina ció
de tot tipus i de miseria. Nosaltres parlam d'una
solució, recaptar doblers d'on n'hi ha, i denunciam
una contradicció, la resta, pensam que és gratuIto
EL SR. PRESIDENT:
Procedeix intervenir altres Grups PoIítics que ho
vulguin fer.
Té la paraula el Portaveu del Grup d'Unió Mallorquina, Sr. Miquel Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMOROS:
Sr. President. Sres. i Srs. Consellers. Jo seré molt
curt i només afegiré al raonament que ha fet el
representant del Govern, un aItre respecte del punt n.O
8, que fa referencia, diu, «el Govern disposara de les
mesures necessaries per tal que no siguin autoritzades
parceHacions i edificacions en isol no urbanitzable»,
etc., etc. Bé, jo voldria dir que aixo és un tema que
a nosaltres, Unió Mallorquina, ens té moIt sensibilitzats, i a les resolucions del darrer Congrés, nosaItres
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arribarem a la concIusió que es fa necessana una LIer
del Sol Rústic, pero també hem de dir que aquesta
resolució, és una resolució contra Ilei. M'explicaré.
Aquest Parlament pot fer una LIei del Sol no
urbanitzable, pero mentre no la faci, hi ha la Llei del
Sol i l'articIe 85, concretament, que regeixen. I l'articIe 85, a més de les obres d'interes social i les obres
en destí agrícola-ramader, també preveu que es poden
fer habitatges, vivendes, i cIar, vuIl dir, retallar aquest
dret subjectiu deIs propietaris, que no sigui amb una
llei, creim que no es pot fer.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Portaveu del Grup CDS, Sr. Francese Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President. MoIt breument, per
fixar algunes posicions en relació a les resolucions del
PSM.
En relació amb la primera, quant que és una
resolucíó que és alternativa d'una del PSOE, que nosaltres entenem que és més correcta, ja que proposa
obrir un debat després d'una proposició o d'una
comunicació al Parlament sobre el tema d'ampliar o
de cercar noves Iínies de finan<;ació, ens pareix probablement prematur i, per tant, la nostra postura sera
l'abstenció en relació a aquesta.
En relació amb la n.O 2, la crea ció del ConseIl
Economic i Social, nosaltres en tenim una altra del
mateix sentit i practicament amb la mateixa redacció,
l'únic que canvia és el termini de sis mesos. Pensam
que és poc realista pensar que Govern pugui fer aquesta llei, la llei necessaria o l'instrument normatiu
necessari per crear el ConseIl Economic i Social en
un tcrmini de dos meso s i ens agradaria més, si és
possible, en funció del Reglament, Sr. President, demanar la fusió d'aquestes i possiblement d'algunes
altres propostes de resolució que s'hagin de fusionar
per raons que toquen els mateixos temes, simplement
amb matisos díferencíals que, tal vegada, convendria
fondre.
En relació amb la n.O 3, nosaltres comprenem les
dificultas financeres del Govern i les compartim, pero
és evident que aquest pla pot contenir i ha de contenir, necessariament un tipus de convenis amb l'administració avui titular de la competencia, que és l'Administració Central, per tant, no entenem per que el
Govern no ho pot posar, i, sobretot, tenint en compte
que cree jo que hem de comen<;ar a prendre la carrereta previa a la frontera de mar<; del 88, és a dir, a
la frontera que ens permet plantejar d'una manera
serios a l'ampliacíó del sotil de competen cíes estatutaries, en conseqütmcia, és necessari que sobre aquest
tipus de materies, el Govern vagi fent ja aquest tipus
de plans, vagi incorporant ja l'Administracíó Central
via convenis i vagi incorporant. Per tant, nosaltres,
amb tota la modestia financera que faci faIta, pero
comptant i prometent-Ios i garantint-Ios la nostra ajuda
a I'hora de plantejar i reivindicar davant l'Administració
Central la transferencia de competencíes en materia
d'educació, també votarem afirmativament que el Govern comenci afer aquest pla.
El punt 4 també sera votat pel nostre grup, 5, 6.
La resta de punts, també, sense al tres matisos.
Res més a dir, Sr. President. Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Quetglas.
Per defensar les Propostes de Resoludó del Grup
Unió Mallorquina, té la paraula el Sr. Miquel Pascual.
Ah!, perdó, perdó, és que he fet així i no he vist
cap ma a l'aire.
El Sr. Jaume Carbonero, té la paraula.
EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI:
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La
nostra intervenció, la intervenció del Grup Socialista,
que jo represent en aquests moments, es fara en
l'ordre que ha proposat el Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, és a dir, farem
una intervenció seguint els punts que ells han plantejat en dos blocs.
Al primer punt de la resolució del Grup que l'ha
presentada, nosaltres creim que l'impost turístic que
es proposa, estam d'acord amb aixo, amb el que ha
proposat el grup AP-PL, l'impost turístic s'hauria de
posar en funcionament després d'un estudi amb profunditat dels recursos que són necessaris per a aquesta
Comunitat i de les fórmules i les maneres que permetran recollir aquests recursos. Pero és que, arnés,
nosaltres creim que aquest impost, com qualsevol altre
impost no pot ser finalista. Nosaltres creim que dir
que el des tí d'aquests recursos que s'obstenguin per
un impost turístic sera tal o qual, creim que no esta
massa d'acord amb el que disposa la LIei. Nosaltres
pensam que els destins deIs imposts són un recurs
generals que té la Comunitat Autonoma per destinar-los
a les finalitats que, d'acord amb els pressuposts, prevegi, pero que no poden ser finalistes. En aquest
aspecte, ido, no podem estar d'acord amb aquest punt
n.O l.
Amb el punt n.O 2, del Consell Economic i Social,
estam d'acord, estam més d'acord amb la possibilitat
que es tengui més temps per elaborar o per dur una
proposta de Consell Economic i Social, perque pensam
que aixo és una llei, i pensam que la tramitació i
l'elaboració d'una llei requereix un temps major que
el de dos mesos. Per consegüent estaríem més d'acord
amb la proposta del CDS, de sis mesos.
Amb el Plr. d'Alfabetització d'Adults, que es proposa en 3r lloc, ja es va aprovar a l'anterior Legislatura, no s'ha fet res, estam d'acord amb aquest tema.
Votarem afirmativament.
També votarem afirmativament els dos altres punts
del primer bloc, el punt n.O 10 i el punt n.O 11, del Pla
d'Emergencia Social, pensam, i així ho va evidenciar
el nostre Portaveu al debat que varem tenir fa poc,
pensam que el Pla d'Emergencia Social és absolutament imprescindible com a instrument, a pesar que
no es tenguin altre tipus de recursos, al tres tipus de
competencies, pero com a instrument que permetra
després ordenar aquestes competencies i ens permetra
tirar endavant en aquest tema que ens sembla absolutament prioritari.
En el bloc 2, s'ha comen~at pel punt 4, llei de
disciplina urbanística, pensam que sí que és necessari,
és absolutament necessari millorar la tramitació, i
creim que la referencia que ha fet el Sr. López i Casasnovas era de Son Anet i Ses Retxilleres, de Menorca,
que efectivament és un exemple paradigmatic del que
es pot arribar amb l'actual llei i quines poden ser les
competencies de cadascuna de les administracions que
intervenen. És a dir, una llei de disciplina urbanística
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no arreglara el problema de disciplina
evident, les intervencions de les diferents administra1
cions, per si soles, tampoc no arreglaran el problemal
de disciplina urbanística si no tenen una llei, unl
instrument que sigui, una llei que permeti aturar ell
desgavell que existeix. Per consegüent, és necessariaj
una nova llei, i és necessari que tots, des deIs Ajunta~1
ments, pero també des del Govern de la Comunitat!
Autonoma, tots, posem remei a aquesta situació.
I
Quant als catalegs, inventaris d'espais naturals d'es~
pecial interes, evidentment, nosaltres hi estam d'acord,l
nosaltres creim que aquest cataleg s'ha de dur coml
més prest millor aquí, al Parlament, ja s'ha dit quel
es dura abans de final de mes, pero pensam que no1
només !'inventari és necessari que es dugui com un~
llista, com una llista d'espais que s'han de protegir,l
sinó que creim que la proposta que nosaltres feim, nol
soIs el Grup AP-PL fa una proposta en aquest sentit,l
sinó que el nostre Grup també ha fet una propost~
que creim que és més concreta i que dóna, a més'l
mesures, a més del llistat que poden ser necessaries.
Nosaltres proposam, a més de l'inventari, mesure sI
particularitzades de protecció urbanística i de gestió¡
de la naturalesa a cadascun d'aquests. Pensam qUl.'
aquesta frase final permet actuar d'una manera mol
més correcta i molt més immediata sobre els espai'
natural s i no només tenir el llistat.
També, evidentment, estam d'acord que s'aprovi
i es duguin aquí, com més aviat millor, els Plan~
especials de protecció que desenvolupen les lleis qu
nosaltres hem promogut moltes vegades amb coHabo
ració amb el PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca
És a dir que estam d'acord amb el punt n.O 6 d'aques
segon bloc, que s'aprovin els plans especials el'aquest
espais.
Quant al punt n.O 7, que tal vega da sigui el pun
que ha despert més debat fins ara, el de la delegaci'
de competencies a la Comissió Provincial d'Urbanis
me, nosaltres pensam que, efectivament, és una dele
gació de competencies, pensam que és així, Sr. Lópe
i Casasnovas, a pesar de les seves advertencies, de 1
seva reiteració, pensam que és un punt amb el quaj
estal11, en el fons, absolutament d'acord, nosaltre
creim efectivament que les Comissions Provincial
d'Urbanisme, i alXl ho farem immediatament que e~
pugui, tenguin la competencia, tenguin la competenci~
delegada de poder informar i poder resoldre aquest~
assumptes a cadascuna de les Illes, estam completa~
ment d'aconl en aixo, i ja varem dir, ja va dir el nostr~
Portaveu que un deIs temes que prioritariament pro~
posaríem que es delegas seria la competencia urbanís1
tea, pero, en aquests moments, fer una delegadó Perl
decret, sense que existeixi un instrument que desenvo~
lupi la Uei de Consells Insulars que encara no éS
aprovada ens pareix que no és correcte, no és correcte,
fins i tot podria ser anti-estatutari.
El punt n.O 8 és una versió de l'artic1e 85 de la
LIei del Sol, una versió que nosaltres creim que té
certes mancances, a pesar de la correcció, amb la qual
hi estam d'acord que ha fet el representant del PSM·
Entesa de l'Esquerra de Menorca, nosaltres creim que
aquesta redacció devalua la que nosaltres, el nostrtl
Grup ja va proposar a les resolucions del debat gene;
ral de la Comunitat Autonoma de l'any 85 i que v,!
reiterar l'any passat. En qualsevol cas, en la redacció
que es va es deixen coses importants, és a dir, que
es propicia que es puguin autoritzar obres d'intereS
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social, pero res es diu d'aquelles obres d'utilitat pública, que la Llei a l'article 85 reconeix, és a dir, que
sembla fins i tot que l'article 85.2 de la Llei del Sol
és més complert que la redacció que es proposa, i és
molt més complert que la redacció que es proposa
de la resolució que he esmentat abans, que deia
concretament: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la Comunitat Autónoma a refon;:ar
les mesures d'ordre legislatiu, reglamentari i de gestió,
per tal d'assegurar la presenoxió del medi rural d'edificacions, parceHacions i usos contraris i incompatibles amb el des tí agrícola-ramader i natural d'aquest».
És a dir, que nosaltres amb el fons i l'esperit ele la
proposta estam completament d'acord, el nostre Portaveu es va referir ahir a la terciarització, que es una
paraula que jo trobo superajustada a la situació que
es troba el món agrícola, la terciarització del sol
rústec, terciarització a la que s'arriba a partir d'aprovacions com d'interes social d'instaHacions i d'obres
que no tenen cap tipus d'interes social o d'utilitat
pública i que signifiquen una degradació i una devaluació del que diu la Llei del Sol que, arnés d'especifificar que han de tenir interes social i utilitat pública,
especificament assenyala que hagin d'empla'~ar-se al
medi rural, i aquesta també és una expressió que no
es troba a la resolució que vos tes proposen,
que
nosaltres trobam que s'havia d'incorporar.
El punt n.O 9, per acabar el punt segon
per
acabar la nostra intervenció, amb el punt 9 estam
d'acord, evidentment, és un tema pressupostari i en el
pressupost, si no vengués contemplat així, nosaltres
faríem les esmenes oportunes, perque es pogués produir aquesta resolució que vos tes proposen.
Res més i mol tes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Portaveu del Grup AP-PL, Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Simplemente para añadir un par de cosas. La primera es que no ha quedado
realmente clara la propuesta, y lo digo a efectos de
fijar la posición de nuestro grupo, la propuesta en el
punto 5, la propuesta de que se cambie el término de
15 días por el de 30 de noviembre. No ha quedado absolutamente claro, yo creo que es una cuestión de 10
días, puesto que hoy estamos a 5, 'Y, bueno, no voy a
ocultar que nuestra propuesta, que proponía el 30 de
noviembre, como plazo de presentación del estudio
del catálogo de espacios naturales y el plan, la propuesta de actuación de protección de espacios naturales, no voy a ocultar que está previamente hablado
con el Gobierno, parece que esta es una fecha razonable para el Gobierno, v a mí me parece que también
puede ser aceptable. Pero no sabemos si el Grupo
Entesa d'Esquerra-PSM lo mantiene.
Igual digo respecto de la propuesta n.O 6, en que
se pide el paso de 2 meses a 6 meses, ha pedido el
Gobierno, parece que respecto a esto no ha quedado
claro, al menos no me lo ha quedado a mí, la respuesta, y es por la fijación de posición del Grupo, como
digo.
Respecto del punto n.O 8, ya se ha dicho aquí, por
el Portavoz de Unió Mallorquina y por el Portavoz del
PSOE que esto está en contradicción con el artículo 8:5
de la Ley del Suelo, simplemente añadir que a mi
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juicio también hay otro error, bajo mi apreciaclOn,
en la formulación de la propuesta de la resolución,
cuando se dice que no sean autorizadas parcelaciones
o edificaciones, las parcelaciones, si son urbanísticas,
evidentemente ya no están autorizadas, están prohibidas, si no son urbanísticas, entonces no se pueden
autorizar o desautorizar por sistemas urbanísticos, es
decir, un señor puede, evidentemente, parcelar una
finca determinada, sin pedir autorización para ello al
Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, el Sr. López i Casasnovas, té la paraula.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President. Bé, hem sentit amb interes
la fixació de posicions. Volem comen~ar amb la d'Unió
Mallorquina, que Iliga perfectament amb el que s'acaba de dir ara, per part del Portaveu del Grup AP-PL.
La proposta n,O 8, si l'han llegida bé, jo crec que no
es pot considerar ni contra llei ni res de l'altre món,
la Llei del Sol té un article, l'article 85, la proposta
nostra de resolució parla de disposar les mesures
necessaries, mesures necessaries, si vosH:s creuen que
les més necessaries són de tipus legislatiu, ho poden
fer, poden modificar l'article 85 de la Llei del Sol, és
possible, pero nosaltres no demanam a90, demanam
senzilIament que, voste ho ha dit, Sr. Ortea, parceI-lacions, les parceHacions si són de tipus urbanístic són
iHegals, per tant que se'ls apliquin les disposicions
urbanístiques, pero si són de tipus agrícola o senzilIament són una divisió de finca, que manco, que manco
que poder comptar amb el coneixement, amb l'informe de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
d'aquest Govern? Jo crec que a~o no és tampoc posar
requisits insalvables, són senzillament aquelles mesures precautories, cautelars, necessaries perque continUln produint-se tot allo que el Sr. Carbonero ha dit
molt bé, aqucst procés de terciarització imparable.
Aquest procés es pot aturar, ho vam dir alla, ho deim
aquí ara, apliquin vos tes les mesures necessaries,
nosaltres n'aplicaríem unes, en principi la Llei de
Disciplina Urbanística, pero també creim que és molt
interessant, molt important, que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca no estigui silenciosa, tengui un paper rellevant a jugar, perque ens estan venent
figues per lIanternes, amb el nom de parceHacions de
finques rústiques, s'estan propiciant autentiques situacions de fet, que després hem de considerar zones
turítiques sensc infraestructura o, senzillament, zones
urbanístiques dignes d'un tractament especial modificant la Llei del Sol a través de propostes que aquí
ja han arribat i que tendrem ocasió de discutir d'aquí
uns dies.
Quant a les Comissions provincials d'Urbanisme,
tornem-hi de bell nou. Obviament, amb una certa
habilitat, tots els Portaveus que hi han fet referencia,
han parlat de competencies, de delega ció de competencies, no és una delegació de competencies, és una
formació de la Comissió amb un criteri polític que
vostes tenen legítimament dret a mantenir com esta,
de modificar en el seu favor o de modificar en el
sentit d'adaptar-Ies a les composicions majoritaries de
cadascuna de les Illes. Nosaltres no demanam insularisme a uItran~a, demanam, a<;o sí, que la voluntat
política ele cada poble de les Illes recoIlida a l'Estatut
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d'Autonomia tengui una composició adient Sres. i
Srs. Diputats, nosaltres no creim que ar;o pugui ser
mai anti-estatutari, en qualsevol cas, anti-estatutari
seria manten ir la situació que tenim fins ara sense
que s'hi actul.
Recollim, per altra banda, amb interes les propostes que s'han feto El Sr. Carbonero ens ha dit,
respecte d~l punt n.O 7, perdo, 8, que ells l'any 85,
hem scmbla que era, van fer una resolució en el mateix sentít, millor, més perfecte que la que ara proposam. Obviament nosaltres estaríem disposats, ja la
vam votar a favor en aquell moment, estaríem disposats a continuar votant-la a favor, pero ar;o a aquest
debat, com voste sap, és impossible si no hi ha unanimitat de tots els Grups.
I res més, gracies pels posicionaments que han
fet favorables a les nostres resolucions, i esperam que
aquells que han estat contradictoris amb les nostres
posicions, amb el temps i amb la paciencia que ens
caracteritza des de la nostra minoria minoritaria, continuem insistint. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Abans de donar la paraula al Portaveu d'Unió
Mallorquina, aquesta Presidencia voldria fer saber als
senyors parlamentaris que aquest Plenari acabara avui
a l'hora que sigui.
El Portaveu d'Unió Mallorquina, Sr. Miquel Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL I AMOROS:
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Per tal
d'atendre el prec de la Presidencia i per no esgotar
les Sres. i Srs. Diputats, i la gent que ens escolta,
tampoc no esgotaré el temps.
A la meya intervenció d'ahir, a la darrera part de
la meYa intervenció, vaig fer referencia a dos temes,
que són temes institucional s d'aquesta Comunitat
Autonoma, que són temes d'interes balear, un és la
possible reforma de l'Estatut, i un altre és el finan<;ament de la Comunitat Autonoma. 1 nosaltres pensam
que tots aquests temes d'interes balear, com són
aquests dos o com sigui qualsevol altre que afecti la
delimitació del contingut de la nostra Autonomia,
haurien de ser tractats sota el prisma del consens, és
a dir, no hi hauria d'haver protagonisme de cap Grup
Polític, sinó que la iniciativa hauria de ser tan estesa
com fos possible, per tal que, quan es vagi a negociar,
hi hagi un suport el més ampli possible.
La proposta de resolució n.O 1 fa referencia a
l'Estatut d'Autonomia, a la possible reforma. És necessario. la revisió, és necessari demanar senzillament
transferencies de noves competencies? Nosaltres tenim
una opinió formada, en el sentit que ja varem expressal' en el debat d'Investidura, favorable. Ara bé, l'artiele 16.2 de l'Estatut d'Autonomia i l'article 68 fan
referencia que la iniciativa per a la reforma de l'Estatut ha d'una cinquena part dels Diputats, pot ser
del Govern, pot ser del Govern Central i pot ser de
les Corts, i el que és demanar la iniciativa legislativa,
a través d'iniciativa legislativa davant el Congrés dels
Diputats, una llei organica de transferencia de competencies, ho pot fer un Grup Parlamentari, senzillamento Pero, com he dit abans, nosaltres pensam que
aquestes iniciatives han de sortir del Parlament no
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del Govern, i molt manco del Govern Central o de
les Corts, i que han de sortir, a ser possible, per
unanimitat. A posta nosaltres proposam que es faci,
que dins la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament es formi una Ponencia COm
per exemple, hi va haver quan es va fer la Constitució:
que hi va haver una Ponencia de Diputats, per tal
de fer, podríem dir, actes preparatoris i, a la vista
de les conclusions d'aquesta Ponencia, es dugués endavant una iniciativa legislativa que tengués suport
del maxim nombre de Grups Parlamentaris. L'operativitat, bé, nosaltres pensam que aquest Parlament té
uns mitjans tecnics, i també el Govern Balear té uns
altres mitjans que poden ser soHicitats per aquest Parlamento Per consegüent, el sentit, com he cUt, és que
quan arribi dio. 25 de febrer del 1988, que fara cinc
anys que l'Estatut és en vigor, ja sapiguem, en aquest
Parlament, el que ens convé, i puguem actuar en conseqüencia.
Pero no només hem dut una proposta de resolució
respecte de l'Estatut, també n'hem duta una altra
respecte del finan<;ament. Ahir varem dir que aquesta
Comunitat Autónoma rep aproximadament un 7 % de
la recaptació per a la finan<;ació de la propia Comunitat, i varem dir que, arnés d'aixo, hi ha unes competencies que són competencies territorials, que fan que,
al nostre entendre, existeixi una discriminació de la
nostra Comunitat respecte de les peninsulars, ja que,
com que l'Estat Central té competencies en carreteres,
en obres hidrauliques i en altres, que són competencies territorials que afecten més d'una Comunitat
Autonoma, i aquí no és així, l'Estat destina molts de
recursos a obres d'aquest tipus, i, en canvi, aquí,
quan varem tenir la transferencia de competencies no
se'ns varen donar uns doblers incondicionats per fer
front a aquestes transferencies. Aleshores, nosaltres
podem estar equivocats, pensam que no, pensam que
és així, p~ro, bé, l'impor;ant és partir del principi
que he dlt abans, que es que eIs temes d'interes
bale<.~r tenguin una iniciativa tan amplia com sigui
posslble en aquesta Cambra, i no d'un sol Grup Parlamentari, perque clar el que interessa, quan anem a
dis~utir, per exemple, una iniciativa legislativa, com
sena en aquest cas, al Congrés dels Diputats o una
Proposició de Llei o el que sigui, és que hi hagi una
for<;a política el més ample que sigui possible. I jo
vull recordar, i no vull polemitzar, pero sí vull recordar que ahir, des d'aquests es con s quan jo vaig parlar
d'un ratio que era finan<;ació de la Comunitat Auto..
noma respecte de recaptació tributaria i vaig dir que
era el més baix, es va sortir, des d'un altre Grup i
es va fer una disquisició a base de taules imp~t
output, a base de carregues impositives, a base d'estadístiques de qualitat de vida, pero no es va rebatre
en absolut el que jo vaig dir, al reyeS el que sí es va
afirmar, amb molta agressivitat va ser que es feia
parlamentarisme de bugaderes, i jo respecte d'aixo
només vu dir que defensar honestament, equivocats o
no, i jo crec que no es tic equivocat, si defensar honestament els interessos de les nostres illes enfront deIs
possibles abusos de l'Administració central és fer
parlamentarisme de bugaderes, és un honor ser una
bugadera.
Per acabar, només vull dir que esper tenir el
suport de tots els Grups d'aquesta Cambra. Moltes
gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Abans de donar la paraula als restants Portaveus,
deman al Sr. Secretari que procedeixi a fer lectura de
les dues propostes de resolució del Grup Parlamentari
d'Unió Mallorquina.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Primera.-Que es formi en el si de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament
de les Illes Balears una Ponencia perque, a la vista de
les competencies no assumides per la nostra Comunitat Autonoma i de l'experiencia deIs quatre anys i mig
de la vigencia del nostre Estatut d'Autonomia, realitzi
un estudi, en el termini de tres mesos, sobre la conveniencia bé de la seva reforma o bé de la formació
i tramitació d'una Proposició de llei organica de transferencia de competencies a les Illes Balears.
Segona.-Que es formi en el si de la Comissió
d'Ecoonmia, Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears una Ponencia perque faci, en el termini de tres mesos un estudi sobre l'existencia o no
de greuge comparatiu entre el finan¡;ament de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, respecte de
les Comunitats Peninsulars, pel fet d'assumir la competencia exclusiva en materia de carreteres, d'obres
hidrauliques i aquelles altres derivades del fet insular,
reconegut a l'article 143 de la Constitució espanyola,
com a fonament del dret a l'autonomia de les Illes
Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir?
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López i Casasnovas, per part del grup PSM-Entesa de l'Esquerra de
Menorca.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Com a fixació de posicions, Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:
Sí, per fixació de posicions exclusivament.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre
Grup, molt breument, votara a favor de les dues propostes de resolució, i ho farem en la consciencia que
és imprescindible, des d'ara ja, anar fent feina per
arribar a aquesta fita deIs cinc anys de vigencia de
l'Estatut, que ens permet constitucionalment modificar, corn:gir les deficiencies, augmentar el sostre competencial, etc. Nosaltres pensam que qualsevol reforma de l'Estatut, en aquests moments, és un risc i és
un repte, és necessari, és un risc perque ens pot fer
anar enrera, segons la composició de forces parlamentaries amb aspectes importants aconseguits, és també
una necessitat si constatam les greus deficiencies que
té la nostra Comunitat Autónoma que la discriminen,
vulguem o no vulguem, respecte d'altres Comunitats
que estan en situacions cultural s , socials, economiques
semblants a la nostra.
En conseqüencia, no tenim cap inconvenient que
s'hi faci feina ja, d'una manera conjunta, tot els Grups
Polítics, si bé al punt n.O 2, óbviament, hauríem de
deixar aclarit, em sembla que el Sr Miquel Pascual ja
ho ha fet, que la Ponencia no és només una ponencia
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per estudiar, com una reunió de coHegials que es
reuneixen amb un llibre de text, d'allo que es tracta
és d'analitzar totes les taules imput-output i tots els
coneixements tecnics i economics que hi hagi sobre el
tema i elaborar un informe, que és la feina de la
Ponencia parlamentaria.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
El Portaveu del CDS, Sr. Quetglas, té la parauIa.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltcs gracies, Sr. President. Per fixar la posició
del nostre Grup i responent a l'amena~a que ens ha
fet el Sr. President referent a la dura ció del debat
d'avui, serem molt breus, quasi telegrafics.
Proposta de resolució n.O 1, Sr. Portaveu d'Unió
Mallorquina, compti amb el vot del nostre Grup, ens
pareix una gran iniciativa perque és necessari que
comencem ja a progresar ja la vista a la frontera del
88 i comencem a ampliar l'ambit competencial de la
nostra Autonomia.
En relació a la proposta n.O 2, jo crec que entra
una mica, potser entre en col'lisió amb una proposta
de resolució del Grup Socialista, que diu que el Govern
de la Comunitat, en el termini maxim de sis mesos
remetra al Parlament Ull;:t comunieació per tal de
celebrar un debat sobre finan¡;ació de la Comunitat.
Personalment crec que, atesos els mitjans tecnics i les
possibilitats que té el Govern de fer aquest estudi,
em pareix que és més convenient, més convenient que
sioui iniciativa del Govern, que es faci aquest treball
sobbre finan¡;ació i, en conseqüencia, ens inclinam per
la proposta del Partít Socialista.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Costa, per part del Grup Socialista.
EL SR. COSTA I COSTA:
Moltes de gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo entene que lots tenim pressa en aquest Parlament, pero crec que hi ha propostes que tenen un
gran fons i que no poden passar tractades trivialment
aquí, aquí es proposa una reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, primera proposta del Grup
Regionalista. Es proposa una reforma quan duim
quatre anys i mig de funcionament a un Estatut que
el Grup Regionalista o alguns components del Grup
Regionalista o d'UM, perdó, saben molt bé el que va
costar de fer, saben molt bé el que va costar de fer.
Saben molt bé el difícil que va ser arribar a un
acord. En els quatre anys i mig de funcionament,
vos tes ja el volen reformar. Miri, jo entenc, sinceramení, que va ser molt més prudent la proposta que,
en el debat d'Investidura, va fer el President d'aquesta
Comunitat Autonoma, Sr. Cañellas, sobre aquest tema,
i, per tant, jo els he de dir ben clarament que el Grup
Socialista no votara a favor d'aquesta proposta, no
estarem a favor de qualsevol proposta, en aquests
moments, que proposi reformar l'Estatut, i valdría la
pena que aquí no som a un debat dialectic, només,
hi som també amb una reflexió d'idees i aquesta té
una gran enrrega de profunditat, que crec absolutament inconvenient per a la nostra Comunitat. Valdria
la pena que véssim més el funcionament, que aprofitassim tots el ressons d'aquest Estatut d'Autonomia,
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que en té molts que encara no han estat utilitzats per
aquest Govern, que véssim el seu rendiment i, al seu
moment, ja veurem si s'ha de fer o no una reforma.
Respecte al tema segon, en primer lloc, jo els he
dir que conté una gran confusió d'idees, una gran
confusió d'idees, parla de competencies exclusives de
la Comunitat Autónoma, i diu que una d'aquestes
competencies és obres hidraliques, per exemple, i jo
no sabia que obres hidrauliques fos una competencia
esclusiva d'aquesta Comunitat Autónoma, no ho sabia,
ho sabem perque ens ho ha dit el Grup Regionalista,
entenem que no és així, de totes maneres, si ens ho
pot dir, ha mirarem bé. I ens proposa, endemés, un
debat, una ponencia d'estudi sobre l'existencia i no
de greuges comparatius en el financ;:ament de la Comunitat Autónoma. Miri, el 17 de desembre del 1985,
després d'un debat com el que estam celebrant avui
en aquesta Comunitat Autónoma, aquest Parlament va
aprovar el text següent, el llegiré: «Que el Govern de
la Comunitat Autónoma presenti al Parlament, en el
termini de dos mesos, un estudi detallat sobre el
sistema de finan¡;ament de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears i possibles alternatives, aixo amb
la finalitat d'anibar a una visió objectiva sobre si
l'Autonomia de les Illes Balears és objecte de tractaments discriminatoris a nivells de financ;:ament i per
tal que es puguin emprendre, si calgués, les pertinents
actuacions». Aixó es va aprovar, Sr. Pascual, Srs. Diputats, com li he dit, dia 17 de desembre del 1985, encara
l'esperam al compliment d'aquesta resolució. I nosaltres no ho demanavem al Parlament, no ho demanavem a una Ponencia de la Comissió d'Economia i
Hisencla que som polítics, que no som tecnics, que no
és la [unció de la Comissió d'Economia i Hisenda ni
de qualsevol altra d'aquest Parlament fer estudis tecnics, ha clemanavem a un Govern que sí que té la
possibilitat de dur endavant aquests estudis, perque
té darrera tota una maquinaria administrativa i tots
uns instruments que no té un Parlamento Per tant,
creim que aixó ens hauria de dur a algun tipus de
reflexió, a algun tipus de reflexió més coherent de la
que demanen. Per altra banda, avui mateix, el Grup
Socialista presenta una Moció constructiva, en el sentit
que es faci un debat sobre el financ;:ament de la Comunitat Autónoma, concretament, deim, «Que el Govern
de la Comunitat Autónoma, en el termini maxim de
sis mesos, enviara a aquest Parlament una comunicació per tal de celebrar un debat sobre la financ;;ació de
la Comunitat Autónoma». Sr. Diputat, Sres. i Srs. Diputats, per fer una comunicació al Govern sobre aquest
tema, el Grup Socialista li dóna sis mesos, vostes
parlen de tres, quan saben que en tenim dos completament ocupats amb la discussió del Parlament sense
deixar un dia lliure. Jo crec que quan es fan pr~postes
a aquest Parlament, s'haurien de fer amb molta més
reflexió. A aquesta segona proposta, ja els avan¡; que
el Grup Socia1ista votara que no. Perque aquí no es
tracta d'aprovar propostes que després no poden ser
complides, el Grup Socialista fa propostes i les fa responsablement, pensam que són propostes que poden
ser complides si hi ha voluntat política per part del
Govern, no fa propostes que hagin de ser incomplides
i que deteriorin, després, el paper d'aquest Parlament,
d'aquests parlamentaris o del mateix Govern, creim
que no es pot actuar amb aquesta lleugeresa, hem de
ser reflexius, aquests temes són temes importants, que
requereixen estudis de tecnics i debats amb profun.

ditat, que no poden ser objecte d'una Comissió, d'una
Ponencia perque allí ens reunim i mirem qui té més
capacitat, qui arriba abans a una carrera que no sabem
on ens duo Nosaltres formam part, el Grup Socialista,
d'un projccte polític a tot l'Estat Espanyol, i dins
aquest projecte polític estam disposats que es millorin
tots els instruments que facin possible una millor
política que arribi finalment als ciutadans, peró no
estam a cap carrera per arribar abans a una meta que
no sabem on ens duo
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el seu Portaveu, Sr. Gonzalez i Ortea.
EL SR. GONZALES I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Nada más, muy brevemente, para fijar las posiciones del Grupo. Nosotros vamos
a votar a favor de las dos propuestas de Unió Mallorquina. Y lo vamos a hacer, porque en el breve plazo
que llevamos aquí algunos de nosotros que no tuvimos
la fortuna de estar aquí sentados en la Legislatura
anterior, hemos presenciado ya repetidas veces un
fuego cruzado, en este Parlamento en el que, cuando
se reclama al Gobierno sus actuaciones sobre tales o
cuales materias, el Gobierno contesta muchas veces
que no tiene competencias o que la financiación es
insuficiente. Y estamos discutiendo eso y lo hemos
discutido ya un montón de veces, como' digo, en el
cortísimo plazo que evamos aquí sentados, en esta
Legislatura. Yo creo que va siendo buena hora de que,
quizá un poco al margen de toda la luminotecnia que
la Sala de Plenos tiene, en la tranquilidad de la Sala
de Comisiones, todos nosotros, todos los Grupos Políticos podamos saber, de una vez, :v aclarar de una vez,
cuáles son las competencias que realmente tenemos,
cuáles las que deberíamos tener y cuál es la financiación adecuada de estas competencias.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
En torn de replica, té la paraula el Portaveul
d'Unió Mallorquina, el Sr. Miquel Pascual.
Sr. President, Sres. Srs. Consellers. Jo, a l'únic!
que contestaré, en aquest cas, és al Sr. Quetglas, i
diré respecte de la segona proposta que nosaltresl
havíem pensat, com a primera instancia, demanar que:
ho fes el Govern, aixo, pero després varem reflexionar:
i varem arribar a la conclusió que perque si nosaltres,l
per exemple, anem a suposar que existeixi un greuge;
anem a suposar que existeixi per un moment, si exis~
teix, és millor que aquest greuge surti d'aquesta Cambra i no surti d'un Grup Polític o de dos, que
integren el Govern. A posta varem posar, varem proJ
posar, després, la fórmula de la Comissió, una Comissió que, evidentment, ha de comptar amb el supor~
tecnic del Govern i ha de comptar amb el supor~
tecnic que necessiti, els Lletrats d'aquí, etc., etc. Senzi~
llament aixo.

lil

EL SR. PRESIDENT:
Procedirem, idó ara, a la defensa de les propos~
tes de resolució presentades pel Grup Parlamentad
Socialista, i demanam al Sr. Secretari si vol procedir'
a fer lectura d'aquestes.
.
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Deman perdó a la Cambra, perque m'he confós en
la presentació. Té la paraula el Portaveu del Grup CDS
per defensar les seves propostes. I agraesc a la Mesa
la solidaritat 8. fer saber que s'ha equivocat el President.
De moment, Sr. Quetglas, procedirem a Ilegir, procedeixi a la lectura de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari CDS.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Primera.-EI Parlament acorda la celebració d'un
debat sobre Política d'Ordenació del Territori durant
el proper període de sessions.
Segona.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Autonoma que en sis mesos constitueixi el
Consell Economic i Social de les Illes Balears a través
deIs mecanismes oportuns.
Tereera.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Autonoma que en el termini maxim de sis
mesos remeti un projecte de Llei de Comer~, que
doni suport a una política de modernització de les
estructures comercials, la seva adaptació a les exigencies deIs nous temps i contempli i objectivi línies de
crectit per als petits i mitjans empresaris comercials.
Quarta.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat Autonoma que en el termini maxim d'un mes
remeti l'estudi de planejament, estudi previ, estudi informatiu, avantprojecte i estudi d'impacte ambiental
corresponent a l'Autovia Marratxí-Inca.
Cinquena.-EI Parlament insta el Govern de la
Comunitat Autonoma que en el termini maxim d'un
mes remeti l'estudi de planejament, estudi previ, estudi informatiu, avantprojecte i estudi d'impacte ambiental corresponent al Túnel de Sóller.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Secretario Té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltcs gracies, Sr. President.
La primera de les nostres propostes de resolució
que és acordar la celebració d'un debat sobre política
d'ordenació del territori, cree que recull aIlo que és el
sentir general i que es va manifestant al Uarg d'aquesta
Legislatura a aquesta Cambra, nosaltres ja li hem anunciat reiteradament, durant la campanya electoral que
enteníem que el debat sobre ordenació del territori seria el gran debat d'aquesta Legislatura, i així ho és, cada
vegada que ens reunim en PIe per debatre temes
d'interes general, sempre les referencies a les qüestions d'ordenació territorial són constants, la referencia a aqueUs horitzons necessaris que pertoquen a
l'ambit d'ordenació territorial dins la nostra Comunitat Autonoma és inevitable i és constant. És el gran
debat, en definitiva, de la nostra Comunitat Autonoma,
que nosaltres demanam que es dugui aquí al Parlament,
per tal de comenr;ar una fixaeió de posicions deIs distints Grups, una aUau d'opinions que puguin, d'alguna
manera, trobar els nexes d'unió que don in Uum de cara
a les Directrius d'Ordenació del Territori que, en definitiva, són el gran horitzó que ha de venir a aquesta
Cambra, que s'han d'aprovar per aquesta Cambra i que
han de produir, com a conseqü(~ncia d'una jerarquía piramidal que contempla la propia Llei d'Ordenació del
Territorí, tota una serie ele plans, sectoríals, zonals, etc.,
etc., que determinin, sobretot, un camp que doni una
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seguretat, una seguretat de tipus jurídic a tots, una seguretat jurídica a aqueIles persones que vulguin fer les
seves accions inversores dins uns parametres de vida
economica ordinaria i seguretat jurídica a aqueIls ciutadans, cada vegada més, cada vegada més en nombre
i cada vegada més en intensitat, preocupats per aUo que
signifiquen agressions constants al nostre entorn i la
degradació paisatgística del nostre medi natural. En
conseqüencia, crec que el que demanam no és més que
elur al Parlament aIlo que és al carrer, aIlo que és als
mitjans de comunicació i esper el suport de la majoria o, millor dit, ele tots els Grups Parlamentarís. No
s'ha d'oblidar, per aItra banda, que la política d'ordenació del territori és probablement, avui per avui, l'instrument més important que té el Govern de la nostra
Cornunitat Autonoma per establir les grans línies de la
seva acció política, és un insirument de pes importantíssim, és, podríem dir, la política d'ordenació del territori, per acabar, l'expressió espacial, l'expressió dins
l'espai d'aIlo que són les línies polítiques del Govern,
per tant, és un tema de gran transcendencia.
La nostra segona proposta de resolució és instar al
Govern per a la constitució del Consell Economic i Social de les Illes Balears. No insistiré massa en la defensa d'aquest punt, perque sembla que, a través de les
manifestacions que s'han fet per part deIs distints Grups
Parlamentaris sobre una proposta, en el mateix sentit,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, aquesta proposició tendra suport parlamentari
perque surtí endavant, per tant, no hi ha massa COses
a dir més que l'evident necessitat d'articular, dins una
democracia pluralista moderna, dins una democracia
que posa, fins i tot constítucionalment, el seu accent
en el caracter social del nostre sistema, del nostre rcgim polític, que fa necessaria l'articulació de mecanismes participatius molt més enIla, amb més intensitat,
amb més profunditat deis Grups, de Sindicats, d'Associacions, de Cambres de Comen;, de grups d'interessos,
etc., etc., que puguin manifestar, que puguin debatre
més enlla d'un simple organ consultiu, més enlla d'una
simple reunió que pugui aportar punts de vistes, sinó
amb un caracter d'estatuts, amb un caracter estatutari
important, de cara a la presa de grans decisions. L'imperatiu és constitucional, existeix a d'altres Comunitats
Autonomes i existeix també a legislaeió estrangera que
ens pot servir de model per adaptar-lo a les nos tres necessitats.
Punt tercer. El punt tercer és un deIs que probablement tendra més problemes i podria ocasionar major dosis de debat. Nosaltres entenem que una Llei de
Comen;: és una necessitat ampliament sentida, pels sectors economics corresponents, és una Ilei sentida perque d'alguna manera les estructures comercial s, com
deia el discurs de presentació d'aquest debat del Presielent de la Comunitat Autonoma, encara que han respost amb una agilitat relativa als reptes de la modernització que requeria la dinamica del «boom» turístic,
també és cert que avui, avui, és detectable que es produeix un procés el'obsolescencia de les línies comercials,
deis canals de comercialització, de la distribució, és necessari articular uns mecanismes que procurin, que alentin, que estimulin la modernització d'aquests canals, en
el nostre cas, atesos els condicionaments de la insularitat és absolutament imprescindible tenir en compte les
nostres peculiaritats, nos al tres defensam també que s'estableixin mesures de finanr,:ació, aquí sí, i ja anunci'i la
nostra discrepancia amb una proposta del Grup Parla-
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mentari AP-PL, en el sentit que parla de finan<;ació de
credit turístic, entenem que un sector com el turisme
és difícil que sigui acceptable augmentar la finan<;:ació
pública a un sector que té uns beneficis, uns marges
de beneficis tan impressionants com aquest i, en canvi, si que sembla més important estimular les vies de
canal s de finangació, bé per vies de finangació pública
o bé per primes que facilitin la financ;:ació privada cap
al sector, aquí sí, per a aquesta adequació de les estructures comercials, sempre amb caracter objectiu, aquest
és un adjectiu que vull sub rallar de la nostra proposta
als mitjans i petits empresaris comercials. Probablement es debatra la qüestió competencia!, sen se dubte,
sempre que es parla de la llei de comerg surt el tema
de la competencia, jo la voldria obviar, perque, en definitiva, aquí, del que es tracta és, com ja s'ha dit abans,
d'establir els marges polítics de la discussió, si és necessari, si el Govern troba que és necessari, comen<;:ar
a partir d'una llei organica, jo personalment tenc les
meves discrepancies, pero aixo, probablement és un debat tecnic, bé, doncs que es faci, que s'instrumentin
els mecanismes que siguin necessaris, personalment
tenc els meus dubtes que sigui necessaria una llei organica per entrar dins l'ambit competencial del comen;,
crec que amb l'Estatut i el contengut de la Constitució,
sense traspassar els límits competencials és possible
fer una ordenació, a la vista de les competencies exclusives legislatives i les competencies executives que
es donen, quant a ordenació economica de la nostra
Comunitat, és possible acollint-se a aixo i a l'article 148
de la Constitució, és l'establiment d'aqucstes línies i,
per tant, obviarem aquesta qüestió i la deixarem en
mans de qui segons la proposta de resolució, té la iniciativa de dur a aquesta Cambra aquesta llei de comerg,
arbitrar els mecanismes que trobi que facin falta o que
siguin tecnicament necessaris per arribar a aquesta lIei
de comen;.
Les propostes 4 i 5, les propostes que insten el Govern a dur a aquesta Comunitat Autonoma la documentació relativa a dos projectes, l'autovia de Marratxí-Inca
i el Túnel de Saller, com a conseqüencia de la Moció
derivada de la InterpeHació en materia de política de
carreteres, bé, jo crec que és obvi, és al carrer que
aquestes dues obres són, probablement, les obres més
importants que en aquests moments puguin venir, puguin condicionar una visió general de la nostra estructuració en materia de carreteres, al Govern se li va demanar, per via de Moció d'aquest Parlament, que els
projectes, abans que sigui aprovat el Pla de Carreteres,
els projectes que, per raó d'urgencia, tenguin la necessitat de ser aprovats, es duguin a aquest Parlament, a
nivell d'avantprojectes perque, amb un instrument reglamentari adequat i per via de Comissió, s'estudiln i
se li doni la seva aprovació i, d'aquesta manera, quan
quedin inclosos dins el Pla de Carreteres, ja hi haura
un previ pronunciament d'aquest Parlament, que aixo
es faci, amb caracter d'urgencia, perque entenem que
aquestes dues vies, sobre aquestes dues vies d'especial
transcendencia és important actuar-hi i prendre decisions amb caracter urgent, tant i més quant que, en
aquests moments, tenim el debat pressupostari damunt
la taula, tenim els pressuposts, i nosaltres volem veure
l'adequada intcrelació entre aquestes dues obres i el
pressupost, perque, sense haver entrat, encara, en l'analisi amb profunditat de les xifres, veim algunes desproporcions que voldríem veure aclarides amb la documentació que el Govern remeti a aquesta Cambra.

Res més, i moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, en nom del Govern, el Vice-president,
Sr. J oan Huguet.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet i Rotger):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fent referencia
a les propostes de resolució que ens ha presentat aquí
el Portaveu del CDS, dir que a la primera proposta de
resolució, nosaltres hi estam d'acord, estam d'acord a
celebrar aquest debat sobre política d'ordenació del territori, pero, si m'ho permet el representant del CDS, li
demanaria si pogués afegir, després de la paraula «sessions», «previa comunica ció del Govern», tal com per
exemple fa una aItra proposta d'una altra materia concreta, del Grup Socialista, amb el tema de finangament,
«previa comunicació del Govern», i a:;o no desvirtua en
res que aquesta comunicació, com és obvi, el Govern
la de fer en el proper període de sessions, és a dir que
queda fixat que ha de ser en el proper període de sessions, que ha de fer la comunica ció el Govern, per tant,
jo li demanaria, si no té cap inconvenient i tampoc els
altres Grups, que fos previa comunicació del Govern.
Indiscutiblement, el que voste ha dit a aquesta tribuna,
per part del Govern se subscriu, el debat d'ordenació
del territori és, important, miri si és important que jo
crec que se n'han fets bastants, jo supos que si haguéssim de fer una valoració de debat1i, els que se'n durien
el premi serien Cultura i Esport i Ordena ció del Territori, en materia de debats dins aquesta Cambra, per
tant és un tema que és important. Ja va anunciar el
propi ConselIer en el seu moment que dins aquesta
Cambra hi hauria autentics debats sobre política d'Ordenació del Territori, i va ser precisament el mateix
ConselIer quan va presentar el projecte de lIei d'ordena~ió territorial, ja va anunciar que aquest projecte de
llel con tenia l'elaboració d'unes Directrius i que, a diferencia d'altres 1I0cs, aquestes Directrius no les aprovaya l'Executiu ni el Govern, sinó que les aprovava el
Pa:lament, la qual cosa suposa, no solament tirar per
balx, a vegades, crítiques facils de dir que nosaltres no
tenim en compte el Parlament, sinó que suposava potenciar el Parlament en la mesura que el debat sobre
Directrius d'Ordenació del Territori, com voste ha dit,
ha de configurar tot el que ha de ser, i valgui la redundancia, 1'ordenació amb un caracter ampli del que
ac;o suposa. Per tant, sí a aquesta primera, per part del
Govern, estam d'acord, no hi tenim cap inconvenient.
Quant a la segona resolució, crec que aquí la meya
intervenció ha de ser molt breu, ja quan 1'han present2da el PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, hem dit
que estavem d'acord amb el fons de la resolució del
PSM-Entesa de l'Esquerra, pero que, sota el nostre criteri, consideravem que era millor donar suport, sense
que aixo pugui dir que no hagim de donar suport a
I'altra, pero que, per part del Govern, creiem que era
millor aquesta proposta que presentava el CDS i que,
de fet, ara ens du aquí, que dóna un termini de 6 mesos. Per tant, ja hem dit que estavem d'acord amb la
creació d'aquest ConselI Economic i Social i, per tant,
molt més d'acord estam encara quan el termini es posa
de 6 mesos, tal com havia anunciat abans sobre aquesta tribuna, quan feia referencia a PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca.
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Quant al projecte de llei de comen;:, jo crec que
voste, Sr. Quetglas, ha previst que el representant del
Govern li podria dir, no tenim competencies, el representant del Govern el que no li dira és que no hi estiguem d'acord, nosaltres hi estam d'acord, a fer el
projecte de llei de comen;, i hi estam d'acord perque
el mateix Conseller d'Indústria i Comer¡;: ho ha dit i
ho ha reiterat bastants vegades, que es feia necessari i
més a les nostres illes, per les circumstancies que tenim, una llei que reguli el comen;:. Pero creim que voste mateix ens pot donar una solució, si hi ha aquest
apropament que sembla que hi ha amb els fets, i és
que posi 6 mesos, d'aquÍ 6 mesos, ja haurem arribat al
man;, quan s'hauran complit els cinc anys, per tant, jo
li demanaria que aquest projecte de llei, en compte de
dir 6 mesos, fos presentat una volta obtingucla b competencia, és a dir, d'aquí 6 mesos estam en disposició
ele negociar aquesta compet:::ncia, no correguem ara a
fer una llei de transferencies o una llei organica o reclamar-la. perqu~ voste sap que no podem fer aquesta
!lei si no tenim la competencia, per tant, esperem el
mes de mare;, captem aquesta competencia i, si no ens
la donen, plantegem una llei organica de transferencia
d'aquesta, dins el mes de man;, i quan tenguem la competencia, facem la llei de comen;:, perque si el Govern
pot presentar un projecte de llei cle comen;:, aquí, pet-')
si no tenim la competencia, no ens serveix de res. És
a dir, que no desvirtua en res la seva proposta. Sí a
b lld de comere;, pero consideram, el Govern considera, no sé els altres Grups Parlamentaris, hauran de fixar la seva posició, peró el Govern considera que el
que hem de fer primer és tenir aquesta competencia,
esperar el man;:, que ens la podran clonar o la poclrem
reclamar, i una volta la tinguem facem aquesta llei i
vagi per enclavant que hi ha el compromís del Govern
de la Comunitat Autónoma, de fer el projecte de lld
sobre comen;:.
Les propostes nOs. 4 i 5, jo en dir que sí, ja ha uría cabat la meva intervenció aquí, pero sí que crec que
haurícm de fer unes consideracions, i és que, efectivament, es compleix, i vull que aixó quedi molt clar, no
és una opinió que vagi a expressar aquest Govern, sinó
que és una opinió que va expressar el Portaveu del
Grup Socialista, qua n es va clebatre la Moció sobre el
tema de carreteres, que, si no record malament, i supos
que em poclra corregir, va dir, sí nosaItres acceptam
aquesta es mena del CDS, pero que consti que aixo no
facilita gens la feina, sinó que, al contrari, obliga més,
encara, perque hi ha d'haver una serie d'estuclis, plantejaments, estudi previ, estucli informatiu, avantprojecte d'impacte ambiental, etc., etc. Per tant, nosaltres, sí,
estam clisposats a presentar-los. Jo no sé si aquesta proposta és perque voste es vol, i ho agafi en el to més
carinyós possible, auto-esmenar-se la plana amb l'esmena que s'havia fet i ara vol donar presses, pero que
consti que nosaltres els presentarem, els volem presentar, volem presentar tots els estt.ldis possibles que puguem pre,:entar a tots aquests projectes, perque voste
sap que els projectes de carreteres, hi ha uns mínims
el'estudis que són imprescindibles presentar-se, altres
són estudis novedosos que vos tes posen a la proposta,
i que li va recordar precisament el Portaveu del Grup
Socialista, per tant, per resumir, sí a les cinc.
Sr. President, gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas_
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Moltes gracies, Sr. Presiclent. Miri, la seva proposta d'esmena a la nostra proposta de resolució, és a
dir, afegir la «previa comunicació del Govern», sembla
que té un contengut innocent aparentment, i, fins i tot,
bondadós, pero, evidentment, amb el Reglament de la
Cambra a la ma, el perd. És a dir, nosaltres volem un
debat de caracter general deIs contemplats als articles
167 i 168 del Reglament, i no volem un debat regulat
per l'article 170. J a li he dit, Sr. Vice-president del Govern, Sr. Huguet, que nosaltres entenem que la política d'ordenació del territori és una política de caracter,
molt més enml que cle l'ambit d'actuació d'una ConseHeria, nosaltres sempre hem defensat que, bé, una racional distribució de competencies dins el Govern requeriria que les compeV~ncies en mat'eria d'orclenació
elel territori i medi ambicnt, fossin unes competí~ncies
separacles ele les d'obres públiques i transport, així ho
varem expressar al nostre programa electoral i hem
tcngut ocasió ja de dir-ho així, perque entenem que la
política d'ordenació del territori, és una política que va
molt més enIla de 1'abast d'una Conselleria, és una política que impregna i que ha d'impregnar tota l'acció de
govern, perque parla ele la política de transports, afecta la política sanitaria, afecta la política d'equipaments
cuIturals, comercials, afectats tots, practicament tots
els ámbits de l'acció elel Govern, és, ja ho he dit abans,
l'expressió clins l'espai de l'acció de la política del Govern. Per tant, nosaltres, per dir-ho més cIar i l11és
!lampant, el que volem tenir és un debat amb el President del Govern en relació a aquest tema. Volem un
elebat que surti, volem un debat on es reflecteixin tota
l'acció de govern en materia de política del territorio
Am b tots els respectes i tot el respecte personal que li
tenc al Conseller d'Ordenació del Territori, no volem
un debat sobre la política de la Conselleria d'Ordenació del Territori, que és el que sorgiria en funció de 1'aplicació ele l'article 170, si nosaltres acceptassim que
aquest debat vengués regulat pel Capítol II del Reglament, quan parla de les comunicacions del Govern de
la Comunitat Autonoma. Així doncs, Sr. Huguet, nos altres continuam l11antenint la nostra proposta de elebat
amb els termes el'aquest debat que s'ha proclu'it al llarg
d'aquests tres dies.
Consell Economic i Social sel11bla que no ha tengut cap problema.
Quant a la proposta de resolució sobre la llei de
comen;:, miri, Jo insistesc en el tema, jo crec que no
hem de ser timorats, crec,: insistesc en el que li he dit
abans, aquí parlam com a polítics, no parlam com a
tecnics, personalment, no compartesc la idea que sigui
necessari obtenir les transferencies per legislar, jo cree
que hi ha sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que diu que les competencies es tenen «ex
lege», es tenen des del moment que l'Estatut és vigent,
no es tenen perque es transfercixin els serveis i la finane;ació corresponent d'un cleterminat ambit de l' Administració de l'Estat, per tant, les competencies legislatives, actuant dins la Iletra i 1'esperit de l'Estatut
d'Autonomia i de la Constitució, és possible fer aquesta llei de comen;:, no obstant aixo, Sr. Huguet, jo crec
que si és necessari comene;ar per una via anterior d'ampliació deIs sostres competencials per la llei organica,
bé, si nosaltres observam que aquesta iniciativa del Govern es compleix dins el termini d'aquests 6 mesos i
fins i tot agafa el termini previst per iniciar la possible ampliació competencial, s'ha produ'it, mitjan~ant la
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presentació el'una llei orgamca a aquest Parlament, ja
donarem per complit el termini, perque, realment, ja
ha comcngat l'acció corresponent per dur enelavant la
nostra proposta.
Quant a les propostes ele resolució de carreteres,
miri, simplement dues precisions, a mi m'estranya veure el Govern tan aferrat, per primera vega da en tota la
historia, de totes maneres, des que jo som Diputat, tan
aferrat a les opinions el'un Ulustre Diputat de l'oposició elel Sr. Carbonero, que les han elevat a rang de
materia «ex cathedra», i l'opinió del Sr. Carbonero, és
l'opinió del Sr. Carbonero, evidentment, ni jo ni ningú
no pot entendre que la nostra esmena, en aquella Moció' de carreteres, sigui una esmena més paralitzadora
per la impossibilitat d'aprovar cap project~,. ~ixó és 10<!:Íca , básica i elemental. I una altra preClslO,
Sr. Hut,·
...
• •
guet, la documentació que li demanam esta tota, eXIgIda per la llei i per la legislació i la normativa vigent,
tota, i, en qualsevol cas, el contengut de la nostra proposició li demana només en e1s termes i amb els contenguts que la propia llei requereix.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Govern té la paraula el seu Vice-president, Sr. Huguet.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet i Rotger):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo em
deman que hagués passat si hagués sortit a la tribuna
i hagués elit que el Govern no estava d'acord amb cap
de les cinc. Hem dit que esUtvem d'acord amb les cinc,
i ha feL una intervenció que sembla que nosaltres no
estam d'acord amb res del que voste ens ha proposat
aquí, simplement m'he limitat a ter una serie d'observacions, el que sí que vull que quedi molt dar és que
amb la proposta que nosaltres feim o havíem fet, «previa comunicació del Govern», no hi havia cap tipus de
subterfugi pcr evitar un debat, ni fer-s'hi a prop, un
debat general sobre política d'ordenació del territori és
un debat general on totes les Conselleries s'hi trobcn
implicades, independentment de qui sigui el Portaveu
que hagi de sortir a aquesta tribuna a iniciar aquest
debat, hi ha previament, com hi ha previament en tot
debat que du el Govern de la Comunitat Autonoma,
primer de tot, sessions preparatories per configurar les
línies mestres d'aquest debat i mai no són una política
sectorial d'un únic scnyor. Primer adariment. Per tant,
si voste no ho accepta, doncs molt bé, es fara aquest
debat, i s'ha acabat.
Quant a la llei de comerg, simplement jo he fet una
advertencia, no passi cap pena, he fet una advertenCla,
que voste ha reconegut, pel poc temps que voste du
aquí dins, jo n'hi duc un poquet més, i sé que passa
amb les lleis organiques, que aquí les votam tots, llevat d'un Grup, ens n'anam a Madrid i ens les tiren cap
avall, per tant, és paper banyat, a posta, per aixo, li
he dit a voste, feim, esperam el mcs dc mare;, tenim
possibilitats de tenir aquestes competencies, les reclamam amb for<;:a jurídica estatutaria i constitucional, i
presentam aquesta llei, ara, si voste vol que duguem
una llei organica, tramitem una llei organica, cap problema, pero l'advertencia, jo crec que tenia l'obligació
de fer-la, no era entrar en un debat, ni fer s'hi a prop,
perque estam d'acord.

Referent al darrer punt, jo no he volgut posar «ex
cathedra» les opinions que hagi pogut fer un digne representant del Partit Socialista, com pugui fer qualsevol eligne representant de qualsevol altre Grup, són opinions igualment respectables, ni més amunt ni més
avall, lúnic que he volgut deixar ben dar és que no
s'han d'imputar certes af'irmacions al Govern, que, no
les va fer, que les varen fer altres membres d'aquesta
Cambra, no nosaltres. Aquesta era la c1arificació que
volia fer.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Procedeix intervenir els Portaveus deIs Grups que
ho vulguin fer.
El Diputat Sr. Oliver i Massuti, té la paraula.
EL SR. OLIVER I MASSUT1:
Gracies, Sr. President. Per una petita intervenció,
curta intervenció, per marcar la nostra postura. Com
és logic, al primer punt, nosaltres creim que un debat
sobre ordenació del territori és summament important,
és un debat transcendent i, com és logic, donam suport
a aquesta petició que aquest debat tengui lloc com
més aviat millor.
Quant al segon punt, jo crec que, bé, nosaltres donam suport totalment a aquesta resolució, i ens inc1inam per la resolució del CDS, quant als 6 mesos, crec
que més o manco estam tots d'acord amb aquest punt.
Refercnt a la tercera resolució, nosaltres tenim
uns dubtes, és necessaria la llei de comer<;:, creim que
és convenient fer aquest projecte de llei i que vengui
al Parlament, pero estimam que aquest moment no és
oportú, en tant no es tenguin les competencies. El
Conseller de comer,<;: crec que va contestar en aquests
termes l'altre dia, acaba de dir-ho el Vice-president i
jo crec que és prematur iniciar aquesta discussió
d'aquest projecte de llei abans que no es tenguin les
competencies. En conseqüencia, nosaltres votarem en
contra, no perque estiguem en contra de l'elaboració
de la llci de comer<;:, que estimam que és necessari,
sinó simplement perque creim que aixo ha de ser
efectiu en el moment que disposem de les competencies.
Quant als altres dos punts, per descomptat, la
moció amb l'esmena introdu'ida va ser aprovada, nosaltres donarem suport a les dues resolucions finals
que hi ha quant a l'autopista i el túnel de Sóller.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el seu Portaveu Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, nosotros, para
fijar posiciones rápidamente, nos ha quedado la duda
de la propuesta de resolución n.O 1 en la que se pedía
un debate general sobre política general de ordenación
del territorio, y el Gobierno prefería hacerlo vía comunicación, pero el Grupo del CDS; vía su Portavoz, prefiere su aplicación del Reglamento, que sea un debate
de tipo general. Nosotros creemos, el Grupo, que un
debate sobre política de ordenación del territorio es
importante, constructivo .Y que vale la pena, y por
eso vamos a decir sí, aunque lamentamos que no se
deje al Gobierno, al menos, la posibilidad de ser él que
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presente la comunicación. Pero el fondo de la cuestión
es lo importante en este caso, y en el fondo de la
cuestión estamos de acuerdo.
Respecto a los puntos 4 y 5, a las propuestas de
resolución n.O 4 y 5, con el célebre tema de la autovía
y el túnel, nosotros, desde luego que vamos a decir
que sí, porque después de haber estado perorando en
esta sala durante bastante tiempo, a propósito de la
urgencia de ambos proycctos, etc., no vamos a decir
lo contrario. Sí quería precisar un poquitín el tema
de los estudios de planeamiento, estudios previos, informativos, anteproyectos, etc., que piden. Realrrfente,
ni la legislación de contratos del Estado ni la legislación de carreleras exigen que para hacer una obra,
sa nueva o sea de acondicionamiento, se tengan que
realizar toda esta serie de estudios, de hecho, en
realidad, lo único que pide la legislación es un proyecto, un proyecto completo, susceptible de uso público y con toda una serie de documentos dentro, algunos ele ellos, como el de impacto ambiental, sí, pero
otros, no, entonces, todos estos estudios, en puridad,
se pueden hacer o no hacer a la hora de abordar una
obra, generalmente, una obra de cierta envergadura se
hacen algunos de ellos, pero no todos, nunca se han
hecho todos, si realmente el Gobierno tuviera que
hacer todos estos estudios que aquí se contienen, uno
a uno, bueno, el plazo de un mes no daría ni para
empezar, es decir, tendría que tardar del orden de dos
años, porque, bueno, todos estos estudios requieren
cada uno su propio encarpetado, su propia memoria,
sus propias consideraciones filosóficas, etc., no se hace
jamás, yo, por lo menos, no conozco ningún caso de
ninguna carretera en que se hayan hecho todos estos
estudios, es difícil ya que se hagan dos de ellos,
excluyo el de impacto ambiental, concretamente. Por
consiguiente, lo normal es hacer uno o dos previos,
en el caso de la autovía de Inca, concretamente, hay
un estudio previo, como es público y notorio, porque
salió a información pública del año 76 ó 77, Y hay un
proyecto de trazado, y del túnel de Sóller, creo que
hay un anteproyecto. Ello conforma o prácticamente
diseña las obras. En realidad, el Sr. Quetglas, cuando
salió, al leer estas enmiendas, dijo que lo que se pretendía, perdón, en las proposiciones n.O 4 y 5 era pedir
la documentación necesaria de es8.S obras, yo creo que,
en realidad, estaría más ajustado el texto de la propuesta si pidiera la documentación necesaria que
define las obras, en un caso, del túnel de Sóller, y en
otro caso de la autovía, creo que estaría más ajustada,
pero, simplemente, esta precisión. También en el fondo
de la cuestión, estamos absolutamente de acuerdo.
Nada más, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, només per agrair la practicament general acceptació de
les nostres propostes de resaludó, Sr. Ruguet, si de
qualque manera amb el meu to ha semblat que li
estava fent recriminacions, li prec que ha accepti com
a disculpa, no, simplement era fixar algunes posicions
i que, tal vegada, expressades amb excessiva vehemencia, en qualsevol cas li agraesc al Govenl i als
"ij-i- .
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Grups Parlamentaris que han expressat el seu suport
a les nostres propostes, les gracies per l'acceptació.
Res més, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Suspendrem aquesta sessió per espai de quinze
minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a la sessió.
Té la paraula el Sr. Secretari Primer per fer
lectura de les propostes de res alució del Grup Socialista.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
l.-El de la Comunitat Autónoma elaborara i remetra al Parlament, en el termini maxim de 6 mesos
un estudi financer de les fonts d'obtenció de nou~
ingressos per a la Comunitat.
2.-El Govern de la Comunitat, en el termini
maxim de 6 mesas, enviara al Parlament una comunicació per tal de celebrar un debat sobre financació
de la Comunitat.
.
3.-El Govern de la Comunitat, en el termini maxim d'un any, elaborara un Pla de Desenvolupament
Regional.
4.-El Govern de la Comunitat, creara enguany
l'Empresa Pública de Promoció Industrial.
S.-El Govern de la Comunitat creara, en el termini maxim de 6 mesos, un centre pilot d'experimentació
de nous reguius, que investigui les aplicacions de les
aigües depurades i faci el seguiment i desenrotllament
racional deIs Plans de Sant Jordi, Campos-Ses Salines
i Santa Eulalia.
6.-El Govern de la Comunitat presentara enguany
al Parlament l'inventari d'espais naturals de les Illes
Balears i les mesures particularítzades de protecció urbanística i de gestió de la naturalesa de cada un d'ells.
7.-El Govern de la Comunitat, en el termini maxim de 15 clíes, remetra al Parlament un projecte de
llei que substituesqui el Decret 103/1987 de Mesures
Transitories d'Ordenació Turística, i que asseguri la
seva aplica ció per part deIs Ajuntaments a través de
la concessió de llicencies d'edificació.
8.-El Govern de la Comunitat creara enguany el
Consell de Turisme, órgan de consulta i participació de
tots els agents socials i economics amb incidencia en
el sector turístico
9.-El Govern de la Comunitat elaborara, en el termini maxim de 9 mesas, un inventari de tea tres existents -públics i privats- amb estimació deIs costs de
rehabilitació, com a base d'una xarxa pública i concertada d'espais teatral s de les Illes Balears.
10.-El Govern de la Comunitat potenciara la seva
participació al Patronat de l'Orquestra Ciutat de Palma, per tal de convertir-la en l'orquestra simfonica professionalitzada ele les Illes Balears.
11.-Amb la finalitat de millorar el rendiment deIs
hospitals públics de Mallorca, el Govern de la Comunitat, en el termini maxim de 6 mesos, cOl1stituira una
comissió conjunta interinstitucional, que, amb criteris
tecnico-sanitLlris i amb capacitat executiva, programi i
coordini l'optima utilització deIs recursos hospitalaris
existents, tenint en compte la incidencia i gravetat de
la patologia existent, per orientar l'activitat específica
de caclascun deIs hospitals que conformaran la xarxa
hospitalaria pública».
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, per part del Grup Socialista, el seu
Portaveu, el Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hem
presentat onze resolucions que creim que són, no tan
soIs plenament congruents, com és reglamentari, amb
el elebat i amb l'exposició que ahir vam fer, sinó que,
arnés, estaven practicament anunciades i implícites
clins la propia exposició oral aquí mantenguda, i que
cobreixen, si no totes les arees del Govern, prácticament totes les árees més importants quant a capacitat
d'actuació, el'inversió i de gestió, i que, naturalment,
responen a aquest esperit que vam voler mantenir eles
del primer moment que aquest era i és un debat d'orien tació política general.
Les elues primeres resolucions, relatives a economia,
a hisenda de la nostra Comunitat, es poelen, en certa
manera, comentar conjuntament, per una part, un estudi financer ele les fonts d'obtenció de nous ingressos,
crec que és prou clara la redacció, diferents Consellers
han parlat, en aquests darrers meso s, de diferents possibles fonts d'ingressos de la Comunitat, s'ha parlat del
joc, s'ha parlat de la possibilitat de nous imposts, fins
i tot hi ha un altre Grup Parlamentari que proposa ja
una imposició conCreta amb caracter finalista, crec que
és un tema que mereix que sigui el Govern, amb els
SeUS mitjans human s i materials, com ja hem comentat a altres intervencions, qui emprengui aquest estudi,
que el plantegi, que l'elabori i que el dugui aquí al Parlament com a element de judici per als parlamentaris,
per prenelre elecisions a la Cambra. I lligat amb aixo,
encara que no és exactament el mateix objectiu, fer un
debat en base a una comunicació del Govern, un debat,
d'aquí sis mesos, per tant, en el segon pedode del 1988,
un debat sobre la finan¡;ació de la Comunitat Autonoma. He de dir que aquesta és una resolució que té anteeedents ja en els dos elebats anteriors que hem celehat, de 1985 i 1986 en aquesta Cambra, perque ja el
1985, primer debat que es va celebrar, a proposta nostra, ja es va acordar que el Govern fes un estudi del
sistema ele finan¡;ament, etc., amb les alternatives, per
veure si hi havia tractament discriminatori, com que
qUé,lque cosa hi haura ja d'aquest estudi, al cap ele dos
anys, més el que s'hi pugui afegir, cree que, en el termini de sis meso s, estarem en condicions de tenir la
núxima elocumentació per poder debatre aquí, amb se[!urctat, amb elements de judicis, amb serenitat sobre
aquestes qüestions que són, no hi ha dubte, elements
d~ diseLlssió i de definieió diária a la nostra Comunitat.
Al tercer punt, també ele mat(~ria economiea, traetam ele resuscitar una qüestió oblidada, el Pla de Desenvolupan,ent Regional. Un pla que estableixi objcctius,
prioritats d'inversió, territorialització d'inversions, infraestructures i equipaments i servcis que el Govern,
a un horitzó determinat, es plantegi com a programa
flobal, he de dir que ja l'a11y 85, l'any 86 es va dur
aquests toms groes, que vostes recordaran, que es titulava així, Pla de Desenvolupament Regional, pero que
no van superar una primera analisi, que van ser objecte d'una primera reunió en Pon(~ncia, i que aquí va acabar la historia, es va considerar, supos, que no tenien
la solidesa que s'havia d'exigir a un document el'aquesta importancia, el'aquesta envergadura, i, prácticament,
hem de elir que, practicament va ser retirat de la circulació. És el moment, crec jo, d'insistir en la necessi-
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tat de comptar amb un Pla de Desenvolupament Regio.
nal, i per aixo, com totes aquestes proposicions, crec
jo, donam el període necessari, crec que no just, si bé
tots els temps, tots els terminis són justs, pero sufi.
cient, d'un any perque el Govern ho pugui elaborar.
Crear una empresa pública de promoció industrial,
un deIs punts de maxima discussió elel programa del
Pla de Reindustrialització, que hi hagi una empresa púo
blica, una empresa d'iniciatives, que sigui la que elugui
aquest protagonisme per anal' a cercar noves inversions,
per anar a cercar aquesta implantació ele noves tecnologies a la nostra Comunitat, per posar d'acorcl intereso
sos públics i interessos privats, per elur enelavant in.
clústries per a la reindustrialització de la nostra Comu.
nitat. No va ser acceptat, en aquell moment, la proposta nostra ele crear aquesta empresa pública de promoció industrial, pero ja en els Pressuposts del 1987, sí
que va ser acceptat, i estam a punt el'acabar l'any, l'empresa no s'ha creada, i, per aixo, demanam, el~ certa
manera recorelam, perqué acordat hi esta que engmmy
es crel l'empresa pública de promoció industrial que
pugui fer realitat, que sigui un elels instruments b~\sics
per fer realitat aquest programa ele reindustrialització.
Agricultura, jo comentava el problema, el fet que
les aigües residuals, depurades i fins i tot han sortit,
estan ja en funcionament les primeres depuradores, n'hi
ha d'altres que estan en obres i n'hi ha el'altres que
s'acabaran d'aquí uns mesos i estan produint uns importants volums el'aigues elepurades que no tenen un
objectiu per a l'agricultura, avui per avui, i que es tiren a la mar, depurades, un luxe, realment que crec
que no ens poelem permetre, tenint en compte els eleficits, problemes agrícoles, el deEicit hiddmlic i tots els
condicionants. Aquí, el que posam damunt la taula elels
Srs. Diputats, és la creació el'un centre d'experimentació que realment pugui ser capdavanter en aquesta materia ele l'aprofitament de les aigües resieluals per a l'a.
gricultura, que investigui, no tan soIs que és el que hem
de p~oduir, sinó quins efectes proclueix sobre les producclOns, sobre els vegetals a promoure, l'ús intensiu
i continuat d'aigües residuals i que, a la vegada, faeí un
plantejament de requalifieació deIs pagesos, pagesos de
seca amb pagesos acostumats a proeluir en reguiu. Introduir, estudiar la manera d'introduir elins una cultura tan ancestral i potser arteroesclerotica, que és la del
pag::Cs, amb la seva practica habitual, introduir-hi aquesta nova cultura de l'aigua, més complexa encara perql\i~
ha de ser una cultura d'una aigua no pura, sinó d'l;-na
aigua depurada, d'una aigua amb limitacions d'ús que
h~m de saber exactament on ens condueix. I aixó, preelsament, a la vegada, podria servir per fer el seC1uiment, per fer el seguiment racional, per fer el con~rol
d'aquests plans ele reguiu que estan en marxa, que tots
estan pensats en aigües resieluals, que encara no hem
motivat prou els pagesos perque s'hi aclhereixin amb
entusi::tsme a les seves possihilitats, com són els ele Santa Eu¡~tlia a Eivissa, els de Campos-Ses Salines a Mallorca, i els elel Pla de Sant Jordi, també a Mallorca.
La sisena resolució, Obres Públiques i Orelenaeió
del Territori, és una reiteració, l'Inventari d'Espais Naturals, inventari amb una especificació clara de que és
el que pretenim. No tan soIs una relació d'espais, no
tan soIs una delimitació d'uns espais, sinó mesures ])articularitzades per a elues coses: protegir urbanístieament, per tant, deixar ja de eliscutir, d'una vegada, que
és possible fer un pla parcial, que és possible urbanitzar, que s'ha d'aturar per ra011S d'urgeneia i amb ins-
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truments de guerrilla parlamentaria, com és la Llei
d'Arees Naturals d'Especial Interes aquests espais, pero
aixo no basta, ho hem dit moltes vegac\es, i nosaltres,
110 tan soIs ho compartim, som els maxims defensors,
hi ha d'haver mesures de gestió de la naturalesa, hi ha
d'haver ¡roesures de restau1'ació paisatgística, hi ha d'haver mesures, per tant, perque aquesta naturalesa, no
tan soIs no decaigui, sinó que estigui en la seva plenitud ecologica, amb la seva plenitud perqu':; pugui complir aquest objectiu recreatiu, didactic, naturalista.
Aquesta proposició, com elic, és una proposició repetida, va ser aprovaela l'any 85, amb una redacció molt
pareguela, va ser aprovaela I'any 86, perqu2 es va arro·
val.' reiterar totes les que no havien estat complieles,
avni, scmbla que ja aixó esta arribant a un moment ele
coinciel~ncb entre tohorn, tres Grups bern coincielit, jo
crec que no exactament amb el mateix contengut, pero
hem coincielit a plantejar el problema ele l'Inventari,
de la eatalogació elels espais naturals. Nosaltres planteiam que :;igui enguany, per tant, abans ele dia 31 ele
clesembre, la proposta ele resolució ele PSM-Entesa ele
{'Esquerra de Menorca, crec que proposa quinze elies
per a una resolució molt similar. Per altra part, la proTlost8 el'AP-PL parla del mes ele novembre, si bé parla
c¡'une:; propostes d'acluació. Jo, si els Grups 11i esUguessin d'acorel o no hi hagués objeccions, proposaria
convcrtir en una sob les propostes ele PSM-Entesa ele
l'E.squcrra i ele! Grup Socialista, si és possihle la d'A.PrL, pcrque no sé la seva opinió, en una ÚniCél. que popués ser arroyada per tothom, que tingués el termini
que re2.1ment el Govern consideri que és el correcte,
perque si ho pot fer en quinze dies, perqw':: Ji hcm ele
donar dos mesos, i que, a la vegacla, si és possible, perClu> crec que és necessari que ho cligui, cligui aquestes
coses de les mesures particularitzades de protecció urbanísticai ele la gestió de la naturalesa.
EntrJ.t11 a dues 1'esolucions concretes, cl'actualitat
en mae~ri(\ turística. Ullél conwnq per 1(\ segona, la creació ele! COl1seU de Turisme, hcm coincielit, sortadaruent,
amb el Grup cl'A.1iaw;a Popular, que també clemana el
m,lteix objectiu, creaeió el'un Conscll de Turisrnc, com
a ór¡2an ele consulta i participaci6 de totes les forc,~s
<:ccials. per tant, patronals, ,;indicals i d'altres UpllS. Bé,
,;s un elcmcnt quc~ teníem al nostre programa electoral.
ho duim aquí, crein"\ que és necessari, creim que no ckvalua, en absolut, ni li lleva importúncia a la neces5itat el'un Consell EconrJmie i Social el'Dmpli ab8.St, ele
complerta competencia o ambit cl'actuació, que és un
Consell ja especialitzat, també cns feim resso, i no ho
he d'amagar en absolut, que aixó és una reinvinelicació
expressada fa molt poques setmanes per un coHecÍÍu
imnortant dins el sector turístic, com és el Sindicat
el'Hostaleria de la Unió General ele Treballadors, que
considera que éSi la manera de participar i de ser consultat i d'estar clins la presa de decisions com ho estan de manera constant els coHectius organitzats, emrresarials i especialitzats elel sector turístic, i, per aixo,
ho duim aquí, i creim que no hi haura cap elificultat
perqu;~ sigui a prova t.
Per altra part, les mesures transitories d'ordenació
turística, en vam parlar ahir, suficientment, o almanco
en vam parlar bastant. Vaig plantejar que creia que havia de ser objecte d'una llei, perqw':: va més alla que
unes simples mesures administra ti ves, la prohibició, encara que sigui temporal de determinades categories, la
incorporació de mesures urbanístiques que no hi ha
dubte que repercuteixen damunt d'altres administra-
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cions i que tenen instruments aprovats, fins i tot a un
nivell superior C0111 pugui ser el d'un Decret, la reconversió que suposa aquest Decret d'hotels obsolets per
a uns i uns altres amb unes situacions i exigcncies elifcrents, pero, i sobretot, el que hi faltava més, el que
aquí va1'em criticar més, I'absencia ele coordinació per
evitar que es buidi el Decrct de contengut abans ele la
seva entraela en vigor, d'evitar que es proclueixi aquesta acceleració previsible per molt rigorós que es vulgui ser, de crcixement ele I'oferta, precisament C0111 efeeLó., elel mateix Decret i de la seva entrada en vigor anunciacla, per tant, creim que és necessari que ~mb una
Llei del Parlament tot aixo quecli integrat, quecli exprcssat en la maxima norma cle la nostra Comunitat i incorporat a l'orclenament juríelic de maxim nivell i, a
la vegacla, a través el'aquesta norma es pugui vincular
el que no poelem vincular per un Decret, que és 1'actuació urbanística municipal, la concessió de llichncies,
el compliment, pcr tant, per totes les adll1inistr~lcions
el'aquestes conclicions que creim que SÓl1 en conjunt enccrtacles cap al futur, si realment s'apliquen. 1 per a
aix:J clonam un tc1'mini de quinze dies, que no h1 ha
c1ubte que es podria recluir a set o vuit elies, perqw\
cn,c que és una labor relativament facil de re:;oldn.', si
hi ha voluntat ele 1'er-ho, enviar al Parlament aquestes
mesures en forma ele Projecte cle Llei.
Vaig parlar també rapielament, perque se m'acabava el temps i ja m'havia sobrepassat ampliament, en
materia ele cultura, vaig parlar del pacte cultural, de
la necessitat de sumar esfo1"<;os per resoldre d(~ficits
histories, per resolelre insuficiencies paleses, lamentahles, avui per avui, de la nostra societat en materia cultnral, baixlssims Índex ele tot tipus, ele consum cultu·
ral, si se'm permet la paraula eonsum. 1 aquí ens fcim,
ens centram en clues actuacions concretes, jo crec que
petites, pero importants com él primera passa cap a
una política cultural diferenciada ele la que fins ara s'ha
dut des del Govern de la Comunitat. Una en relació al
¡catre, i cal recorelar aquesta reiteració a les revis tes
especialitzades sobre teatre que Balears, ho ha estat al··
tres anys i ho continua essent, la Comunitat on les admin!stracions públiques inverteixen manco pessetes per
habItant en teatre, i aquí posam les bases, a una primera proposta, el'una política nova el'infraestructura
teatral. 1 per poder fer una política nova d'infraestructura teatral, el primer que hem ele flOr és coneixer la,
s.Ítuació. Quins teatres hi ha a les nostres illes, quina
titula1'itat tenen aquests teatres, públics o privats, I1mnicipals, insulars o de la Comunitat, i situació, per tant,
real, arquitectónica, estructural, d'equipament i, a la
vega da, una certa estimació del que pot costar convertir
cadascun d'aquests tcatres en funcionament, ele serveis
necessaris, per tant, de rehabilitar-los amb l'objectiu
que, a la vista d'aquestes xifres, d'aquest estudi, d'aquest inventari, poder plantejar, per part del Govern,
naturalment, pero amb coneixement de causa, una xarxa teatral que sigui a la vega da la integra ció de tots els
tea tres públics, de titularitat pública, Ajuntaments, Consells i Comunitat de la nostra Comunitat i també el'aquells teatres privats que es vulguin concertar en aquesta xarxa per crear uns eircults teatrals que puguin cobrir les nostres illes, els nos tres pobles, puguin donar
vida a aquest Centre Dramatic, puguin fer arribar el
teatre a tots els ciutaelans i no sigui el teatre un privilegi, privilegi, per exc1usió deIs altres, de la Ciutat de
Palma i d'altres, poquíssimes altres poblacions de les
nostres illes.
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1 un altre tema també, d'aquest tipus, és de l'Orquestra Ciutat de Palma. Som una de les poques Comunitats Autonomes que, avui per avui, encara no té
una Orquestra Simfónica professionalitzada. La situació de l'Orquestra Ciutat de Palma esta mereixent erítiques difícilment rebatibles, entene jo, per part deIs
professionals ele la música de les nostres 1lles. Ho pot
fer Astúries, ho pot fer Gran Canaria, ho pot fer Tenerife, ho poden fer aItres Comunitats eom la nostra,
no molt més grans, per qu'~ nosaltres no hem ele poder
tenir una Orquestra Simfoniea ele les 1lles Balears, que
tengui aquest nivell, que la faci homologable a l'exterior i que sigui, relament, un suport a tota l'aetivitat
musical interna de la nostra Comunitat? Per a aixó és
necessari que el Govern de la Comunitat eanV!l
raelicalment la postura que ha dut a l'anterior Legisl<1tura en relació amb l'única orquestra que hi ha que
es pot reconvertir, l'Orquestra Ciutat de Palma, que
can vii: raeliealmcl1t la seva participació dins el patron<:"t i que es f'ixi clarament aquest objeetill, que crec
que ha de ser cobert c1ins aquesta Legislatura de convertir aquesta Orquestra amb una Orquestra professioneclitzada que sigui una Orquestra realment a l'altura
de les nos tres neeessitats. Deia fa uns quants dies, a
uns articles realment eríties, Joan Moll Marques, que
els polítics que aconsegucixin professionalitzar la nostra orquestra, passaran a la histbria ele Mallorca. Senyors del Govern, jo els con vid que passin a la hisbria ele Mallorca, en agucst tema. AqUÍ queda empb¡;aela aquesta resolució, perqu~ sigui la scva i perqur~ sigui la de tot el Parlament i pcr poder donar satisfaeció
a aquesta sentida neeessitat.
1, per últim, en maL~ria sanitaria, i eSptT, Sr. President, no ha ver ele veure el llum vermell. Varem aprovar un Pla d'Orelenació Sanitaria que establcix els nous
centres, la distribució territorial, el seu tamany. Varem
don8r suport, aquí, <11 Parlament, fa voques setmancs, fa
pocs dies, la ubicació el'un nou hospitLll.. No basta, hem
de passar a uns aItres nivells, el nivel! de la coordinació hospitaE\ria, el nivel1 el'establir llistes el'espera úniques en els centres hospitalaris públics, que les histories clínique~; siguin centralitzades i pos acles dins orcEnaelors i que, per, no hi hagi duplicitats el'esfon,:os,
bem d'anar a una espeeialització funcional, eronics, urgencies, etc., de totes les possibilitats que hi ha, elel
que elisposa la Comunitat Autonoma, hospital Callbet,
del que disposa el Consell ele Mallorca, Psiquiatrie i
Hospital General i ele les diverses instaHacions de tot
tipus que té l'INSALUD, la Creu Roja, cte. Aquest és
el sentit d'aquesta dan-era proposieió, perfeelament dins
les obligacions ele la Comunitat, pero, avui per avui, encara no estrenada, crear aquesta Comissió amb earacter exeeutiu, entre les diverses institueions saniü\ries,
sota la direeeió del Govern de la Comunitat Autónoma,
que realment coorelini la xarxa hospitalaria pública per
extreure-li el major rendiment per a tots els eiutac1ans.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Govern, té la paraula el Vice-president,
Sr. Joan Huguet.
EL SR. V1CE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet i Rotger):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Res m'alegra
més que sortir aquí en les resolucions que ens proposa el Partit Socialista, per manifestar-los que amb la
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majoria d'elles hi estam cl'aeord amb el fons, i no solament amb el fons, sinó que hi estam d'acord fins al
punt d'un compromís de dudo a terme, independentment de quin es puguin ser les votacions que es elonin
al si d'aquesta Cambra.
Jo erec que al llarg d'aquest debat d'avui, en altres
intervencions, havia manifestat que el Grup Socialista
feia dues propostes en materia de finant;ació que a nosaItres ens semblaven, és una opinió, que tenien un contingut i un fons més salid, de cara a poder prendre
mesures concretes que puguin donar a la nostra Comunitat Autónoma aItres vies de finan:;;ament, i crec que
aquest és el sentit que ha volgut dir el representant
del Partit Socialista, quan fa la primera i la segona
proposta de resolució. Per tanL, dir que el Govern esta
d'aeord que es faci aquest estudi finaneer, pero que,
per par! del Govern, també, volclríem fer una advertencia, i és que, com sap el Portaveu del Grup Socialista,
en aquests moments es troba a la Cambra la c1iseLlssió
deIs Pressuposts, que aquesta diseussió, quan tot vagi
hé, poc!I-a finalitzar, probablement abans que acabi
aguest any, peno) que, incliscutiblement, la diseussió,
preparaeió, possibles esmenes, possiblcs modificaeions,
c1uen una feina, no solament al Parlament, sinó a l'equip eeonómic del Govern que s'ha de dedicar amb
pl"ofunditat, mcntre hi ha el debat de pressuposts, al
tema deIs pressuposts i que, per tant, l'impossibilita o
li minva molt les possibilitats el'estar un poc distret en
"Itres temes, encaro. que siguin tan importants com
aquest que voste ens 171'oposa. A posta, nosaltres creim
que seria Inés convcnient quc aquest esíndi s'elabod,s
en un termini de vuit 111(;SOS, que si cm pennet un puquet la broma, diría que, en definitiva, respecte al termini de sis mesos, si a aquests sis mesos els comen<;:am a eomptar eles de dia Ir de gener, i deixam aquests
dos mesos perqu':C els pressuposts que són aquí en debat no puguin tenir, él cap moment, distret l'equip eco1121l1ie que, en definitiva, voste sap, Sr. Triay, que inclcpendentment de quins siguin els resultats, l'eguip
eeonómie haura de fer feina en el tema de prcssL1posts,
en taní no siguin aprovats. Perú bé, aquesta és una
proposta que, en definitiva, jo li deman a voste que la
consideri, de totes mano'es, si s'ha d'elaborar en sis
rnesos perque no s'acce17ta el del vuit mesos, s'elaborar~\ en aquests sis mesos fent un gran esfor::;:, peró, em
cregui, crec que per a tots seria més convenierü acccptar els vuit mesos.
Quant a la segona proposta, bé, la segona pro])osta és eom a eonseqüeneia notable de la primera, i, per
tant, efeetivament, el debat s'ha de celebrar una volta
aquest estudi sigui eonfeecionat i en eomunieaeió del
Govern, és a dir, posar el termini aquí ele sis mesos o
vuit meso s, sembla obvi, o sigui que el termini el'aquí
és que una volta finalitzat l'estudi, hi haUl-a una eomunieaeió immediata del Govern perque es faei el debat
parlamentari subsegüent. Per tant, també estam d'acord amb aquesta sl~gona proposta.
Quant a la tercera proposta, també hi estam el'acard, és un Pla de Desenvolupament Regional que va
elaborar el Govern de la Comunitat Aut::moma, que
va presentar al Parlament, i que la seva tramitació no
va acabar perqu,~ el Govern el retirés, sinó que va acabar perqu~ va acabar el període de sessions i, per tant,
no va poder seguir la seva tramitació. 1ndiscutiblement,
no anirem a fer una qüestió aquí de prineipis, si va ser
retirat, si valia la pena, si no valia la pena, el que sí
és cIar, és que vostes ens donen un termini eonsidera-

DIARI DE SESSIONS

bIe, d'un any, i que en base a aquell Pla ele Dcsenvoluament Regional que va ser elaborat pel Govern, el GoPern aprofiti tot I'aprofitable que pugui tenir i l'adapti
~ les noves circumstancies i l'aclapti a la realitat que en
u ests moments té la Comunitat Aut~moma. Per tant,
a q sembla prudent aquest tcrm1111
. . d' un any que vos t''ceS
ens
proposen.
. .
.
Quant a la quarta proposta, 1 SI cm permct el SI.
Triay que li faci una broma, dir-li que aquí ens hagués
pOgL;t ma:caI~ u~ ternú.ni .mé_s ~urt, ~ns h~tgur.~s po.gut
dir, d'aqUl VUlt ches, estJgUl crear. AVUl matJ, en el ~on
seU ele Govern, hcm tractat sobre aquest assumpte 1 no
s'ha aprovat i bi ha la elocumenlació que a~xí .ho demostru, no s'ha aprovat, precisament, perque hl hav13
~,quest elebat aquí i no es pogués elir que. t:Tpitjam un~\
iniciativa el'un altrc Grup que, en eleflmllva, tambe,
com voste sap i ho ha elit aquí, ho ha manifestat, Cl:a
una ele les propostes o una ele les intencions que tema
el Govcl'n de la Comunitat Autonomu. Pcr tant, amb
aquesta quarla resolució, també hi cstan1 el 'a e o.rcl.,
.
Quant a la cinquenCl, no és que solament hl harLllI11
el'estar el'acord, és que ja ho feil11. La cinqlwlH resolució, jo li he eh: clir que el Govern va contractar un estudi sobre ús c]'aigLies rcsieluals, de les seves conseqücncies, on poc1ien anar elestinades, ele la qualita~ ~~els
tcrrenys, qu.ina llavi~\ ele ser pe! elestí el'aquestes mgues,
quins cultius serien cls més favorables per a é\Cjuests
t;.:rrcnv:; on s'hagucssin el'lltilitwr rt'guiu d'aigLics residual:; -i, fins i tut, anava més en les implic\cions dc1s
aauifers, i que, en aquest eSludi, hi participa, com a
n:.~stra ele solic1atitat, la Con,;elleria cl'l\gricultura, 1:1
Ccnselkria de SzmiLü i la COI1sclleria el'Obre,; Pl1hli··
ques, i bi coI-labora, i cree que vostes ho saben l'IRYDp:
i l'empresa municipal ele Palma, EMA YA. Per tant hl
c:-;tzllu' cl'acorcl pt'rq~18 ja ho feim, no és que hilgim de
voU'r a f:rvor o no, sinó que ja es fa. Fins i tol, encara,
m'atrevesc a dir alguna cosa més, potser la seva pronost8. serie'. cOl1venient que es retirés el ele fer un centre pilot, perqu:~ potser que les dacles que obtinguem
d'aCluest eslucli ens clonin a entenelre que hern ele crear
un o diversos centres pilots cl'experimentació. Per,'l, en
fi, com eliueil, aixó és «pecata minuta», la veritat és que
aquesta proposta es fa i, per tant, no h1 ha massa més
comentaris afer.
Quant a la proposta núm. 6, bé, jo no he parlar
en nom ele cap Grup Parl81uentari, per tant, el que
vo:;t~ ha brindat aquÍ, que hi hagi un acostament entre
els tres Grups que, en definitiva, proposcn el matcix,
amb certs matisos, com vosE~ ha explicZ1.t, bé, jo cree
que no hi haura cap incovenient perqLl~ els tres, sense
eXc!llsió ele cO.p, es puguin posar d'acorcl a fer una resolució única, en torn a aquesta proposta que tant fa el
Partit Socialista, l'Entesa de l'Esquerra ele Menorca,
com AP-PL.
Bé, i hem el'arribar a qualcuna 21mb la qual hem
de discrepar un poc, i justament és a la n.o 7, si no,
pareixeria que estaven reelactaeles conjuntament aquestes propcstes. El mateix Decret, i cree que va queelar
expicat a aquesta Cambra té un caracter transitori, i,
per 1ant, sembla ser que no és massa aconse!lable, en
aquest moment, fer un projecte de !lei, que no tenelria
un c:aracter transintori, no tendria un caracter transitori, perque, en tot cas, la necessitat de fer un projecte de !lei, ens ha de venir elonada, precisament,
pe! Pla d'Orelenació Turística i, concretament, per les
elirectrius que emanaran d'aquest Pla. Per altra banda,
vostc sap mol! bé, Sr. Triay, que hi ha elisposicions
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legals, com és el Decret 1077/70 que obliga els ajuntaments que, abans ele donar cap !licencia d'obra per
a eclificació el'ús turístic, s'ha de ten ir !'informe preceptiu i vinculant ele la Conselleria ele Turisme, I'informe favorable, com s'entén. Per altra banela, jo crec
que la !lei no solucionaria el tema que voste planteja
aquí, per una raó molt senzilla, i és que la !lei no
tenelría caracler retroactiu, per tant, el que voste elenuncia aquí, aquesta acceleració no seria frenaela per
aquesta l!ei, l'únic que pot frenar aquesta acceleració
que ,¡oste eliu és que realment els projectes que hagin
pogut entrar o les soHicituels que hagin entrat a la
Conselleria ele Turisme, s'ajustin en tot rigor a les
normatives establertes, i que cls Ajuntamcnts facin
complir amb tot rigor la normativa i I'informe que
eloni la Conselleria de Turisme, perque la llei en si,
en cas que s'aprovés, en cas que l'haguéssim de remeLrc~, no té carácter retroactiu i no solucionaría, ele
fet, e! que voste scmbla que, no velaelament, sinó
c!arament, elenuncia, aquesta acceleració el'entrades ele
soHicituels ele permissos per a construccions turÍsti C] Ll" s.
Quant a la resolució n.o 8, hi estam el'acord, hi
estam el'acorel por dos motius, primer ele tot, perque
al final elel clis('llrs C]l1C \'8. fer el Presiden! ele la COn1Unitat elimarts el'aquesta setmana, ja ammciava la creació d\m Consell ele Turisme, que, per tant, anunciava
com a mesura a prenele pel Govern, la creació immecliata cl'aquest Consell, i hi estam cl'acord també perque és una resolució coincident amb la que presenta
Alianga Popular i el Partit Liberal.
A la resolució n.O 9, jo li agraesc l'explicació que
voste ha fet aquí, perque, almanco personalment, m'ha
clarificat la interpretació ele la redacció el'aquesta resolució, i, per tant, voste ha dit ben ciar i ha eleixat
ben c1ar que aquesta xarxa era una xarxa pública amb
aquells teatres públics, bé siguin municipals, siguin
insulars o siguin de la Comunitat, si en té, i, a més
a més, oferir la possibilitat a aquells teatres que són
P!'lv2ts, llU,P:i1111 tr:'nir cnnccrts anl11 12 C:oT"i1uni¡-;Jt /11I1_;'}·
noma, a fi d'unificar criteris, no una xarxa única, sinó
que, en elefmi:-iva, és una xarxa que contempla les
elues possibilitats, cree que el seu aclariment ha valgut la pena aquí, per tant, discutir si s'havia ele posar
,<Í" o una «O", o posar «i/o", seria, en aquest n10n1ent,
banal, per tant, no tenim res en contra d'aquesta resolució com a Govern.
1 arribam a la música. Jo, primer de tot, li he de
dir que no m'atravesc a acusar ningú, en aquest moment, pujar aquí damunt i dir que el Govern ha de
canviar ele postura, jo hem deman, qui ha ele canviar
ele postura, el Govern ele la Comunitat Autonoma o
l'Ajuntament ele Palma, o han de canvíar tots elos?
No ]10 sé, no ho vul! jutjar, perque cree que ni voste
és en conelicions ni en possibilitats ele poder-ho jutjar;
almanco jo no hi estic, en aquest moment. El que sí
li he de dir és una cosa ben clara, I'Orquestra és
l'Orquestra ele la Ciutat de Palma, i és ele l'Ajuntameni, i que I'A iuntament ha tingut, per que 110 reconeixer-ho, I'habilitat, l'habilitat o la picardía ele trasllaelar un problema que té, quant a professionalitzar
la seva propia banda, trasllaelar-Io a la Comunitat
Autonoma, jo em deman a veure si l'Ajuntament no
té els recursos economícs suficients per incentivar,
potenciar i fomentar molt més aquesta Orquestra de
la Ciutat ele Palma, en tot cas, elir-li Clue tal com ve
redactaela aquesta proposta, que és potenciar la parti-
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cipaclO cHns el Patronat, el Govern hi esta totalment
d'acord, peró jo crec que no podem caure així d'entrada, automaticament ,aquí, dir que el músics, tots els
músics de l'Orquestra Ciutat de Palma formaran el que
ha de ser l'Orquestra de la Comunitat Autónoma, perque la Comunitat Autonoma, almanco, ha de tenir la
llibertat que pugui tenir músics que no tenguin per
que ser de l'Orquestra Ciutat de Palma, que puguin
ser tant bons o més, que n'hi ha, i que, per tant, no
tenim per que agafar aquesta orquestra i convertir-la
en l'Orquestra de la Comunitat Autonoma. A Menorca,
vos~e ho sap, perque és menorquí, que hi ha molta
aficció a la música, que hi ha molts bons músics i,
per tant, seria molt important que si s'hagués de crear
una Orquestra de la Comunitat Autonoma, hi hagués
músics ele totes les Illes. Aixo, simplement, com a
comentari, De totes maneres, la resolució l'únic que
proposa és augmentar la participació i, per tant, nosaltres hi estam d'acord.
I passant a la darrera resolució, a mi em sap greu
dir que en aquesta proposta, el Govern no hi pot estar
massa d'acorcl, perque, com vostes saben, i cree que
voste mateix no ha clit damunt aquesta tribuna, l'activitat específica sobre cadascun deIs hospitals ve ja
contemplada en el Pla d'Ordenació Sanitaria, ve contemplada en el Pla d'Ordenació Sanitaria. I, per una
altra banda, perque entenem que no es pot crear cap
comissió amb capacitat executiva, i que aixü aniria en
contra del que és el servei de salut, que ha de crear,
per imperatiu de la llei sanitaria, perque és d'obligat
complimcnt, perque és norma basica que s'ha de crear
dins la nost1'a Comunitat Autónoma, Simplement era
una observació, que nosaltres creim que aquesta proposta no pot sortir endavant, perque ens podríem
trabar, i voste sap que jo som molt contrari a apeHar
a sentencies ele tribunals constitucionals i aixo, ens
podríem trobar amb un recurs constitucional amb
aquest tema de crear una Comissió executiva, quan
hi ha norma bQsica dictada p~r l'Estat o pel Parlament Nacional, que s'ha de crear aquí el servei de
salut que ha de fer aquestes funcions.
Res més i moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Portaveu del Grup Socialista,
Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President. Anem a fixar la posició sobre aquests comentaris. Podríem comen<;;ar pel
darrer. La necessitat de coordinar l'activitat hospitalaria pública, és una necessitat de tots, i crec que és
una obligació d'uns molt concrets, que són els que
tenen aquesta responsabilitat en el Govern de la Comunitat Autonoma, No es pot continuar per més
temps, pens jo, agafant una part de les propies responabilitats. Tenir una competencia, no és tan soIs
triar la part bona, o la part lluenta o la part més
ressaltant, també exigeix, com a contrapartida, una
feina diaria, molt més fosca, molt més sacrificada,
com és la de coordinació, i el primer és posar d'acord,
constituir en comissió les institucions que tenen instaHacions sanitaries a Mallorca, que és aquí on es
circunscriu, en concret aquesta resolució, perqu~ és
aquí on el problema és realment important i greu per
coincidencia d'hospitals de titularitats i d'especialitats.
Jo crec que no és possible, Sr. Vice-president, fugir

d'una, de l'aprovació d'una resolució com aquesta,
tan absolutament constructiva i, a més, que respon tan
cIarament a la necessitat del que jo deia, que són al
final les coses concretes que el ciutada necessita, com
pot ser que hi hagi unes llistes d'espera llarguíssimes
a uns hospitals i curtíssimes a uns altres, si tots són
públics? Com pot ser que realment les histories cIíniques s'hagin de repetir i repetir quan es canvia de
consulta, quan realment tot són hospitals que es mant(';nC11 amb recursos públics? Tot aixo requereix una
coorelinació que, quasi quasi, es posarien d'acord voluntariament els que estan implicats amb aquestes
situacions, si qua1cú exerceix aquesta funció de coordinació amb responsabilitat.
1 ara sí que ja comem;aré pel principio D'acord
que en lloc ele sis mesos siguin vuit mesos, en quasevol cas, ens anam al segon període de scssions del
1988, no hi ha cap inconvenient i crec que no mereix
altre tipus de comentario
El Pla de Desenvolupament Regional, també hi
esta d'acorel, no ha volgut entrar en el que havia
passat, bé, efectivament, no servia, és l'únic que ha
passat, com que no servia, no és que va acabar la
Legislatura, no, no, el que es va acabar és el Pla de
Desenvolupament Regional, cIar, molt abans d'acabar
la Legislatura va dcsapareixer de la circulació, pero
voste ho ha dit, aprofitaran el que puguin, i a partir
d'aixó tiraran endavant, d'acord. Aixo és el que demana aquesta resolució, per tant, sera bona ele complir.
Molt més bona de complir sera la quarta, que diu
que l'han complida avui matí, i com que aixó era una
obligació dins el pressupost elel 87, perfecte, perque
del que es tractava era del 1987, dins enguany complir
el que diu el pressupost, que ja ens havia costat no
incorporar-ho al Pla de Reindustrialització i que, per
tant, que es faci realitat, perque sense aquests instruments, tots els planys de que ahir parlaven de la
possibilitat i els recursos per dur endavant el Pla de
Reindustrialització, si no hi ha instruments, si no hi
ha eines per després manejar tot aixo, sera molt dificil
treure-li pronto
El punt cinque, bé, la seva argumentació sobre
l'estudi que es fa sobre les aigües residuals, crec que
no contradiu, en absolut, el sentit de la resolució, molt
bé, es fara un estudi, cIar, hi participa EMA YA i hi
ha una s2:rie cl'ol'g;mismes i institucions de la propia Comunitat, i nosaltres donam una passa més, demanam
que es cOllverteixi en un centre fix i estable, l'análisi
continuada de les conseqüencies de la utilització d'éÜgües residuals i que, arnés, aixo serveixi per ser un grup
d'investigació i de seguiment deIs resultats de l'aplicaeió deIs plans concrets que hi ha en marxa amb
unes inversions quantiosíssimes i extraordinaries per
convertir en reguiu Campos, Ses Salines, Santa Eulália
o el Pla de Sant Jordi. Per tant, si en lIoc d'un centre,
resulta que aquest estudi, quan s'acabi o quan estigui
complert, recomana fer-ne diversos, molt millor, «mayor abundamiento», que deien els funcionaris antigamento
L'Inventari d'espais naturals hi passam per damunt. i tractarem de cercar aquí una fórmula -si el
President ens deixa un instant o si hi ha una manera,
acabat el debat de totes les resolucions, de fer una
mínima pausa-, per trobar una redacció que pugui
satisfer tots els Grups o, com a mínim, als tres, jo
és que entenia que el de les propostes d'actuació, em
semblava una redaeció bastant més ambigua i bastan t
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més fluixa que la de, tant el Grup del PSM, com el
nostre, planteja, pero si realment es vol dir el mateix,
molt millor.
El Decret. No volem fer retroactivitat, jo és un
tema que voldria deixar dar. La retroactivitat és voler
que una norma s'apliqui amb anterioritat a la seva
entrada en vigor, no hem defensat, en cap moment, la
retroactivitat del Decret de mesures d'ordenació turística o com es digui tccnicament, de mesures provisionals, el que sí demanam és que s'apliqui eles del dia
de l'entrada en vigor, que és una altra qüestió, i
tractam, per tant, que els Ajuntaments, amb una norma superior que sigui una Uei el'aquest Parlament,
també venguin darament obligats a complir aquesta
norma en la seva concessió de Uicencies, no amb retroactivitat, des del moment que rebin aquestes peticions.
El caracter transitori del Decret no és cap argument
en contra que aixo sigui una Uei, també hi ha lleis
que tenen un caracter transitori, hi ha lleis de mesures
urgents, Ueis de mesures urgents n'hi ha a triar, en
camps molt diversos que tenen per objecte cobrir una
circumstancia fins a l'elaboració d'una legislació definitiva, molt més amplia. Per tant, aquest no és un
argument que pugui servir. Crec que, efectivament, a
pesar de la seva explicació, efectivament, una llei que
estableixi darament la vinculació municipal a les
mesures d'ordenació turística servirá per filtrar moltíssim més aquest allau de peticions que no elubto
que el Govern voldra aplicar amb caracter restrictiu
l'examen o el compliment de les exigencies, pero que
aixo refon;aria absolutament que el mínim possible
d'aquests projcctes amb la normativa anterior es construeixin a partir el'ara, quan ja fa unes setmanes que
és en vigor el nou Decret.
I, com que de tea tres i de Consell de Turisme
anam plenamcnt el'acord, anem a l'Orguestra Simf6nica. Discrepo, completament, Sr. Vice-president de la
seva visió del problema, l'Orquestra Simfonica és diu
Ciutat de Palma, pero no és de l'Ajuntament de Palma,
és d'un patronat en el qual hi ha l'Ajuntament de
Palma, hi havia el Ministeri de Cultura, després el
Conscll General Interinsular, hi ha el Govern ele la Comunitat Autcnoma, com a titular, simplement que se
n'h<1 clesent?~s del seu m<1nteniment, que és una postura
molt diferent, i, naturalment, els que queden, aguanten amb el funcionament per no tancar-lo, pero, de
totes maneres, no és aquest el problema que jo plantejo. Jo plantcjo la necessitat d'una Orquestra Simfonica professionalitzada, de qualitat, amb bons músics
de la nostra Comunitat, i que aixo, si ho vol fer la
Comunitat Autonoma absolutament pel seu compte, i
té capacitat economica per fer-ho, i creu que no ha
de comptar amb ningú, endavant, pero crec que seria
més economic i més segur, tractar d'ajuntar esfon;os
amb instltucions que ja tenen algunes coses en aquest
sentit, i per aixo ho posava aquí elins un esperit de
pacte cultural, d'acord amb distincions i ele veure si,
entre tots, podem tirar endavant un d'aquests temes
que altres Comunitats, amb quatre anys d'Autonomia,
han resol!, i alguns molt brillantment, amb molta
freqüencia, se'ns du aquí, eom a punt de referencia,
jo cree que bastant, en molts de casos, bastant a
favor nostre i no a favor d'eUs, les Illes Canaries, les
Illes Canaries tenen dues orquestres professionalitzades i creades totes dues a partir de l'Autonomia, crec
que aquí, com a minim, pel conjunt de les Illes, amb
els músics menorquins, eivissencs i formenteres, que
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també n'hi ha, de la maXlma qualitat es constitueixi
aquesta Orquestra que necessitam i de la qual, naturalment, que deman un canvi de política del Govern,
perquc el Govern, durant quatre anys, se n'ha desentes absolutament. Sé que hi ha una nova voluntat,
una nova sensibilitat en aquesta qüestió, pero la vuU
materialitzar en una resolució del Parlament que
vinculi i que expressi, a la vega da, el parer d'aquesta
Cambra en torn a aquest problema cultural tan important.
.Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Vicc-president del Govern, Sr. Joan
Ruguet.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN
(Joan Huguet i Rotger):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Triay, joli he de dir el mateix que he clit al
Portaveu elel CDS, que hagués passat si el Govern no
hagués estat d'acord amb les resolucions?? Total, hem
discrepat en elues, i he exposat les meves raons,
vostes han exposat les seves.
Primer ele tot, dir-li que quant a la primera resolució, li agraim que hagi acceptat aquest termini,
perquc, efectivament, haurá de ser ja dins el segon
període de sessions de l'any 1988, quan se celebri
aquest elcbat.
En el Pla de Desenvolupament Regional, ja li he
dit que nasaltres hi estavem d'acorel, l'únic que passa
és que voste ja sentencia que no servia per a res, que
era inservible. és una opinió que s'ha de contrastar
amb una altra opinió, el cert i segur és que no hi va
haver temps de debatre'l a la Comissió, i el cert i
segur és que, almanco, com a Comissió i com a Parlament no es va poder fer un dictamen rigorós ele si
servía o no servia aquest Pla de Desenvolupament
Regional, si el dictamen el fa voste, d'una manera
personal, unilateral o el fa el seu grup, és respectable
l'opinió, pero nosaltres creim que hi ha molts aspectes
que són aprofitables, i així ha deim. Per tant, inservible per no res, no, almanco reconegui que hi ha
aspcctes aprofitables i que ha ele ser el clocument base
per míllorar-lo, cIar que sí, totes les coses, encara que
siguin aprovac1es per unanimítat, una segona volta,
una segona lectura, normalment, sempre ho millora.
Per tant, hi estam d'acord.
Jo no he dit a la quarta resolució és que ho
haguéssim fet avui matí, l'únic que he dít és que avui
matí estavem en disposieió de fer-ho i que, precisamen~, no s'ha aprovat, per tant, ha estat quan li he
elemanat si em permetia una broma, jo crec que posa
un termini massa llarg i si hagués dit d'aquí vuit
dies, el'aquí vuit dies, si no hi ha res de nou, sera
aprovat. Per tant, no hi ha res a discutir.
Quant a aquest tema, jo no he tractat en cap
moment la seva proposta ni de incoherent ni de contradictoria, en cap moment, dic que la seva proposta,
la cinquena, era exactament el que feia aquest estucli
que va ser contractat i, per tant, no ens hi podiem
oposar, primer ele tot perque l'estudi ja esta comanat
i, segona, perqlle preveu tot el que voste aquí demana,
tercera, perque hi ha participa ció entre tres Conselleries molt concretes i hi ha coHaboració el'altres organismes i quarta raó que li he donat és que, tal vegada,
posar un centre pilot, ens hagim quedat curt, perquc
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si resulta que després n'hem de posar dos o tres? Per
tant, de contradicció no n'hi he dita cap ni una, al
contrari, li he dit que coincidia plenament amb el que
ja feiem.
La Si5, crec que ha quedat perfectament claro
Quant a la n.O 7, voste sap, i ho ha dit aquí, ho
ha reconegut que és un problema de compliment de
normativa, i tant s'ha de complir un Decret com s'ha
de complir una llei, exactament igual i que, per tant,
en aquest moment, que deim que és un caracter transitori i que vos te ha elit que hns i tot hi poelia haver
lleis ele caracter transitori, jo l'únic que eleman és a
veure que guanyam!, en definitiva, crec que no hi
guanyam res, el que s'ha de guanyar és que hi hagi
una es treta, i amb aixo estic el'acord, i forta coHaboració entre Comunitat Autonoma, Ajuntaments i Consells Insulars en aquest tema, i que, efectivament,
seran després les dírectrius les que ens hauran ele
determinar quines són les mesures concretes a prendre. Un poc és la discussió que teníem amb el tema
de la finangació, no és el mateix, indiscutiblement, no
és el mateix, pero sí que hi haura ',:'<'haver unes
direcrius que ens han de dir quin camí hem de prendre i, a posta, per aixo, el Govern es va avangar,
fent un decret amb caracter provisional, en tant que
eixo estigués elaborat. Simplement és el criteri, és
l'opinió que té el Govern (le la Lomumtat Auu.moma.
La n.O 8; supos que no hi ha cap discussió. A la
9 tampo/: no han tingut res a dir.
Jo lament que se m'hagi enfadat un poc amb la
resolució n.O 10, a cap moment no he volgut devaluar
la importancia que pugui tenir l'Orquestra Ciutat de
Palma i en cap moment no he volgut defugir la responsabilitat que té el Govern de la Lornunitat Autonoma, ja que forma part d'aquest PatronaL Jo l'únic
que he dit és que, efectivament, si s'ha de fer una
Orquestra de la Comunitat Autonoma, s'ha d'aprofitar
al maxim el que tenim, pero que aixo no pot suposar
mai del món agafar l'Orquestra Ciutat de Paíma i
tota ella convertir-la en l'Orquestra professional de la
Comunitat Autonoma, que hi pot haver incorporacions
d'altres músics, i voste crec que ago no ha reconegut,
i li he dit que nosaltres estavem d'acord a incrementar aquesta participa ció.
Quan a la proposta n.O 11, jo crec que, en defininitiva, anam alla mateix els dos, em fa l'efecte que
anam alla mateix, l'únic que passa és que l'advertencia que jo he volgut fer és que crec que no es pot
crear aquesta Comissió amb capacitat executiva, una
comissió que coordina i, que programi, hi estam totalment d'acord, no és que hi estiguem d'acord, és que
la Llei de Sanitat així ho marca, i ho marca a través
del servei de salut pública, on hi ha d'haver la participació de les institucions precisament per fer aquesta
fundó que voste reclama aquí damunt i que és norma
basica. Simplement és aixo, no h1 ha cap més punt
de discrepancia, 1 quant al deIs hospitals, efectivament, ja li he dit, i voste també ho ha afirmat aquí
damunt, que el Pla el'Ordenació Sanitaria ja ho contempla, i es tracta de fer-ho complir, efectivament.
Per tant, al punt n.O 11 no és que hi hagi hagut
visions diferents, en tot cas, el que hi ha pogut haver
són posicionaments en tom a la viabilitat o no de
crear una comissió, repetesc, el que vostes posen a la
resolució, una comissió amb capacitat executiva, capacitat executiva que s'ha d'explicar perfectament que
és que vol dir, fins on li arriba aquesta capacitat

executiva i a veure que és el que pot fer en funció
del que vos tes redacten, tal volta la redacció és una
cosa, i el sentit sigui el sentit, efectivament, del
centre, del servei de salut que marca la llei.
Res més i moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
No, no haura de menester tornar a sortir el
Sr. Ruguet, simplement li volia agrair, perque no ho
he fet abans efectivament, que hi hagi una coincidencia en moltes de les propostes, i aclarir-li que el fet
que hagi tingut una d'aquestes resolucions un to un
poc apassionat, no vol dir que m'hagi enfadat en
absolut, sinó més bé tot el contrario
Moltcs gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir?
Toca el torn d'intervencions.
El Portaveu del Grup CDS, Sr. Francesc Quetglas,
té la paraula.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr, President. Basicament estam d'acord
amb les propostes del Grup Parlamentari Socialista,
voldríem simplement, per abreujar el debat, anar a
coses molt concretes.
Voldríem demanar, en el punt 8, la consideració
que aquest Consell de Turisme no sigui un consell
sepal'at, sense connexió, descoordinat del Consell Economic i Social que previsiblement, a les votacions de
les resolucions i a la vista del posicionament deIs
distints grups parlamentaris sortira aprovat d'aquesta
Cambra. És ben cert que aquest punt 8 parla que el
Govem de la Comunitat creara enguany el Consell de
Turisme, aleshores, nosaltres proposaríem afegir «en
tant no es crea el ConseU Económic i Social on quedara incardinat», i ja veurem quin tipus d'incardinació
fa falta, perque jo crec que quedaria buit de contengut un Consell Economic i Social si comenc;avem
a constituir consells consultius sectorials, al marge
d'aquest Consell Economic i Social, jo crec que com
a seccions, com a comissions o amb un punt d'incardinació, hauria de quedar per ten ir una consonancia.
Després d'aquesta petició, que en aquests moments no sabria dir, exactament, com es pot tramitar,
pero si el President atorga aquella pausa per a fórmules transaccionals i d'acord entre distintes propostes,
tenint en comp!e que existeix una proposta del Grup
Parlamentari AP-PL, practicament amb la mateixa redacció, tal vega da convendria aprofitar el moment per
unificar aquestes propostes per afegir aquesta consideració, si és acceptada, com pertoca, per tots els
Grups Parlamentaris.
Simplement posar un accent especial en el nostre
vot favorable a la qüestió d'incrementar la participació del Govern de la Comunitat en el Patronat de
l'Orques!ra de la Ciutat de Palma, perque creim que
aquest és un objectiu cultural de primera magnitud,
entenem que la dimensió de la nostra Comunitat així
ho aconsella, l'experiencia d'alres Comunitats Autonomes ha estat vertaderament exemplar, i aixo pot constituir un primer pas, perque dins el patronat, efectivament, no solament el Govern tengui l'oportunitat de
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pass al' a la historia de Mallorca, sinó a la historia i a
la música de totes les Illes Balears.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup AP-PL, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo simplemente, porque la posición de mi Grupo coincide, lógicamente,
con la que acaba de exponer el Sr. Vicepresidente del
Gobierno. Simplemente ha quedado el punto este que,
bien, puede remitirse a una pausa posterior o podemos decirlo ahora. Yo, lo que quisiera es que me
aclarara el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, cuál es
el alcance de la propuesta n.O 6, con cierta exactitud,
porque yo creo que llegaremos a un acuerdo con facilidad. Es decir, la propuesta nuestra pretendía que
además de un Inventario de Espacios Naturales, incluyendo la definición de esos espacios naturales se
definiera también, en cada uno, la figura de planeamiento correspondiente, espacio natural, parque natural, etc., pero claro, no el desarrollo, por ejemplo, en
el caso de un parque natural, el desarrollo de ese
parque, porque entonces, el plazo es evidentemente
muy breve, teniendo en cuenta un inventario muy
largo, de setenta y tantos, si no voy equivocado, setenta y tantos espacios naturales. Es decir, si lo que se
pretende es definir el espacio natural y el alcance, la
figura de planeamiento que corresponde a cada espacio
natural, con la propuesta hecha, la propuesta n.O 6
del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en suscribirla.
Nada más. muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIAL I LLOPIS:
Sí, gracies, Sr. President. Aprofitaré per fer un
comentari als dos grups que han intervengut, i agrairlos la seva participació en el debat ja, a aquesta hora
d'aquest grup de resolucions.
Jo entenc que el Consell de Turisme no ha d'interferir el Consell Economic Social, ara bé, en qualsevol
cas, cree que si el Consell Economic Social, com
pensam, ha de ser objecte d'una llei del Parlament
aquesta llei perfectament podra establir els mecanismes de coordinació que consideri amb aquest altre
tipus de consells de caracter més sectorial, que puguin
existir o es puguin crear en el futur, amb objectius
pareguts o semblants, de caracter especialitzat a les
nostres Illes. Per tant, aquesta preocupa ció que pot
tenir sera la propia llei del Consell Economic Social
qui la resoldra, entenc.
Quant al Sr. González i Ortea, Portaveu d'Alianga
Popular-Partit Liberal, cree que la proposta, almanco,
nosaltres la creiem clara. Aquí s'ha de fer la relació
d'espais, és clar, s'han de delimitar els espais, s'haura
de discutir després si són tots o si estan ben delimitats, pero aixo és el que demanam al Govern. I de
cadascun d'ells. SÓl1 dos tipus de mesures les necessaries, primera, de tipus urbanístics, perque hi pot haver
espais necessaris d'una protecció que siguin urbanitzabIes, que estiguin en situació, per tant, de planejament
no correcta amb aquesta voluntat de protecció, per
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tant, primera mesura, de protecció urbanística, com?,
podra ser una llei d'arees naturals del Parlament,
poch-a ser una llei, tal vegada, per a tots els espais
que es trobin en aquesta situació o qualsevol altra
figura que el Govern consideri que és I'adequada per
desqualificar aquells espais que encara estan en perill
d'urbanització, d'acord amb els planejaments urbanístics. Segona, mesures de gestió de la naturales a, el Slue
voste dei a, uns estaran per ser un pare natural, uns
altres per ser una reserva, un altre, per tal, i cada scun, naturalment, com a conseqüencia d'aquesta figura, tindra després un desenvolupament, una gestió i
uns responsables, i unes maneres, per tant, cree que
hem de coincidir necessariament, si realment estam
en la mateixa sintonia que, efectivament, hi ha d'haver
i hi pot haver i és necessari, perque coneixem quins
són els espais que hi hagi espais que estan encara
en situació de terrenys urbanitzables i s'han de sotstreUl'e d'aquesta situaciÓ.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Entram, ido, a debatre, les propostes de resolució
presentacles pe1 Grup Parlamentari AP-PL. El Sr. Secretari té la paraula per fer lectura de les resolucions.
Perdó.
Té la raraula, en nom del Govern, la Consellera
de Cultura.
LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA
(M? Antonia Munar i Riutort):
Sí, Sr. Presiclent, per tranquiHitzar els anirns generals. El Parlarnent és soblra i ha demostrat el seu inten::; total i llláxim en el tema de l'Orquestra Ciutat de
Palma, vull manifestar que és la meya intenció i la de
tot el Govern que aquesta Orquestra Ciutat de Palma
es pugui convertir, en breu, en la Orquestra Simflmica
de les Illes Balears, creim que és imprescindible, necessari, ha tenen tates les Comunitats i farem tot el
possible perque, com més aviat possible tingucm la
gran orquestra Illes Balears, professionalitzada, amb
augment del nombre de músics i, si no aconseguim,
COI11 c1iu el Sr. Triay, passar a la historia, almanco, ens
podrem recrear escoltant bona música.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera.
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President. Una qüestió incidental, encara que sigui positiva.
No hi ha dubte que és molt satisfactoria la manifestació de la Consellera de Cultura, que encara tindra
més aHicient per dur enclavant aquestes propostes, si
el Parlament aprova per unanimitat aquesta resolució,
i que no som jo que els he clemanat que passin a la
historia, era el Sr. Joan Moll Marques que, com que és
un músic de prestigi, és una cita d'autoritat per parlar de temes de música. Per altra part, també, nosaltres ens alegram moltíssim que la Consellera de Cultura i, per tant, el Govern d'Alian<;a Popular-Unió Mallorquina-Partit Liberal, faci seva una bandera que nosaltres hem estat explicant reiteradament durant la nostra campanya electoral que forma part del n05tre programa i que, per tant, hi hagi la possibilitat de dur-lo
a la practica d'una vegada.
Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Entram, ido, ara, a debatre i a defensar, per part
del Grup AP-PL, les seves propostes de resolució. El
Sr. Secretari té la paraula per fer lectura d'aquestes
propostes.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Instar el Govern perque:
lr.-Fomenti I'associacionisme de petits productors
i empresaris agropecuaris que permetin la producció i
comercialització deIs seus productes, així com totes
aquelles accions que, en aquest sentit, desenvolupi la
iniciativa privada.
2n.-Elabori, juntament amb el sector turístic, un
pla o estudi sobre productes agroalimentícis que consumeix preferen tment el sector turístic i oferir-lo al
sector productor agroalimentici perque s'organitzi i s'articuli de tal manera que sigui capa¡; d'accedir a aquesta demanda en condicions de rendibilitat.
3r.-Propicil la creació d'indústries de manufactura
i transform<1ció de productes agropecuaris que puguin
aportar-los un valor afegit. Per aixo, estimulara el sector turístic, les agrupacions de productors i els particulars interessats perque, amb I'ajut de la C.A., s'elaborin els projectes d'aquestes noves indústries dins les
línies d'ajuda estructural de la CEE i del Ministeri d'Agricultura.
4t.-CreY, en el termini més curt possible, el Consell Assessor de Turisme com a organ consultiu per a
tots els temes relacionats amb el món del turisme.
St.-Les ajudes de credit turístic es dediquin, preferentment, a les iniciatives de rehabilitació i reconversió d'establiments turÍstics obsolets, tant d'allotjaments
com de restauració.
6,~.-Redacti en un termini de sis mesos un Pla d'actuació en materia de viven da.
7e.-Presenti abans de dia 30 de Novembre de l'any
en curs una Proposta d'actuació en protecció d'Espai:s
Naturals».
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari
AP-PL, Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Bien, en congruencia con
el debate que aquí se viene dcsarrollando, en estos tres
días, presentamos un grupo de propuestas que podríamos, a su vez, dividir en tres subgrupos. Hay tres primeras propuestas que se refieren muy concretamente
a aquellos aspectos que el Presidente del Gobierno nos
expuso aquí en materia económica, relacionados, basados en turismo, agricultura e industria. Y hay después
una última parte, un grupo de dos proposiciones, de
dos propuestas que se refiere a temas de ordenación
del territorio que posteriormente en el debate, en el
curso del debate, otros Grupos trajeron a la Cámara.
Las tres primeras propuestas son fundamentalmente agrícolas, relacionadas en cierto modo con la industria, pero fundamentalmente agrícolas, no voy a detenerme mucho en la explicación de las tres, porque creo
que están suficientemente debatidas aquí, suficientemente expuestas. Son tres problemas, tres enfoques,
tres formas de enfocar tres problemas que se presentan en la agricultura de Mallorca, perdón, de las Islas.
El primer problema, el problema del minifundismo, el problema de la escasa solidaridad que se da, se

produce, muchas veces, entre los agricultores, y trata
de propiciar, trata de hacer que el Gobierno fomente
la desaparición o por lo menos la disminución de esa
insolidaridad fomentando el asociacionismo de los empresarios agropecuarios. Ello no sólo en la propia explotación, sino en la comercialización de los productos.
La segunda cuestión es la creación de industrias de
manufactura de los productos agropecuarios, este es
un tema del que se viene hablando hace mucho tiempo, puesto que en otras regiones españolas ha dado
unos resultados fabulosos, fantásticos, es aprovechar
toda la producción agrícola, en las mejores condiciones posibles, en las mejores épocas posibles y destinarla, no al consumo inmediato, sino a su industrialización y a su consumo, en el momento que se considere
más adecuado. En una economía fuertemente dispar en
materia de consumo, como es la que sufren nuestras
islas, este es un tema que crecmos de gran interés.
Y, finalmente, la tercera, es la propuesta que se
presentó aquí como más novedosa y es el inicio, la
puesta en marcha de esta propuesta consistente en tratar de conseguir que la demanda turística, conocer perfectamente la demanda de productos agropecuarios que
el turismo produce y hacer o conseguir que esta demanda, que a esa dcmanda corresponda una oferta del
sector agropecuario. Es, en dcfinitiva, lo que ayer, de
alguna manera, decíamos, que había que conseguir que
los agricultores ganen dinero, que había que conseguir
que la agricultura sea un buen negocio en nuestras islas.
Las dos propuestas siguientes se refieren, una, al
Consejo Asesor de Turismo, a la creación del Consejo
Asesor de Turismo, y, como está tan debatido, poco hay
que detenerse aquí también, simplemente, contestando
a lo que el representante, el Portavoz del grupo del CDS
proponía, yo creo que, efectivamente, es una buena idea,
creo que es una buena idea que el Consejo de Turismo
esté de alguna manera relacionado, incardinado, conectado con el Consejo Económico y Social. Al fin y al
cabo, se trata de reunir, en cualquier caso, cn torno a
una mesa a empresarios y a trabajadores, a productores, a compradores y a vendedores. Por consiguiente,
evidentemente, estamos de acuerdo en el espíritu, lo
que pasa es quc, yo no sé si vale la pena añadir esto en
esta propuesta, puesto que, efectivamente, la Ley del
Consejo Económico y Social tiene que hacerse, y en ella
cabe, perfectamente, incardinar todos estos consejos sectoriales como aludía el Portavoz del Grupo Socialista.
Básicamente, sin embargo, estamos de acuerdo, y es
una idea que me parece que el Grupo Socialista también comparte, que en su momento podremos convertir en algo práctico, en algo consistente. Es muy difícil, en este momento, establecer unas reglas, sólo para
esta propuesta concreta, porque nos podría ocurrir que
lo hiciéramos mal, nos podría ocurrir que pretendiéramos una vinculación entre uno y otro conscjo que después no encontráramos conveniente. Con sinceridad, yo,
en este momento, no me considero capacitado para, en
una breve pausa, llegar a establecer una redacción que
permita esa incardinación sin riesgos de futuro.
En cuanto al punto n.O 5, el cual se ha aludido aquí
ya, y también por el Portavoz del Grupo del CDS, que
se refería a las ayudas al crédito turístico, realmente,
lo que dice esta propuesta, la voy a volver a leer, es que
las ayudas al crédito turístico se dediquen preferentemente a las iniciativas de rehabilitación y reconversión
de establecimientos turísticos obsoletos, tanto de alojamientos como de restauración. Cuando antes se ha alu-
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dido a que esta era una propuesta insostenible, yo creo
que se pensaba en dos cosas, primero, en esta sociedad
opulenta de que ayer se nos hablaba y en estos propietarios de grandes cadenas hoteleras o de grandes restaurantes de muchos tenedores, pero yo creo que la
industria turística de las Islas, es una industria turístlca
mUy diversificada en la que lo raro, por decirlo de alguna manera, son las grandes cadenas hoteleras o las
<'randes cadenas de restauración, eso es un poco la
~xcepción. Estas islas están llenas de bares y de restaurantes de pequeña envergadura, están llenas de hoteles y
hotelitos, también de pequeña envergadura, cuyo mantenimiento, cuya restauración cuesta un montón de dinero.
Pero es que, además, la segunda parte del asunto, es que
concretamente, y por eSl) lo volvía a leer, aquí se está
hablando, en la propuesta se dice que las ayudas de crédito turístico se dediquen preferentemente, no se hace
un juicio de valor sobre el aumento o disminución de
estas ayudas, son unas ayudas existentes y estas ayudas se pretende, proponemos que se canalizen hacia
algo que se ha llegado a convertir en un problema, yo
personalmente creo, lo he podido comprobar que hay
un gran número de pequeños hoteles y un gran número de pequeños restaurantes en unas condiciones sumamente deficientes, sin medios suficientes de financiación, en un momento en que los intereses, el dinero es muy caro, sin duda, todos lo saben, y no me parece en absoluto que esto sea una medida disparatada,
siempre, naturalmente, dentro de las ayudas existentes.
La propuesta n.O 6 es una propuesta referida a ordenación del territorio, referida también a un tema que
ha salido mucho aquí, hay una propuesta, me parece
recordar, que es del Grupo del PSM-Entesa d'Esquerra
de Menorca, referente a la falta de determinadas calidades y de determinadas posibilidades de las gentes
marginadas y pobres. Bien, yo creo que hay una cuestión, nosotros le pedimos al Gobierno, una propuesta,
que supongo que será de general aceptación que es la
de entrar en el primero de todos los problemas que se
le plantean a una persona, superado naturalmente el
problema de la subsistencia, el problema de la comida, que es el problema de la vivienda. Pedimos, pues,
que se redacte un Plan, en seis meses, pedimos al Gobierno, en materia de viviendas que trate de dotar de
viviendas, lógicamente al que no las tiene, y que trate
también de equilibrar el grave desequilibrio, valga la
redundancia, entre muchas viviendas desocupadas y
una gran necesidad de vivienda y muchas personas sin
vivienda para ocupar.
Bien, finalmente, la última propuesta está suficientemente debatida, yo quiero contestar, aprovechando la
oportunidad, al Sr. Triay, que, efectivamente, si ese es
el alcance de su propuesta, llegaremos fácilmente a un
acuerdo sobre la redacción que puede ser la misma
que ustedes proponen o que puede ser la misma que
proponíamos nosotros, cuya finalidad no tenía ninguna doblez, sino que era exactamente esa, lo que, claro
está como antes he dicho lo que pretendíamos o no
podíamos apoyar era una propuesta que pretendiera
que esas leyes y esas figuras de planeamiento se presentaran aquí en un plazo, bueno, ustedes, parece que
decían en un plazo de este año, antes de finalizar el
año, y nosotros incluso poníamos el 30 de noviembre.
Nos vamos a poner también de acuerdo en cuanto a
la fecha y no hay inconveniente en aceptar su propuesta.
Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:
Srs. Portaveus que volen intervenir, ara és el torno
Per part del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de
Menorca, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President, intentaré ser molt breu, perque crec que l'hora que és i l'ambient que hi ha no
esta per massa requincures.
Respecte de la primera proposta de resolució que
presenta el Grup AP-PL, pensam que és interessant i,
de qualque manera, rompe es quemes dins aquesta Cambra, quan en el discurs del Sr. President Cañellas, el
van escoltar parlar de fomentar l'associacionisme de
petits productors i empresaris agropecuaris i parlar d'aquesta maledicció que representa l'individualisme dins
la pagesia, la veritat és que els ulls ens feien bimbolles. De qualque manera, pensavem que l'ideal polític
d'un cert Conseller nacionalista havia guanyat damunt
una certa política liberal que, de qualque manera, s'havia imposat normalment dins aquesta Cambra, havia
estat proposada per part del Govern. Ens sembla positivíssim que el Govern parli de fomentar l'associacionisme, no deixa clar com ho fara, aquest crec que sera
el problema, aquí es troba el quid de l'assumpte, i,
com que de qualque manera el subconscient els delata, parlen que també potenciaran totes aquelles accions
que desenvolupi la iniciativa privada i no queda clar
per que, si per comercialitzar aquests productes agraris o per potenciar aquest associacionisme. Si era per
aquesta segona cosa, no feia falta el tros darrer, a nosaltres ens hagués agradat molt més, evidentment, que
aquest tros el retirés.
La segona proposta, elaborar, juntament amb el
sector turístic, un pla per estudiar quins productes consumeixen els turistes, ens sembla perfecte, sera molt
interessant, els nostres pagesos sabran que mengen, que
consumeixen quant a productes agro-alimentaris, els turistes, i després, que farem? Ens ho haurem de plantejar el que farem després, perque aixo, evidentment,
no basta. Sembla que automaticament, una volta se li
digui aixo, s'organitzara i s'articulara el sector perque
la seva producció sigui rendible i pugui cobrir la demanda d'aquest sector turístico Bé, aquí ja desconfiam
molt més que aixo sigui possible, i pensam que, en tot
cas, sí que s'ha de plantejar el Govern fer actuacions
més aclarides a un altre nivell. Jo vull recordar que ara
fa practicament un any, vaig proposar a aquesta Cambra que el Govern eontratés uns equips d'assessorament
per a explotacions agrícoles i ramaderes, amb un objeetiu, fer un diagnostic certer de cadascuna de les explotacions i partint de la tendencia de la demanda, de qualque manera, reorientar aquella explotació, si és que no
era rendible o, de qualque manera, parlar de si s'havia
de reconvertir o aprofitar millor els recursos que tenia. Es va aprovar per unanimitat, no s'ha fet res. Per
aixo, penneti'm que qualifiqui aquesta segona proposta
de testimonial o voluntarista, que simplement es tractara de saber que consumeixen els turistes i de cap
manera no sabrem si nosaltres podrem produir-ho, amb
possibilitat de fer la competencia a aquests productes
que vénen de fora o no, i el que és més important, si
des del Govern posaran els mitjans per fer possible que
aquesta competitivitat per part deIs pagesos de les Illes
sigui possible.
El tercer punt, bé, la veritat és que no l'entenem.
Que es propicil la creació d'indústries de manufactura
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i transformació, i per a aixo estimularan el sector turístic, estimularan per fer que?, estimularan perque
el sector turístic desvi'i les plusvalues per invertir en
agricultura, a partir d'ara i amb aquestes indústries
de transformació, si ho saben fer, si ho aconsegueixen, la nostra enhorabona per endavant, ho dubtam,
tant de bo que fos així. Si no, bé, realment, creim que
poca cosa s'haura aconseguit. La segona part d'aquesta proposta núm. 3, creim que és més interessant, que
s'estimulin les agrupacions de productors, perque es
facin projectes d'indústries transformadores, i que
aquests productes puguin arribar, puguin tenir les
ajudes del Mercat Comú, mitjaugant fórmules de potenciació, d'incentivació des de la Comunitat Autonoma, ens sembla perfecte. El que en tot cas no esta
massa aclarit és com els ajudara la Comunitat Autonoma, que els fara?, els redactara els projectes? Perque diu, «amb ajut de la Comunitat Autonoma, s'elaborin els projectes», elaboraran els projectes aquÍ,
perque els sigui més facil?, simplement els informarem de forma favorable? Jo crec que hi ha un principi
que hauríem de tenir clar en aquestes qüestions, i jo
vu11 avan,;:ar que votarem que sí a aquesta proposta 3."
i és que hem d'assegurar la viabilitat de les coses que
potenciem, de les coses que subvencionem, i aixo
tampoc no ho hem d'oblidar.
Pel que fa a la proposta n.O 4, evidentment direm
que sí, sense més comentaris.
A la n.O 5, com és logic, direm que no. Nosaltres
creim que el sector turístic ha demostrat que era
era capa:; de generar prous beneficis COID per reconvertir-se, i, a part, no ens agrada, creim que haura estat
més clar si la proposta hagués dit, les ajudes de
credit turístic es dediquin únicament a les iniciatives
de rehabilitació i reconversió, si detectavem en e\
debat d'aquests dies que hi havia un excessiu creixement d'un sector, de cap manera podem continuar
subvencionant-lo perque creixi, en tot cas, haurem de
potenciar que eH, principalment amb les seves própies
forces, es reconverteixi per adaptar-se a les noves
necessitats. Vos tes continuen deixant oberta la pos sibiJitat a subvencionar nous creixements, i nosaltres,
evidentment, no estam d'acord amb aixo.
Els dos darrers punts els votarem també positivament.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Socialista, té la paraula el
Diputat Sr. Alfonso i Villanueva.
No hi ha inconvenient, pero jo he demanat si hi
havia qualcú, i m'han dit que no intervenia ningú del,
CDS, si el Sr. J osep Alfons no hi té inconvenient, jo
tampoc no n'hi tenc.
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gracies per la seva benevolencia, Sr. President. Intentaré correspondre amb brevetat.
Nosaltres estam només em pronunciaré sobre
aque11s aspectes que ens separen, és a dir, donam el
nostre suport als punts 1, 2, 3, 6 i 7, sense més comentaris. Sobre el n.o 4 ens reservam el nostre vot a veure
si en aquesta pansa d'acostar redaccions es recu11
aquesta incardina ció en el Conse11 Economic i Social
del Conse11 assesor de Turisme, i per les raons esmentades, per no tornar a reiterar-les, raons esmentades

abans i que ara acaba d'exposar clarament el Diputat
Sr. Orfila, entenem que si a la proposta n.O 5 no se li
dóna un altre tipus de redacció, efectivament, no és,
per 3.1 nostre Grup, acceptable, i votaríem, en aquest
cas en contra.
Res més, Sr. President, i moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Quetglas.
Sr. Josep Alfonso, té la paraula.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Senyors del
Grup Popular-Partit Liberal, vostes ens sorprenen a
cada un deIs debats de l'estat sobre la Comunitat
Autonoma. Les seves resolucions, la veritat, és que
són un final absolutament digne a lexposició que ens
varen oferir els dos dies anteriors. Titulava, abans
d'ahir, crec que era, un iHustre comentarista d'aquestes illes, que el Sr. President havia fet una exposició,
i li posava un tÍtol «marxisme burgés». Avui, després
de llegir les seves resolucions, nosaltres la definiríem
com darament marxista. Pero no de Marx, Carles,
sinó de Marx Groucho, perque ens recorda, vostes
deuen recordar aquella famosísima frase que diu «hemos pasado de la nada a la más absoluta miseria»,
senycrs del Grup Popular-Partit Liberal, senyors del
Govern, que, com és logic, i malament, han inspirat
aquestes resolucions, nosaltres creim que, a part de
l'a1li~ada de pel que sempre suposa que el Grup que
dóna suport al Govern, presenti unes resolucions,
aquestes són, realment, una cridada al cel, cosa apropiada a aquesta epoca, tots recordan «Don Juan» i les
seves cridades al cel.
Anirem a 1 es resolucions. La primera ens diu,
estiguin tranquils a bastants els donarem suport, perque cridar al cel, també, qualque vegada és bo.
La primera diu que fomenti l'associacionisme de
petits productors i empresaris agropecuaris, etc., ara,
1987, després de 5 anys de govern, després de 2 anys
d'entrar al Mercat Comú, el Grup Popular recomana
al Govern que fomenti l'associacionisme agrari. Senyors d'd Grup Popular, fa tres anys que a aquest
Parlament els deim «que viene el coco», que ve el
Mercat Comú, que el Mercat Comú funciona amb
associacionisme agrari, que el fomenti. Ja és l'expressió més clara del fracas d'una política agrícola, no ho
han pogut dir millor, el Govern d'Aliauga Popular, en
política agrícola, no només les dades, sinó les seves
mateixes resolucions els demos tren que, en quatre
anys anteriors, ja veurem si aquest Conseller nacionalista, que resulta que el nacionalisme i l'associacionisme van junts, no ho sabia, el Sr. Orfila ens ho ha dit,
si canvien de política, perque quatre anys de fracas
agrícola, no només el 2 %, sinó que no han fomentat
l'associacionisme, és realment increíble. Ara, els hem
de donar les gracies, la veritat és que és així, la política agrícola del Govern ha estat un autentic fracas,
i vostes mateixos ho reconeixen. No hi ha cap dubte
que és ininteHigible el final, a més, les que desenvolupi la iniciativa privada, és que hi ha petits propietaris
públics?, en coneixem cap?, hem quedat espantats. f:s
que hi ha empresaris agropecuaris públics?, Bé, jo
crec que de vegades les coses patinen, i aprofitant que
el Pisuerga passa per Valladolid, donare m una goteta
de ideologia liberal-conservadora i hi posarem «iniciativa privada», perque no hi pega d'altra manera, no
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ni amb goma. De totes maneres, com que la
és bona, la hi votarem.
La segona és, no voldríem dir que és divertida,
farem un poc de via, sinó que és l'expressió típica
del que ahir ens deia el President, gegants i «enanos»,
el sector turístic és un gegant que juntament 21mb el
Govern, aquest Govern no es pot entendre amb gent
baixeta, el Sr. Huguet em perdonara, i resulta que
s'entén amb el sector turístic, un autentic gegant i fa
un estudi, una vegada que el té, li diu a l'agricultura,
es petitó, 2 %, no sé que, 1i dira, ges, tens aquest
estucli i amb aquest estudi tira per endavant, fes feina.
pobret sector agrícola. Sense broma, la veritat és que
hauríem de tenir un poc més de respecte i no dir al
sector agrícola, una cosa així com, li oferira al sector
agrícola, no és que el sector agrícola hi participi, no,
no, li oferira i aquest ja fara, com deia el Sr. Orfila,
per obtenir condicions de rendibilitat, perú, com ho
fara aixo, el sector turístic li dira et pagaré les patates, les carxofes, aixo 40 ptes. més cara o produeix?
Nosaltres creim que la cosa no va per aquí. Aquest
tema, seriosament, té dues coses, primer es una ofensa al sector agrícola, no 1i han d'oferir coses, el que
han de fer és una reunió participativa i estudiar el
tema conjuntament, perque tal vega da resulta que el
sector indus trial requereix un producte o demana uns
productes el sector turístic que aquí no es poden
produir, i si surt un estudi que es facin aquests productes, cls agricultors diran, bé, ja ens cliran com ho
feim aixo. l, en un altre aspecte, a mi és que em
divertcix bastant aquesta resolució, perque parlen
d'un pla o un estudi, és que és el mateix?, o una
reunió d'amics o prenelrcm unes copes, senyors, un
pla o un estudi, que és que volen fer? Un pla té
més connotacions molt típiques i un estudi en té
unes altres, es posin, parlin seriosament. Val la pena,
senyors del Grup Popular ,que es prenguin seriosament les resolucions que es duen a un elebat el'aquesta categoria. 1 jo crec que no les hi prenen. Aquesta,
perque no esta presa seriosament, nos al tres creim
que no és amb ciues copes que s'han el'arreglar
aquests temes, i no és amb un pla o amb un estueli,
és amb un pla o amb un estudi, una de les dues coses,
i sooretot perque s'ha de tenir un respecte amb el
sector agrari. A aquesta ens abstendrem.
A l'altra li donarem suport, perque el Sr. Conseller d'Indústria s'en recordara que fa set mesos, des
d'aquesta tribuna, li vaig proposar, esta molt mal
reelactat, aixo, pero és igual, li vaig proposar precisament ineloure dins el Pla de Reindustrialització les
indústries derívades, i em varen dir que no, no 1'hi
varem incloure, s'havien de fer estudis, sempre s'han
de fer estudis. Pero ara hem de propiciar la creació
cl'indústries de manufactura i transformació de productes agraris. indústries elerivades, evidentment. De
savis és rectificar, vos tes ho han de fer moltes vegades, en aquesta Legislatura, suposam que moltíssimes.
A aquesta li donarem suport, és nostra la proposta,
de fa vuit mesos. Ha passat el mateix amb la indústria de promoció.
El del Consell Assessor Turístic, la veritat és que
no hi ha el'haver cap inconvenient, perque aquesta
també és nostra, no hi ha d'haver cap tipus d'inconvenient perque quedi incardinat dins el Consell Economic i Social, pero el tema és més delicaJ. 1 jo, ara,
vol dría fer, si em permeten, una curteta explicació. El
Consell Economic i Social, en aquests moments, no
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crec que ningú, cap Diputat el'aquesta Cambra, sigui
capai:< de dir com es configurara, sigui capa¡;: de elir
quines institucions hi prendran part, sigui capa¡;: ele
dir cap a quin tipus d'estructura organica ha d'anar,
per que?, perque és molt complicat, hi ha molts ele
modes, moltes maneres, hi ha molts de models de
Consell Economic, n'hem parlat aquí ja, model frances, austriac, holandes, bé, segons quins tipus ele
models, hi cabra el Consell Assessor, segons quins
tipus de moelels, no hi cap. Si agafam el moelel frances ro hi cabra el Consell Assessor perque anira pel
seu vent, no hi podran ser les mes tres es de casa i tot
aixo si agafam el mode1 austriac hi cabria com una
elerivació del Consell Economic i Social. La voluntat,
crec ele tots, és incardinar el Consell de Turisme,
l'Agrari, etc., la voluntat hi és, pero no crec que hagim
ele poeler avant;:ar els esdevinements d'aquesta manera,
tal vegada hi ha una redacció possible.
La cinquena, vostes ja saben que direm que no,
perque durant tres anys hem estat en contra del tipus
d'actuació que vostes fan, en benefici deIs bancs,
d'empresaris que volen invertir, de certs supermercats, i poca COsa més. Les dades són elaríssimes, elaríssimes, en indústria, aquest tipus d'ajudes no ha
servit, en absolut, per aturar el deteriorament del
sector industrial, en absolut, no ha servit per res, bé,
per a mol tes coses que hem vist aquí. En hostaleria,
la veritat, el nivell de benefici que tots sabem que té
la indústria hostalera, no és per anal' a plans de
reconversió. Ja seria massa que els doblers públics
servissin per ajudar, via interes, els senyors empresaris
que més beneficis per capital invertit tenen de prácticament tots els sectors economics, la reconversió es
fa a base d'autofinan¡;:ació, i els hotelers en saben
molt, molt més del que creuen, pero, lógicament que
estan contents, logicament que si el punt de beneficis,
d'interessos, són molt agradables, no hi ha cap dubte,
i pagat per endavant, molt més, pero aquí hem defensat constantment que aquest tipus de política industrial i sobretot turística no era de rebuto Per tant,
votarem en contra, reafirmant totalment el que reafirmarem també, suposam, al pressupost.
La sisena, no sabem de que va el tema, a que es
refereixcn quan diuen que redacti, en un termini de
sis mesos, un pla d'actuació en materia de vivenda?
A que es refereixen? Perque hi podria haver la temptació d'aficar un gol a aquest Parlament, i voldríem
que ens diguessin que no és així, que és un pla de
vivenda quatriennal, etc., perque resulta que al Decret
de constitució de l'Institut Balear de Vivenda, l'Institut ha de fer un pla d'actuació cada any, és a aquest
que es refereixen?, si és a aquest, llevin la resolució,
. perque ja tenen 1'obligació, perque vos tes mateixos,
com és logic, se 1'han posada, vos tes mateixos, per
una part, i la Llei de Finances, per una altra, que
també l'obliga. Suposam que deu ser una altra cosa.
Per tant, aquí hauria de dir es redacti en el termini
de sis mesos, un pla quatriennal, biennal, triennal,
pero, no anual, perque ja l'han de fer d'actuació en
materia de vivenda. És una esmena «in voce» que
dins aquesta reestructuració els proposam, perque el
que no ens agradaria és sentir-nos enganats.
Respecte de la darrera, obviament, ja se n'ha
parlat de més, només dues coses finals. Els he dit
abans que es prenguin més seriosament les resolucions, senyors del Grup Popular, perque amb les resolucions poden fer un gran favor al Govern, és ver,
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els governs, normalment se senten refon;:ats en un
debat d'aquests, i aixo basta copiar, vagin al Parlament Catala i veuran Pujol, que el Sr. Cañellas, de
vega des, li agradaria entrar en aquesta línia, el Sr. Pujol, la quantitat de resolucions es fan a través del
seu Grup i s'aproven tates, per majoria absoluta, és
logic. pero no és una mala tactica, jo els la suggereisc.
La segona,la veritat, el pacte intersectorial no deu
ser el que diuen aquestes resolucions, perque si ha
és, Sr. Cañellas, no en torni a parlar.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el
Sr. González i Ortea.

Portaveu

del

Grup

AP-PL,

EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Está usted muy inspirado,
Sr. Alfonso, hay que reconocer que está usted muy
inspirado, pero yo tenga un problema para contestarle a usted, yo soy nuevo, ya lo dije antes, yo llevo
aquí muy poco tiempo, y claro, no tengo esta práctica
parlamentaria para venir sacando constantemente una
y otra vez, una y otra vez, resoluciones de la Legislatura anterior. Aquí se está diciendo constantemente,
nos hemos pasado todo el debate, perdón, se ha pasado una parte de la oposición, todo el debate, recordándonos a todos los Diputados, los anteriores y los
nuevos, .Y recordándole al Gobierno, en el cual hay
Consellers nuevos y Consellers que no lo son, aquellas
cosas que se votaron y se dijeron y se resolvieron,
todo eso está muy bien, pero no estamos hablando de
eso. Yo aquí he venido a un debate, Sr. Alfonso, y,
por cierto, que yo no clamo al cielo, y de mis pasos
en la tierra respondo yo, y al responder yo, responde
mi Grupo, yo soy el portavoz del Grupo, por cierto,
Grupo de Alianza Popular y el Partido Liberal, Sr. Alfonso, el Grupo Popular no existe. Todo eso es agua
pasada, ya se sabe, no mueve molino, y usted sabe
muy bien que, claro, venirnos ahora a pedirnos responsabilidades y venir a hablarnos de lo que fue hace
cuatro años, yo creo que no es lo procedente, y sobre
todo a mí, que soy completamente nuevo, e insisto,
de un grupo que no es el que usted cita.
Se han quedado sorprendidos, y en eso coinciden
los dos, en eso han coincidido, el Sr. Alfonso y el
Sr. Orfila, se han quedado sorprendidos me alegro
muchísimo de haberlos sorprendido tanto, me alegro
mucho de que el grupo de Alinaza Popular y del
Partido Liberal haya sorprendido a los Grupos PSMEntesa d/Esquerra de Menorca, y PSOE, porque nosotros, en materia de política agrícola somos así, y
somos capaces de sorprenderles, a unos y a otros, que
creen que llevan la bandera de la política agraria.
¿Qué han hecho ustedes por la Agricultura?, en otras
latitudes, ¿qué han hecho ustedes, usted ha citado el
Mercado Común y qué ha hecho, Vd., cómo ha sido
la entrada en el Mercado Común que han propiciado
sus compañeros de Partido, cómo ha sido la entrada
en el Mercado Común para la agricultura de todo el
país, incluida desde luego la de estas islas? ¿Cómo
puede hablarnos usted de que no nos lo tomamos en
serio?
No han escuchado nada, es que además no han
escuchado, no sé si han oído, pero no han escuchado,
a lo mejor es que no lo entienden bien o no lo entien-

do yo, a lo mejor es un problema de normalización
lingüística. Pero yo, que hablo castellano pero entiendo el catalán, he oído al Presidente y ha estado un
buen rato aquí hablando, y de todas estas propuestas
de que ahora hablamos aquí, de todas ellas se ha
hablado suficientemente y se han desarrollado tanto,
que yo que no quería cansarles, siempre soy el último,
y siempre me toca hacer ese papel de cansar a los
demás, y que los demás casi no me escuchen, y yo lo
comprendo, me toca hacer el papel de ser el último
y de hablar de lo que otros ya han hablado, y reforzar
lo que otros han dicho, pero, si quiere usted, repasamos el discurso del Sr. Presidente y repasamos uno
por uno todos estos temas, porque de todos estos
temas se ha hablado, y se ha hablado mucho, por
parte del Sr. Presidente del Gobierno, porque luego,
en las contestaciones de los Grupos del PSM-Entesa de
l'Esquerra de Menorca y del PSOE, casi no se ha
hecho referencia a todo esto, todo eso que ahora nos
cuentan referido a estas propuestas, todo esto que
ahora nos dicen que no nos lo tomamos en serio, que
no son serias estas propuestas, que lo que decimos
aquí no se entiende, no se lo he oído, yo, en el debate,
qUlzas sea un problema de normalización lingüística,
quizás sea ese el problema. Pero yo no les he oído
habl<.lr a ustedes, al Sr. Presidente, sí, a ustedes, no,
señores del PSM-Entesa d'Esquerra y señores del
PSOE.
Respecto al Plan de Vivienda, el plan de vivienda
tendrá el mismo plazo que el plan nacional, porque
es un plan básico, y que usted me diga que no entiende lo que es un plan de vivienda ni entiende que eso
se pueda referir a un plazo determinado, bueno, perdone usted que le diga, es que tengo que volver a
insistir, me parece que es problema de normalización
lingüística, yo creo que está perfectamente claro.
Respecto a lo demás, bien, parece haber una
cierta unanimidad, en el punto 5, en condenar a los
empresarios de turismo, en condenarlos a formar
parte de esa sociedad opulenta de la que se había
hablado, parece que están condenados todos a ser muy
ricos, a tener mucho dinero y que de ninguna manera
se mantenga su industria. Por ese camino, igual que
por algunos otros, como señalaba ayer, como es el de
paralizar infraestructuras y el de poner pegas a campos de golf y el poner pegas a puertos deportivos, por
ese camino señores, vamos a tener un buen turismo.
Yo creo que lo que vamos a hacer es matar la gallina
de los huevos de oro, espero, espero, confío, diría yo,
que en este Parlamento haya las suficientes cabezas
y las suficientes personas, la suficiente capacidad de
meditación para conseguir que eso no sea así.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Conclós el debat, i aban s de procedir a la votació,
aquesta Presidencia demana als Portaveus quants de
minuts valen, cinc?, cinc minuts?, es posin d'acord.
Deu minuts? Un momentet, Sr. Josep Alfonso, em
deixi acabar de dir el que vaig a dir, després jo suspendre la sessió. D'acord amb el que es preveu a
l'article 169, es votaran les propostes de resaludó,
segons l'ordre de presentació, aprovada una proposta,
tates les altres es votaran, només, en allo referent als
punts que siguin complementaris i no contradictoris
amb aquesta, exepte que arribin a acords i facin arri-
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bar a aquesta Mesa les modificacions firmades pels
portaveus deIs cinc Grups.
Se suspén la sessió per deu minuts.

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Aquesta resoludó, proposta de resoludó la retiram en relació a la segona del Grup del CDS.

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, recomen9a la Sessió Procedirem, pcr sotmetre a votació les propostes de resolució presentades, tal com diu l'artiele 169, les proposarem segons l'ordre de presentació. Els Portaveus
deIs Grups respectius, quan s'hagi llegida diguin si
es retira, si s'ha consensuada o que passa, o si s'ha
de sotmetre a votació.
Té la paraula el Sr. Sebasmt Serra.

EL SR. PRESIDENT:
L'assenyalada amb el n.O 3. Sr. Secretari, en vol
fer lectura?

EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Sr. President, voldríem plantejar una qüestió d'ordre. El nostre Grup Parlamentari, en aquests moments en que s'ha de votar el primer punt de les
nostres resolucions que afecten al gravamen sobre
l'increment del valor obtingut per als allotjaments
turístics hotelers i extrahotelers, té el dubte reglamentari i també etic de veure si poden votar tots els
Diputats presents a aquesta Sala, d'acord amb l'artiele 80.2 del Reglament del Parlament, que diu «cap
Diputat no podra prendre part a les votacions o resolucions que afectin el seu Estatut de Diputat» i també
en concordancia amb els artic1es 7.2, 2n, 20.1, 20.3 i 21,
del Reglament d'aquest Parlament.

EL SR. PRESIDENT:
Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Moltes gracies.
Srs. Diputats que voten en contra?
Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació?
Vots a favor, 29; vots en contra, 26; no hi ha
abstencions. Per tant, queda aprovada la resolució
assenyalada amb el n.O 3 per aquests resultats de la
votació.
L'assenyalada amb el n.O 4, diu, Sr. Secretari?

EL SR. PRESIDENT:
No hi ha inconvenient que puguin votar, segons
els serveis jurídics del Parlament.
Per tant, sotmetrem, com deim, a votació, farem
lectura, primer a cadascuna de les propostes de resolució, i jo deman als senyors Portaveus que diguin si
se sotmeten a votació, si s'ha consensuada o si se
retira.
Sr. Secretari, comen9ant per les del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, deman
que faci lectura de la primera de les propostes de
resolució.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara
al Parlament de les Illes Balears, en el termini de
tres mesos, un projecte de llei que fixi un gravamen
damunt ]'increment de valor obtingut pels allotjaments turístics hotelers i extrahotelers amb finalitats
socials i conservacionistes».
EL SR. PRESIDENT:
Se sotmet a votadó?
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
aixecar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació, Srs. Secretaris?
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en
contra, 46; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada la
primera resolució presentada pel Grup PSM.
L'assenyalada amb el n.O 2, diu, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma disposara
la creadó del Consell Economic i Social de les Illes
Balears en el termini de dos mesos».

EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma posara en
marxa, amb caracter immediat el Pla d'Alfabetització
d'Adults».

EL SR. SECREARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara
al Parlament, en el termini de 3 mesos, un projecte
de llei de disciplina urbanística».
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Diputats que voten a favor, es volen aixecar
drets?
Srs. Diputats que voten en contra?
Srs. Diputats que s'abstenen?
Aprovada per unanimitat.
La n.O 5, diu, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara
al Parlament de les Illes Balears el cataleg d'espais
natural s protegits basat en els inventaris de l'INESE
i de l'ICONA, en el termini de quinze dies».
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Sr. President, aquesta esmena s'ha transaccionada.
EL SR. PRESIDENT:
Passam, ido, a l'assenyalada amb el n.O 6. Sr. Secretari en vol fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma realitzara
i aprovara amb carcter definitiu els Plans Especials
de Protecció de Ses Salines d'Eivissa, S'Albufera des
Grao i Sa Punta de N'Amer. Igualment, promoura la
dec1aració de S'Albufera de Mallorca com a parc natural. El termini per al compliment d'aquesta resolució sera de 2 mesos».
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Diputats que voten a favor?
SL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Sr. President, una qüestió d'ordre, per favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí.
EL 5R. LOPEZ I CASASNOVAS:
És que em sembla que la lectura que ha fet el
Sr. Secretari Primer no és l'adient, no és la definitiva.
El segon paragraf, per favor, és alla on hi ha hagut
rerror.
EL SR. PRESIDENT:
En vol tornar fer lectura, Sr. Secretari?
EL 5R. SECRETARI PRIMER:
Perdó, jo ho he dit d'aquesta forma. «promoura
la declaració de S'Albufera de Mallorca com a parc
natural», és la lectura que he fet anteriorment corregida.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Diputats que voten a favor, es volen aixecar
drets?
Srs. Diputats que voten en contra?
Srs. Diputats que s'abstenen?
Queda aprovada per unanimitat.
La proposta de resolució assenyalada amb el n.O 7.
Sr. Secretari, en vol fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Les Seccions Insulars de la Comissió Provincial
dmrbanisme seran reestructurades d'acord amb les
majories polítiques respectives a cada Consell Insular, i tant en aquestes com a la Provincial, hi tendran
representants els diferents Grups Parlamentaris».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
aixecar drets?
Sres i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resulta t de la votació?
El resultat són 8 vots a favor, 9 vots a favor, 46
en contra i no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la proposta assenyalada amb el n.O 7.
La proposta de resolució assenyalada amb el n.O 8,
Sr. Secretari en vol fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
« El Govern disposara les mesures necessanes per
tal que no siguin autoritzades parceHacions o edificacions en sol no urbanitzable, si no és amb destÍ
agrícola-ramader, amb declaració d'interes social, i
sempre amb informe vinculat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Moltes gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en
contra, 26, queda aprobada la resolució núm. 8.
Sr. Secretari, vol fer lectura de la proposta de resalució assenyalada amb el núm. 9?
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EU SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern executara duant l'exercici economic del
1988 l'adquisició de sol per a conservació, amb preferencia a zones del litoral i a les illes Pitiüses i a Menorca».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en
c. .ixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació.
El següent punt, l'assenyalat amb el núm. 10, diu,
Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara
al Parlament de les IIles Balears, en el termini d'un
mes un pla d'emergencia per atendre els deficits socials que afecten la població marginada i gent que pateix miseria.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en
contra, 26. Queda, ido, aprovada la resolució que s'ha
sotmes al votació.
La proposta assenyalada amb el núm. 10, de les
mateixes propostes de resolució del Partit PSM-Entesa
de l'Esquerra de Menorca, diu, Sr. Secretari? Onze.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de les IIles Balears intensificara els
serveis d'inspecció sanitaria, de consum d'allotjaments
turÍstics hotelers i extrahotelers.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. L'assenyalada amb el núm. 1, de la seva praposta núm.
1069/87, diu, Sr. Secretari?
.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma elaborara
i remetra al Parlament, en el termini maxim de 6 mesas, un estudi financer de les fonts d'obtenció de nous
ingressos per a la Comunitat.»
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
Se substitueix 6 mesos per 8 mesos.
EL SR. PRESIDENT:
Accepten tots els Srs. Portaveus la modificació?
Aleshores, vol tornar fer lectura, Sr. Secretari,
amb la modificació acceptacla?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma elaborara
i remetra al Parlament, en el termini maxim de 8 me-
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EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Que s'abstenen?
Queda aprovada per unanimitat.
L'assenyalada amb el núm. 2, diu, Sr. Secrelari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Govern de la Comunitat, en el terl11ini maxim
de 6 mesos, enviara al Parlal11ent una comunicacló per
tal de celebrar un elebat sobre finam;:ació ele la Comunilat.»
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
Es moelifica també, 6 meso s per 8 mesas.
EL SR. PRESIDENT:
Vol tornar a fer lectura, Sr. Secretari, amb la variació introelulela, si els Srs. Portaveus hi estan tots
el'acorel ?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Govern de la Comunitat, en el termini maXlm
ele 8 mesos, enviara al Parlament una comunicació per
lal de celebrar un debat sobre financ;:ació de la Comunitat.»
SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votcn a favor, es voleen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Que s'abstenen?
Queda aprovat per unanimitat.
El punt 3r de les propostes de resolucions, diu,
Sr. Secretari?
¡,

EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Govern ele la Comunitat, en el termini mé\:"orn
el'un any, elaborara un Pla de Desenvolupamcnt Regional.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Que voten en contra?
Que s'abstenen?
Queda aprovat per unanimitat.
El punt 4t d'aquesta mateixa sene ele propostes
ele resolució del Grup Parlamentad Socialista diu, Sr.
Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Govern de la Comunitat creara, enguany, l'empresa pública de promoció industrial.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
En contra?
Abstencions?
Queda aprovada, també, per unanimitat.
El punt Se eliu, Sr. Secretari?
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EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Goven1 de la Comunitat creara, en el termini
maxil11 de 6 mesos, un centre pilot d'experimentació
ele nous reguius, que investigui les aplicacions de les
aigües elepurades i faci el seguiment i el desenrotllament racional deIs plans de Sant Joreli, Campos, Ses
Salines i Santa Eulalia.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Que voten en contra?
Que s'abstenen?
Queela aprovada, també, aprovat el punt Se per
unanimitat.
Passam al punt 6e, Sr. Secretari cn vol fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat presentara enguany
al Parlament l'inventari el'espais naturals dc les Illes
Balears i les mesures particularitzades de protecció urbanística i de gestió de la naturalesa de cada un d'ells».
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Es retira aquesta proposició, perque n'hi ha una
ele consensuada per tots els Grups.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Triay.
Passam, ido, a la proposta assenyalada amb el
núm. 7, que diu, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat, en el termini maXlm
ele quinze dies, remetra al Parlament un projecte de
llei que substitueixi el Decret 103/87, de Mesures
Transitóries d'Ordenació Turística, que asseguri la seva
aplicació per part deIs Ajuntaments a través de la concessió de !licencies d'edificació.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
aixecar elrets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat ele la votació: vots a favor, 29; vots en
contra, 26, no hi ha abstencions. Oueda, ido, aprovat
el punt 7e el'aquesta proposta de resolucions.
Passam a la següent, assenyalada amb el núm. 8,
diu, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Govern de la Comunitat creara enguany el Consell de Turisme, organ de consulta i participació de
tots els agents socials i economics amb incidencia en
el sector turístic.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets per favor?
Que voten en contra?
Que s'abstenen?
Queda aprovat per unanimitat.
Passam al punt assenyalat amb el núm. 9, que diu,
Sr. Secretari?
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EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat elaborara, en el termini maxim de 9 mesos, un inventari de tea tres existents, públics i privats, amb estimació deIs cos1s de
rehabilitació, com a base d'una xarxa pública i concertada d'espais teatral s de les Illes Balears.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor?
En contra?
Abstencions?
Queda aprovat per unanimítat.
El punt següent, assenyalat amb el núm. 10, diu,
Sr. Secretad, per favor?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat potenciara la seva participació al Patronat de l'Orquestra Ciutat de Palma,
per tal de convertir-la amb l'Orquestra Simfónica professionalitzada de les Illes Ba1cars.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en
aixecar drets?
En contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
I passam a la darrera de les propostes de resoluClO del Grup Parlamentari Socialista, assenyalada amb
el núm. 11, deman al Sr. Secretari que procedeixi a
fer-ne lectura.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Amb la finalitat de millorar el rendiment deIs
hospitals públics dc Mallorca, el Govern de la Comunitat, en el termini maxim de sis mesos, constituira
una Comissió conjunta interinstitucional que, amb criteris tccnico-sanitaris i amb capacitat executiva, programi i coordini l'óptima utilització deIs recursos hospitalaris existents, tenint en compte la incidencia i gravetat de la patologia existent per orientar l'activitat
específica de cadascun deIs hopitals que conformaran
la xarxa hospitalaria pública.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets?
Srcs. i Srs. Diputats que voten en contra, es volcn
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: 29 vots a favor; 26 en contra, queda idó, aprovat el punt 11 d'aquesta proposta
de resolució.
Passam a considerar i sotmetre a vota ció les propostes de resolució, presentades pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina. Sr. Secretari, vol fer lectura de la
proposta núm. 1?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Que es formi en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, una Ponencia perque, a la vista de les competencíes no assumides per la nostra Comunitat Autónoma
i de l'experiencia deIs quatre anys i mig de vigencia
del nostre Estatut d'Autonomia, realitzi un estudi en
el termini de tres meso s, sobre la conveniencia bé de
la seva reforma o bé de la formació i tramitació d'una

Proposició de Llei Organica de Transferencia de Competencies a les Illes Balears.»
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
aixecar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, cs volcn
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Moltes gracies.
Resultat de la v01ació: vots a favor, 31, vots en
contra, no n'hi ha; abstencions, 20. Queda, ido, aprovada, la proposta de resolució presentada amb el núm.
1.

Proposta ele resolució núm. 2, presentada pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina. Sr. Secretad, en vol
fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Que es formi, en el si de la Comissió el'Economía,
Hisenda i Pressuposts del Parlament ele les Illes Balears, una Ponencia perque faci, en el termini de tres
mesos, un estudi sobre l'existencia o no de greuge comparatiu entre el finam;:ament de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears amb respecte de les Comunita1s peninsulars pel fet d'assumir la competencia exclusiva en mathies ele carreteres, el'obres públiques i
aquelles altres derivades del fet insular, reconegut a
l'article 143 de la Constitució Espanyola, com a fonament del dret a l'Autonomia de les Illes Balears.»
EL SR. PASCUAL I AMORáS:
Que se substituexi la paraula «faci» de la segona
línia.
El SR. PRESIDENT:
Hi ha una proposta alternativa?
EL SR. PASCUAL I AMORáS:
Segons l'escrit presentat.
EL SR. PRESIDENT:
Eh?
EL SR. PASCUAL 1 AMORáS:
Segons l'escrit presentat.
EL SR. PRESIDENT:
Ieló si es retira aquesta, es votara al final de les
votacions.
EL SR. PASCUAL I AMORáS:
Bé, idó retir aquesta.
EL SR. PRESIDENT:
Retirada la proposta n.O 2, ...
Hem quedat que les signades per tots els Portaveus
es votarien al final.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Sr. President, si em permet. Jo entenc que ao"uestes propostes d'un Grup que es modifiquen puntualment, igual que la nostra, que hem modificat 6 mesos
per 8 mesos, realment, si tots els Grups hi vénen el 'acord es poden votar en el seu moment, perque no perden l'autoria del grup que l'ha feta, mentre que les que
hem consensuades diversos Grups, les retiram perque
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se'n presenta una d'alternativa que ja no és de cap deIs
Grups inicials. Crec jo.
EL SR. PRESIDENT:
Per mi, si no hi ha inconvenient, de totes m:meres
es votara, si no es vota ara es votará després, es votara al final, ho dic pels que han firmat la ................. .
Ara, vol llegir la proposició n.O 2 modificada?
La té, Sr. Secretari?
Doncs, llegeixi-la.
Sí, Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Els Portaveus hem avalat una rectificació d'aquesta resoludó de
la mateixa manera que s'ha fet amb altres dues propostes de resolució, i ha estat acordat per la Mesa que
ds Portaveus deIs distints Grups anirien retirant les
nostres propostes, i aquestes, en la mesura que haguessin estat modificades, i es votarien al final. Jo, com a
Portaveu he signat i he vist signar els altres Portaveus
una proposta alternativa a la redacció d'Unió Mallorquina, per tant, no entenc per que ha de tenir un tractament diferenciat.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. 1·]..zESIDENT:
Es votara al final, perque com que no hi ha acord
entre els Portaveus, el President dictara resolució, ho
votarem al final, perque no sé quina diferencia hi ha
entre votar-ho ara o al final, aleshores, si no hi ha cap
oposició, perque tothom estigui satisfet es votara amb
les aItres que hagin estat modificades.
Passam, ido, a la votació de les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari CDS. La primera diu, Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament acorda la celebració d'un debat sobre Política d'Ordenació del Territori durant el proper
període de sessions».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
aixecar drets?
En contra?
Abstencions?
Queda aprovat I'ler unanimitat.
La següent, assenyalada amb el n.O 2, n.O de Registre 1073/87, diu, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autonoma que en sis mesos constitueixi el Consell Economic i Social de !es Illes Balears, a través deIs mecanismes oportuns .. ' ».
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Quetglas?
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Aquesta proposta ha estat modificada, amb l'aval
deIs Portaveus i sera votada al final, per tant, es retira, Sr. President. GrÜcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies. La proposta de resolució, R.G.E.
1074/87, del Grup Parlamentari CDS, diu, Sr. Secretari,
en vol fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autonoma que en el termini maxim de 6 mesos remeti un
projecte de llei de comen; que doni suport a una política de modernització de les estructures comercia!s,
la seva adaptació a les exigencies d'un nou temps, i
contempli i objectivitzi les línies de credit per als petits i mitjans empresaris comercials».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: vots a favor, 9; vots en CODtra, 46. Queda, ido, rebutjada, la proposta de resolució
que hem sotmes a votadó.
La proposta de resolució n.O 1075/87, diu el següent,
en vol fer lectura, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autonoma que en el termini maxim d'un mes remeti l'estudi de planejament, estudi previ, estudi informatiu,
avantprojecte i estudi d'impacte ambiental corresponent a l'Autovia Marratxí-Inca».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Moltes gracies.
Resultat de la votació: vots a favor, 51, vots en
contra, no n'hi ha; abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la proposta que hem sotmes a votació.
Passam a la següent, assenyalada amb el n.O de Registre 1076/87, i deman al Sr. Secretari que en procedeixi a fer la lectura.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat Al!tonoma que en el termini maxim d\m mes remetí l'estudi de planejament, estudi previ, estudi informatiu,
avantprojecte i estudi d'impacte ambiental corresponent al Túnel ele Sóller».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: 51 vots a favor, en contra,
no n'hi ha, i 4 abstencions. Queda, ido, també, aprovada aquesta proposta de resolució.
Passam a sotmetre a votació les propostes de resoludó presentades pel Grup Parlamentari AP-PL. La
primera, dins l'escrit presentat amb el n.O de Registre
1077 /87, i assenyalada amb l'apartat Ir dil!, Sr. Secretari?
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EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Fomenti l'associacionisme de petits productor s i
empresaris agropecuaris que permetin la producció i
comercialització deIs seus productes, així com tates
aquelles accions que, en aquest sentit, desenvolupi la
iniciativa privada».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen
aixecar drets?
En contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
El punt 2n de la mateixa proposta de resoJucions,
diu, Sr. Secretari?
El, SR. SECRETARI PRIMER:
«Elabori, juntament amb el sector turístic, un pla
o estudi sobre productes agroalimenticis que consumeix
preferentment el sector turístic i oferir-lo al sector productor agroalimentici perque s'organitzi i s'articuli de
tal manera que sigui capa¡;: d'accedir a aquesta demanda en condicions de rendibilitat».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la votació: vots a favor, 35, en contra,
no n'hi ha; i 20 abstencions. Queda, ido, aprovada, la
resolució sotmesa a votació.
La tercera de les proposicions de resolució del
Grup Parlamentari AP-PL diu, Sr. Secretari, en vol fer
lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«PropiciY la creació d'indústries de manufactura i
transformació de productes agropecuaris que puguin
aportar-los un valor afegit. Per aixo, estimulara el sector turístic, les agrupacions de productors i els particulars interessats perque, amb l'ajut de la C.A., s'elaborin els projectes d'aquestes noves indústries dins les
línies d'ajuda estructural de la CEE i del Ministeri d'Agricultura».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen aixecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
La 4." proposta de resolució, també del Grup Parlamentari AP-PL, diu el següent, Sr. Secretari, en vol
fer lectura?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Cré, en el termini més curt possible, el Consell
Assessor de Turisme, com a organ consultiu per a tots
els temes relacionats amb el món del turisme».
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
La hemos retirado, toda vez que se ha aprobado ya,
con nuestro apoyo, la n.O 8, presentada por el Grupo
Socialista, en el mismo sentido.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies.
Passam a la S.a proposta de resolució. Sr. Secreta_
ri en vol fer lectura del tex t?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Les ajudes de credit turístic es dediquin preferent_
ment a les iniciatives de rehabilitació i reconversió d'es_
tabliments turÍstics obsolets, tant d'allotjaments com
de restauració».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen ai.
xecar drets?
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen
aixecar drets?
Abstencions?
Resultat de la votacÍó: Vots a favor, 26; vots en
contra, 29; abstencions, no n'hi ha.
Queda, ido, rebutjada la proposta n.O 5 per aquest
Parlamento
La proposta assenyalada amb el n.O 6 diu, Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Redacti, en el termini de 6 mesas, un pla d'actuació en materia de vivenda».
EL ER PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen aixecar drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
La proposta 7. a i darrera d'aquest bloc de propostes, Sr. Secretari, en vol fer lectura?
EL SR. SECRETARI SEGON:
«Presenti, abans de dia 30 de novcmbre de l'any en
curs, una proposta d'actuació en protecció d'espais naturals».
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. González.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Sr. Presidente, esto ha sido objeto de una enmienda transaccional de todos los Gnlpos, retiramos, pues,
la nuestra.
EL SR. PRESIDENT:
Sotmetrem a votació les propostes que han estat
rectificades amb el consens de tots els Portaveus deIs
Grups Parlamentaris per sotmetre-les a votació. Sr. Secretari vol fer lectura d'una d'aquestes, de la primera?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara
al Parlament el caUtleg d'espais protegits basat en els
inventaris d'ICONA i d'INESE', aban s del dia 30 de nO·
vembre, amb expressió de les mesures particularitzades
de protecció urbanística i de gestió de la NaturaIes a
de cada un d'ells».
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:EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
aixecar drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Sr. Secretari vol fer lectura de la segona de les
propostes?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Gracies.
Resultat de la votació: vots a favor, 35; vots en
contra, no n'hi ha; abstencions, 20. Queda, ido, aprovada aquesta resolució que hem sotmes a votació.
Sr. Secretari procedeixi fer lectura de la darrera
de les propostes de resolucions presentades avui.

EL SR. SECRETARI PRIMER:
«Que es formi, en el si de la Comissió d'Economia,
Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balcars, una Ponencia perque promogui, en el termini de
tres mesos, un estudi sobre l'existencia o no de greuge
comparatiu entre el finangament de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears amb respecte de les Comunitats peninsulars pel fet d'assumir la competencia exclusiva en materia de carreteres, d'obres hiddmliques
i aquelles altres derivades del fet insular, reconescut
a l'article 143 de la Constitució Espanyola com a fonament del dret a l'autonomia de les Illes Balears.»

EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat
Autonoma que en sis mesos constitueixi el Consell Economic i Social de les Illes Balears. La normativa reguladora hi incardinara els distints Consells Sectorials
existents.»

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
aixecar drets?

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen
aixecar drets?
En contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Agraint als Srs. i a les Sres. Diputats la seva paciencia i la seva, realment, claredat d'idees, aixecam
aquesta sessió, desitjant-Ios a tots molt bona nito
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Govern
la Comunitat Autanoma presentara al
l.-El Govern
de laBalears,
Comunitat
al
Parlament
de les Illes
en Autanoma
el termini presentara
de tres meParlament
de lesdeIlles
termini de
tres l'inmesos,
un projecte
llei Balears,
que fixi en
un elgravamen
sobre
projecte
llei que
un gravamen
sobrehotel'insos, un de
crement
valor de
obtingut
pelsfixiallotjaments
turístics
crement
de valor obtingut
pels allotjaments
hotelers
i extrahotelers,
amb finalitats
socials i turístics
conservaciolers i extrahotelers, amb finalitats socials i conservacionistes.
nistes.
2.-EI Govern de la Comunitat Autanoma disposara la
2.-EI
la Comunitat
Autanoma
disposara
la
creació
del Govern
Consell de
Económic
i Social
de les Illes
Balears
creació
del Consell
en
el termini
de dosEconómic
mesos. i Social de les Illes Balears
en 3.-EI
el termini
de dos
Govern
de mesos.
la Comunitat Autanoma posara en
de la
Comunitat
posara en
marx3.-EI
a ambGovern
caracter
immediat
el Autanoma
Pla d'Alfabetització
marx a amb caracter immediat el Pla d'Alfabetització
d'Adults.
d'Adults.
4.-EI Govern de la Comunitat Autónoma presentara al
Parlament
4.-EI Govern
en el termini
de la Comunitat
de tres mesos
Autónoma
un projecte
presentara
de llei
al
Parlament
el termini de tres mesos un projecte de llei
de
disciplinaenurbanística.
de 5.-EI
disciplina
urbanística.
Govern
de la Comunitat Autanoma presentara al
Parlament
5.-EI Govern
de les de
Illesla Balears
Comunitat
el Autanoma
CataIeg d'Espais
presentara
Natual
Parlament
de les
Illesen Balears
el CataIeg
rals
protegits,
basat
els inventaris
de d'Espais
l'INESE Natui de
rals protegits,
basat en
inventaris
de l'INESE i de
I'ICONA,
en el termini
de els
quinze
dies.
I'ICONA,
el termini
quinze dies.
6.-EI en
Govern
de ladeComunitat
Autónoma realitzara i
6.-EI amb
Govern
de la definitiu
ComunitatelsAutónoma
realitzaradei
aprovara
caracter
Plans Especials
aprovara de
amb
definitiu els
Plans Especials
Protecció
Sescaracter
Salines d'Eivissa,
S'Albufera
des Grao de
i
Sa
Protecció
Punta de N'Amer.
Ses Salines
Igualment,
d'Eivissa,promoura
S'Albufera
la des
Declaració
Grao i
Sa s'Albufera
Punta de de
N'Amer.
Igualment,
promoura
la El
Declaració
de
Mallorca
com a Parc
Natural.
termini
de s'Albufera
de Mallorca
com resolució
a Parc Natural.
termini
per
a l'acompliment
d'aquesta
sera deEldos
mesos.
per a l'acompliment d'aquesta resolució sera de dos mesos.7.-Les Seccions Insulars de la Comissió Provincial
d'Urbanisme
7.-Les Seccions
seran reestructurades
Insulars de la
d'acord
Comissió
amb Provincial
les majod'Urbanisme
reestructurades
d'acord Insular,
amb les i majories
polítiquesseran
respectives
a cada Consell
tant
riesaquestes
polítiques
a cadahi Consell
i tant
en
comrespectives
a la Provincial
tendran Insular,
representants
els
en diferents
aquestes grups
com a parlamentaris.
la Provincial hi tendran representants
els 8.-EI
diferents
grups disposara
parlamentaris.
Govern
les mesures necessaries per
8.-EI
disposara les
mesures necessaries
per
tal que
no Govern
siguin autoritzades
parceHacions
o edificacions
tal Sól
quenonoUrbanitzable
siguin autoritzades
o edificacions
en
si no ésparceHacions
amb destí agrícola-ramaen Sól
no Urbanitzable
der,
i sempre
amb informe
si no vinculant
és amb destí
de la
agrícola-ramaConselleria
d'Agricultura
der, i semprei Pesca.
amb informe vinculant de la Conselleria
d'Agricultura
i Pesca.
9.-EI Govern
executara durant l'exercici economic del
Governdeexecutara
l'exercici
del
1988 9.-EI
l'adquis!ció
sól per a durant
Conservació,
ambeconomic
preferencia
a1988
zones
l'adquis!ció
de htoraldei asóllesperIlles
a Conservació,
Pitiüses i Menorca.
amb preferencia
a zones
deGovern
htoral de
i a lalesComunitat
Illes Pitiüses
i Menorca.
10.-EI
Autónoma
presentara al
10.-EI de
Govern
de laBalears
Comunitat
Autónoma
Parlament
les Illes
en el
termini presentara
d'un mes unal
Pla
Parlament
d'Emergencia
de les Illes
per aBalears
atendreen els
el termini
deficits d'un
socials
mesque
un
Pla d'Emergencia
per a atendre
deficits
afecten
la població marginada
i gentelsque
pateix socials
miseria.que
afecten
la població
marginada
que intensificara
pateix miseria.
ll.-EI
Govern de
les Illesi gent
Balears
els
ll.-EI
Govern Sanitaria,
de les Illes
els
Serveis
d'Inspecció
de Balears
Consum intensificara
i d'Allotjaments
turístics
Serveis d'Inspecció
hotelers i extrahotelers.
Sanitaria, de Consum i d'Allotjaments
turístics hotelers i extrahotelers.
Joan F. López Casasnovas
F. López Casasnovas
Portaveu del GrupJoan
Parlamentari
PSM-EEM
del Grup
Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 4Portaveu
de novembre
del 1987.
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A) De acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del Reglamento
De acuerdo
del Parlamento
con lo quededispone
las Islas
el Baleares,
artículo 169
el del
Grupo
ReParlamentario
PSM-EEM presenta,
a laBaleares,
consideración
del
de las Islas
el Grupo
glamento del Parlamento
Parlamentario
PSM-EEM
presenta, aDE
la RESOLUCION:
consideración del
Pleno,
las siguientes
PROPUESTAS
Pleno,
las Govern
siguientes
DE RESOLUCION:
l.-El
de PROPUESTAS
la Comunidad Autónoma
presentará
l.-El Govern
de Islas
la Comunidad
presentará
al Parlamento
de las
Baleares, Autónoma
en el plazo
de tres
meses,
al Parlamento
un proyecto
de las
de Islas
ley que
Baleares,
fije un en
gravamen
el plazosobre
de tres
el
incremento
meses, un proyecto
de valor de
obtenido
ley quepor
fijelosunalojamientos
gravamen sobre
turístiel
cos
incremento
hotelerosdey valor
extrahoteleros,
obtenido por
con los
finalidades
alojamientos
sociales
turístiy
cos hoteleros y extrahoteleros, con finalidades sociales y
conservacionistas.
conservacionistas.
2.-EI Govern de la Comunidad Autónoma dispondrá la
creación
2.-EIdel
Govern
Consejo
de Económico
la Comunidad
y Social
Autónoma
de las
dispondrá
Islas Bala
creación
Consejo
Económico
leares
en del
el plazo
de dos
meses. y Social de las Islas Baleares
en el
plazo de
de dos
meses.
3.-EI
Govern
la Comunidad
Autónoma pondrá en
marcha
3.-EI
conGovern
carácter
de inmediato
la Comunidad
el Plan
Autónoma
de Alfabetización
pondrá en
marcha
con carácter inmediato el Plan de Alfabetización
de
Adultos.
de Adultos.
4.-EI Govern de la Comunidad Autónoma presentará
4.-EI Govern
de plazo
la Comunidad
Autónoma
presentará
al Parlamento
en el
de tres meses
un proyecto
de
ley
de disciplinaen urbanística.
al Parlamento
el plazo de tres meses un proyecto de
ley 5.-EI
de disciplina
Govern urbanística.
de la Comunidad Autónoma presentará
5.-EI Govern
Comunidad
presentará
al Parlamento
de de
las la
Islas
Baleares Autónoma
el Catálogo
de Espacios
Naturalesdeprotegidos,
en ellosCatálogo
inventarios
al Parlamento
las Islas basado
Baleares
de del
Espacios yNaturales
protegidos,
basado
en los días.
inventarios del
INESE
del lCONA,
en el plazo
de quince
INESE
y del
lCONA,
en Comunidad
el plazo de Autónoma
quince días.
6.-EI
Govern
de la
realizará y
aprobará
carácter
los Autónoma
Planes Especiales
6.-EIcon
Govern
de ladefinitivo
Comunidad
realizarádey
Protección
aprobará con
de Ses
carácter
Salines
definitivo
de Ibiza,losS' Albufera
Planes Especiales
des Grao de
y
Protección
Ses Salines
de Ibiza, promoverá
S' Albufera la
desDeclaraGrao y
Sa
Punta dedeN'Amer.
Igualmente,
Sa Punta
N'Amer.
promoverá
Declaración
de la de
Albufera
de Igualmente,
Mallorca como
Parque la
Natural,
el
plazo
ción de
para
la el
Albufera
cumplimiento
de Mallorca
de estacomo
resolución
Parqueserá
Natural,
de dos
el
meses.
plazo para el cumplimiento de esta resolución será de dos
meses.
7.-Las Secciones Insulares de la Comisión Provincial
7.-Las Secciones
Insulares de la de
Comisión
de Urbanismo
serán reestructuradas
acuerdoProvincial
con las
mayorías
de Urbanismo
políticas
serán
respectivas
reestructuradas
en cadadeConsell
acuerdo
Insular,
con las
y
tanto
mayorías
en éstas
políticas
comorespectivas
en la Provincial
en cada
tendrán
Consell
representanInsular, y
tes
tanto
los en
diferentes
éstas como
grupos
en la
parlamentarios.
Provincial tendrán representantes 8.-EI
los diferentes
parlamentarios.
Govern grupos
dispondrá
las medidas necesarias para
que 8.-EI
no sean
Govern
autorizadas
dispondrá
parcelaciones
las medidas
o edificaciones
necesarias para
en
que nono sean
autorizadas
parcelaciones
o edificaciones
en
Suelo
Urbanizable
si no
es con destino
agrícola-ganadero,
Suelo ynosiempre
Urbanizable
con informe
si no esvinculante
con destino
de la
agrícola-ganaConselleria
de
Agricultura
y Pesca.
dero,
y siempre
con informe vinculante de la Conselleria
de Agricultura
y Pesca.
9.-EI Govern
ejecutará durante el ejercicio económico
de 198B
9.-EIla Govern
adquisición
ejecutará
de suelo
durante
para
el ejercicio
Conservación
económico
con
preferencia
de 198B la aadquisición
zonas de de
litoral
sueloy para
a las Conservación
Islas Pitiu~ascon
y
Menorca.
preferencia a zonas de litoral y a las Islas Pitiu~as y
Menorca.
lO.-El Govern de la Comunidad Autónoma presentará
al Parlamento
lO.-El Govern
de lasdeIslas
la Comunidad
Baleares enAutónoma
el plazo de
presentará
un mes
un
al Parlamento
Plan de Emergencia
de las Islas
para
Baleares
atenderenlos
el plazo
déficits
de sociales
un mes
un Plan
de Emergencia
para
atender los
sociales
que
af~ctal!
a la población
marginada
y adéficits
gente que
padece
mISerIa. a la población marginada y a gente que paque af~ctal!
decen.-El
mISerIa.
Govern de las Islas Baleares intensificará los
n.-El
de las
Sanitaria,
Islas Baleares
de Consumo
intensificará
y de Alojalos
Servicios
de Govern
Inspección
mientos
hoteleros
y extrahoteleros.
Serviciosturísticos
de Inspección
Sanitaria,
de Consumo y de Alojamientos turísticos hoteleros Juan
y extrahoteleros.
F. López Casasnovas
F. López Casasnovas
Portavoz del Grupo Juan
Parlamentario
PSM-EEM
Portavoz
del Grupode Parlamentario
PSM-EEM
Palma,
4 de noviembre
1987.
Palma, 4 de noviembre de 1987.

B.O.P.I.B. Núm. 10 - 13 de novembre de 1987
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
La Mesadiadel5 Parlament
de les
reunió
de novembre
del Illes
1987,Balears,
acordii en
4'admetre
celebrada
novembre
del 1987,
acordii
4'admetre
celebrada
dia 5dedeResolució
les Propostes
R.G.E.
1069/87
presentades
pel
les
Propostes
de Resolució
R.G.E.
1069/87delpresentades
pel
Grup
Parlamentari
Socialista,
derivades
Debat General
Grup
Socialista,
derivades
del Debat
i de govern
del Govern
de General
la C.A.
sobreParlamentari
l'acció política
de govern!L del
Govern99 dedella ReglaC.A.
sobreConformement
l'acció políticaa i l'establert
l'article
!L l'article
ReglaConformement
a l'establert
went
d'aquesta Cambra,
en dispos
la publica99ciódel
al BOPIB.
went Palma,
d'aquesta
en dispos
la publica ció al BOPIB.
5 deCambra,
novembre
del 1987.
Palma,
5
de
novembre
del
1987.
El President del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicorneW
Jeroni Albertí i PicorneW

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
La Mesa
del Parlamento
las Islasde Baleares,
en
reunión
celebrada
día 5 de de
noviembre
1987, acordó
reunión
día 5de de
noviembre
acordó
Resolución
N.O de
R.E.1987,
1069/87
preadmitir celebrada
las Propuestas
Resolución N.O
R.E. 1069/87
preadmitir
laspor
Propuestas
sentadas
el «GrupdeParlamentari
Socialista»
derivadas
sentadas
por General
el «Grupsobre
Parlamentari
Socialista»
de! Debate
la acción política
y dederivadas
gobierno
de!
sobre la acción política y de gobierno
de la C.A.
del Debate
GovernGeneral
del Govern
de la
lo establecido en el articulo 99 del ReConforme
a C.A.
establecido
en el su
articulo
99 del en
Re-el
Conforme
a lo Cámara,
glamento
de esta
dispongo
publicación
glamento
BOPIB. de esta Cámara, dispongo su publicación en el
BOPIB.
Palma, .5 de noviembre de 1987.
.5 de noviembre
de 1987.
Palma,
El Presidente
del Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí PicorneU
Jerónimo Albertí PicorneU

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
B)

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
El Grup
Parlamentari
Socialista, del
d'acord
amb eldeque
preveu
l'arlicle
169 del Reglament
Parlament
les
169 del les
Reglament
Parlament
les
preveu
l'arlicle presenta
de de
ResolullJes Balears,
següentsdelPropostes
llJes
ció: Balears, presenta les següents Propostes de Resolució:
l.-El Govern de la Comunitat Autónoma elaborara. i
l.-El alGovern
de la Comunitat
Autónoma
i
remetra
Parlament,
en el termini
maxim elaborara.
de 6 mesos,
remetra
al financer
Parlament,
en fonts
el termini
maximde de
6 mesos,
un estudi
de les
d'obtenció
nous
ingresun
de les fonts d'obtenció de nous ingressosestudi
per afinancer
la ~omunitat.
sos per a la ~omunitat.
2.-El Govern de la Comunitat, en el termini maxim
Govern
de laal Comunitat,
termini maxim
de 2.-El
6 mesos,
enviara
Parlament en
unael comunicació
per
al Parlament
una comunicació
per
de
enviara
tal6 demesos,
celebrar
un debat
sobre finan<;:ació
de la Comunitat.
tal de celebrar un debat sobre finan<;:ació de la Comunitat.
3.-El Govern de la Comunitat, en el termini maxim
3.-El
de un
la Pla
Comunitat,
en el terminiRegional.
maxim
d'un
any, Govern
elaborara
de Desenvolupament
d'un any, elaborara un Pla de Desenvolupament Regional.
4.-El Govern de la Comunitat, creara enguany l'Em4.-El
Govern
la oció
Comunitat,
creara enguany l'Empresa
Pública
de de
Prom
Industrial.
presa Pública de Prom oció Industrial.
5.-El Govern de la Comunitat creara, en el termini
5.-EldeGovern
de la
en el termini
maxim
6 mesos,
un Comunitat
centre pilotcreara,
d'experimentació
de
maxim
de 6 mesos,
un centrelespilot
d'experimentació
de
nous reguius,
que investigui
aplicacions
de les aigües
nous
reguius,i faci
que el
investigui
les i aplicacions
de les racional
aigües
depurades
seguiment
desentrotllament
depurades
faciSant
el seguiment
i desentrotllament
racional
deis Plansi de
Jordi, Campos-Ses
Salines i Santa
Eudeis
lalia.Plans de Sant Jordi, Campos-Ses Salines i Santa Eulalia.
6.-El Govern de la Comunitat presentara enguany al
6.-El Govern
de lad'espais
Comunitat
presentara
enguany
al
Parlament
!'inventari
naturals
de les Illes
Balears
Parlament
!'inventari
d'espais naturals
de les Illes
Balears i
i les mesures
particularitzades
de protecció
urbanística
i delesgestió
mesures
de protecció
un d'ells.urbanística i
de laparticularitzades
naturales a de cada
de gestió de la naturales a de cada un d'ells.
7.-El Govern de la Comunitat, en el termini maxim
de al
la Parlament
Comunitat, un
en projecte
el termini
maxim
de 7.-El
15 clíes,Govern
remetra
de llei
que
15 clíes, remetra
al Parlament
un Mesures
projecte de
llei que
de
substituesqui
el Decret
103/1987 de
Transitóries
substituesqui
el Decret i 103/1987
de Mesures
Transitóries
dOrdenació Turística,
que asseguri
la seva aplica
ció per
la concessió
seva aplicade
cióllicenper
dOrdenació
Turística, i que
asseguri
part de1.s Ajuntaments
a través
de la
part
Ajuntaments a través de la concessió de llicencies del.s
d'edificació.
cies d'edificació.
8 -El Govern de la Comunitat creara enguany el ConGovern de
la Comunitat
creara
enguany
sell8 -El
de Turisme,
órgan
de consulta
i participa
ció eldeContots
sell
Turisme,
de consulta
i participa ció
tots
ambo incidencia
en elde sector
els de
agents
socialsórgan
i económics
els
agents socials i económics ambo incidencia en el sector
turístico
turístico
9.-El Govern de la Comunitat elaborara, en el termide la Comunitat
elaborara,
en elexistents
termini 9.-El
maximGovern
de 9 mesos,
un inventari
de tea tres
ni--públics
maxim ideprivats9 mesos,amb
un estima
inventari
tres de
existents
ció de
deistea
costs
rehabiamb estima
deis icosts
de rehabi--públics
i privatslitació, com
a base d'una
xarxa ció
pública
concertada
d'espública i concertada d'eslitació,
com a base
de lesd'una
llles xarxa
Balears.
pais teatrals
pais teatrals de les llles Balears.
10.-El Govern de la Comunitat potenciara IR seva par10.-El alGovern
de ladeComunitat
seva participació
Patronat
l'Orquestapotenciara
Ciutat deIRPalma,
per
de l'orquesta
l'Orquestasimfónica
Ciutat de professionalitPalma, per
ticipació
al Patronat en
tal de convertir-la
tal
de deconvertir-la
en l'orquesta simfónica professionalitzada
les l.les Balears.
zada de les l.les Balears.
ll.-Amb la finalitat de millorar el rendiment deis hosll.-Amb
finalitat
de millorar
el rendiment
deis hospitals
públícsla de
Mallorca,
el Govern
de la Coml1nitat,
en
pitals
públícsmaxim
de Mallorca,
el Govern
de la Coml1nitat,
en
el termini
de 6 mesos,
constituid
una comissió
elconjunta
termini interinstitucional,
maxim de 6 mesas,
comissió
que, constituid
amb criterisunatecnico-saniconjunta
interinstitucional,
que, amb
criterisi coordini
tecnico-sanitaris i 8mb
capacitat executiva,
programi
rop8mb capacitat
executiva,hospitalaris
programi iexistents.
coordini tenint
roptaris
tima i utilitzaci"
deis recursos
tima
utilitzaci"
deis recursos
hospitalaris
de laexistents.
patologiatenint
exisen compte
la incidencia
i gravetat
de ladepatologia
entent,
compte
la incidencia
i gravetat
per orientar
l'activitat
específica
cadascunexisdeis
tent,
per orientar
l'activitatla específica
de cadascun
deis
hospitals
que conformaran
xarxa hospitalaria
pública.
hospitals
conformaran
la xarxa hospitalaria pública.
4 de que
novembre
del 1987.
4 de novembre del 1987.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
B)
B)

El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo
de acuerdo
lo
queElse«Grup
prevé Parlamentari
en el artículo Socialista»,
169 del Reglamento
del con
Parlaque
se prevé
el artículo
169 presenta
del Reglamento
del Parlamento
de lasenIslas
Baleares,
las siguientes
Promento
Islas Baleares, presenta las siguientes PropuestasdedelasResolución:
puestas
de
Resolución:
l.-El Govern de la Comunidad Autónoma elaborará y
l.-El al
Govern
de la Comunidad
y
remitirá
Parlamento,
en el plazo Autónoma
máximo deelaborará
6 meses, un
remitirá
Parlamento,
en el
plazo máximo
de 6 meses,
un
estudio al
financiero
de las
fuentes
de obtención
de nuevos
estudio
de las fuentes de obtención de nuevos
para la Comunidad.
ingresosfinanciero
ingresos para la Comunidad.
2.-El Govern ele la Comunidad, en el plazo máximo
ele allaParlamento
Comunidad,una
en comunicación
el plazo máximo
para
de 2.-El
6 mesesGovern
enviará
para
decelebrar
6 mesesunenviará
Parlamento
una de
comunicación
debate al
sobre
financiación
la Comunidad.
celebrar un debate sobre financiación de la Comunidad.
3.-El Govern de la Comunidad, en el plazo máximo de
Govern deunlaPlan
Comunidad,
en el plazo
máximo de
de Desarrollo
Regional.
un 3.-El
año, elaborará
un año, elaborará un Plan de Desarrollo Regional.
4.-El Govern de la Comunidad creará este año la Em4.-El
Govern
la Comunidad
creará este año la Empresa
Pública
de dePromoción
Industrial.
presa Pública de Promoción Industrial.
5.-El Govern de la Comunidad creará, en el plazo
5.-El de
Govern
de la unComunidad
creará,
el plazo
experimentamáximo
6 meses,
centro piloto
de en
máximo
6 meses,
un centro
piloto delasexperimentación de de
nuevos
regadíos,
que investigue
aplicaciones
ción
de aguas
nuevosdepuradas
regadíos, yque
las aplicaciones
de las
hagainvestigue
el seguimiento
y desarrode
aguas de
depuradas
y haga
el seguimiento
y desarrollo las
racional
los Planes
de Sant
Jordi, Campos-Ses
Sallo
racional
de Eulalia.
los Planes de Sant Jordi, Campos-Ses Salines
y Santa
lines y Santa Eulalia.
6.-El Govern de la Comunidad presentará, este año,
Governel de
la Comunidad
presentará,
estedeaño,
al 6.-El
Parlamento
inventario
de espacios
naturales
las
alIslas
Parlamento
de particularizadas
espacios naturales
las
protecBaleares ely inventario
las medidas
de de
Islas
y las
de de
protección Baleares
urbanística
y demedidas
gestiónparticularizadas
de la naturaleza
cada
ción
y de gestión de la naturaleza de cada
uno urbanística
de ellos.
uno de ellos.
7.-El Govern de la Comunidad, en el plazo máximo
Govern
de laal Comunidad,
plazo máximo
15 días,
remitirá
Parlamento enunelproyecto
de ley
de 7.-El
días, remitirá
al Parlamento
proyecto
de ley
de
103/1987 de un
Medidas
Transitorias
que15sustituya
el Decreto
de Medidas
Transitorias
que
sustituya el Turística,
Decreto 103/1987
de Orientación
y que asegure
su aplicación
por
departe
Orientación
Turística, y que
asegure
aplicación de
porlide los Ayuntamientos
a través
de su
la concesión
parte
de de
los edificación.
Ayuntamientos a través de la concesión de licencias
cencias de edificación.
8.-El Govern de la Comunidad creará este año el
8.-El deGovern
de la
Comunidad
crearáy este
año el
Consejo
Turismo,
órgano
de consulta
participación
Consejo
consulta y con
participación
de todosdelosTurismo,
agentes órgano
sociales de
y económicos
incidencia
deen todos
los agentes
el sector
turístico.sociales y económicos con incidencia
en el sector turístico.
9.-EI Govern de la Comunidad elaborará, en el plazo
9.-EI de
Govern
de laun
Comunidad
en existentes
el plazo
máximo
9 meses,
inventarioelaborará,
de teatros
máximo
de y9 privadosmeses, un con
inventario
de teatros
-públicos
estimación
de los existentes
costes de
-públicos
y privadosde los ycostes
de
concertarehabilitación,
como basecondeestimación
una red pública
rehabilitación,
base de las
una Islas
red pública
da de espacioscomo
teatrales
Baleares.y concertada de espacios teatrales de las Islas Baleares.
lO.-El Govern de la Comunidad potenciará su partilO.-ElenGovern
de la Comunidad
potenciará
su Palma,
participación
el Patronato
de la Orquesta
Ciutat de
cipación
en el Patronato
de la Orquesta
de Palma,
para convertirla
en la orquesta
sinfónicaCiutat
profesionalizada
para
convertirla
en la orquesta sinfónica profesionalizada
de las
Islas Baleares.
de las Islas Baleares.
n.-Con la finalidad de mejorar el rendimiento de los
n.-Conpúblicos
la finalidad
de mejorar
el rendimiento
de los
hospitales
de Mallorca,
el Govern
de la Comunihospitales
de Mallorca,
el Govern
de la una
Comunidad, en elpúblicos
plazo máximo
de 6 meses,
constituirá
comiunatécnicocomidad,
el plazointerinstitucional,
máximo ele 6 meses,
sión en
conjunta
que, constituirá
con criterios
sión
conjunta
interinstitucional,
que, con
criteriosy técnicosanitarios
y con
capacidad ejecutiva,
programe
coordine
sanitarios
con capacidad
ejecutiva,
programe
y coordine
la óptimay utilización
de los
recursos
hospitalarios
exislatentes,
óptima
utilización
de losla recursos
teniendo
en cuenta
incidenciahospitalarios
y gravedad exisde la
tentes,
teniendo
en cuenta
incidencia
y gravedad
de la
para la
orientar
la actividad
específica
patología
existente,
para orientar
la actividad la
específica
patología
existente,
de los hospitales
que conformarán
red hosde cada uno
cada uno
de los hospitales que conformarán la red hosde
pitalaria
pública.
pitalaria
4 de pública.
noviembre de 1987.
4 de noviembre de 1987.
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231

B.O.P.I.B. Núm. 10 - 13 de novembre de 1987
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
La Mesa
Parlament
de del
les Illes
en reunió
celebrada
diadel
5 de
novembre
1987, Balears,
acordd d'admetre
celebrada
dia de
5 de
novembre
del 1987,
acordd
d'admetre
les
Propostes
Resolució
R.G:E.
19?0/87
i 107!/87
pr~
les Propostes
de Resolució
R.G:E.Umo
19?0/87
i 107!/87 denpr~
sentades
pel Grup
Parlamentan
Mallorquma,
sentades pel Grup Parlamentan Umo Mallorquma, denvades
del
Debat
General
sobre
l'
acció
política
i
de
govern
vades del Debat General sobre l' acció política i de govern
del
del Govern
Govern de
de la
la C.A.
C.A.
del ReglaConformement
aa l'establert
a 1'article 99
99 del
Reglal'establert
mentConformement
d'aquesta Cambra,
en disposa lal'article
publicació
al BOPIB.
mentPalma,
d'aquesta
en del
dispos
5 deCambra,
novembre
1987.la publicació al BOPIB.
Palma,
5 de novembre
del 1987.
El
President
del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Alberti i Picorne!l
Jeroni Alberti i Picornell

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
La Mesa
del Parlamento
de las Islas
en
reunión
celebrada
día 5 de noviembre
de Baleares,
1987, acordó
5 de
noviembre
1987,
acordó
reunión las
celebrada
día de
admitir
Propuestas
Resolución
N.OdeR.E.
1070/87
Y
admitir presentadas
las Propuestas
de Grupo
Resolución
N.O R.E. «Unió
1070/87
1071/87
por el
Parlamentario
l'1q-Y
1071/87
presentadas
Grupo Parlamentario
l'1q!lorquina»
derivadas por
delelDebate
General sobre «Unió
la aCClOn
llorquina»
derivadas
sobre la aCClOn
política
y de
gobiernodel
del Debate
Govern General
de la C.A.
política
y de gobierno
del Govern
C.A. 99 del ReConforme
a lo establecido
en deel laartículo
establecido
en el suartículo
99 delenReConforme
a loCámara,
glamento
de esta
dispongo
publicación
el
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el
BOPIB.
BOPIB.
Palma, 5 de noviembre de 1987.
Palma,
5 de noviembre
de 1987.
El
Presidente
del Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertf Picornel!
Jerónimo Albertf Picornel!

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Unió Mallorquina, d'acord amb
El Grup
Parlamentari
amb
el que
disposa
l'article 169Unió
del Mallorquina,
Reglament deld'acord
Parlament
el que
disposa
l'articlepresenta
169 del les
Reglament
Parlament
de
les Illes
Balears,
següents del
Pro¡xJstes
de
de
les Illes
presenta
les l'orientació
següents Propostes
de
Resolució
al Balears,
Debat General
sobre
política geal Debat General sobre l'orientació política geResolució
neral
del Govern.
neral del Govern.
Proposta de Resolució núm. 1:
Proposta de Resolució núm. 1:
Que es formi en el si de la Comissió d'Assumptes InstiQue esi formi
en eldel
si de
la Comissió
Institucionals
Generals
Parlament
de d'Assumptes
les IIIes, B~lears,
tucionals
i Generals
Parlament
IIIes. B~lears,
una Ponencia
perque,del
a la
vista de de
les les
competencles
no
una Ponencia
la vista deAutonoma
les competencles
no
assumides
per perque,
la nostraa Comunitat
i de l'expeassumides
la nostra
Autonoma
de l'experiencia
deIsper
quatre
anys Comunitat
i mig de :,igencia
deli .n?stre
Esriencia
deIs quatre realitzi
anys i un
migestudl
de :,igencia
del .n?stre
Estatut
d'Atuonomia,
en el termlm
de tre~
tatut d'Atuonomia,
realitzi un bé
estudl
el termlm
de otre~
mesos
sobre la conveniencia
de laen seva
reforma
be
mesos
sobre lai conveniencia
bé de
la seva de
reforma
o be
de
la formació
tramitació d'una
Proposició
Llei Orgade lade
formació
i tramitació
d'una Proposició
Organica
Transferencia:
de Competencies
a les de
IIIesLlei
Balears.
nica de Transferencia: de Competencies a les IIIes Balears.
Proposta de Resolució núm. 2:
Proposta de Resolució núm. 2:
Que es formi, en el si de la Comissió d'Economia, HiQuei Pressupost
es formi, en
si de la Comissió
d'Economia,
Hisenda
delelParlament
de les IIIes
Balears, una
senda
i Pressupost
del en
Parlament
de de
les tres
IIIesmesos..
Balears,
Ponencia
perque faci,
el termini
un una
esPonencia
faci, en
de tres
mesos: un
estudi
sobreperque
l'existencia
o el
no termini
de greuge
comparatm
entre
greuge comparatm
tudifinan<;:ament
sobre l'existencia
o no de Autonoma
de la Comunitat
?e les IIIesentre
Bael
el finan<;:ament
de ladeComunitat
Autonoma
?e les IIIes
lears
amb respecte
les Comumtats
pemnsulars
pel Bafet
lears amb larespecte
de les exclusiva
Comumtats
fet
d'assumir
competencia
en pemnsulars
materies. de pel
carred'assumir
la competencia
materies.
de carreteres,
d'obres
hidrauliques exclusiva
i aquellesenaltres
denyad~?
del
denyad~? Esdel
teres,
d'obresreconegut
hidrauliques
i aquelles
altres
143 de
la ConstltuclO
fet insular
a l'article
143 adel'autonomia
la ConstltuclO
fet insular
a l'article
panyola
c~mreconegut
a fonament
del dret
de Esles
panyola
c~m a fonament del dret a l'autonomia de les
IIIes
Balears.
IIIesCiutat
Balears.
de Mallorca, 4 de novembre del 1987.
Ciutat
de Mallorca, 4 de novembre del 1987.
El
Portaveu:
El Portaveu:
Miquel Pascual i Amorós
Miquel Pascual i Amorós

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
C)
C) El Grupo Parlamentario «Unió Mallorquina», de acuerEl Grupo
«Unió 169
Mallorquina»,
de acuerdo con
lo queParlamentario
dispone el artículo
del Reglamento
del
do con lo que
artículo 169
del Reglamento
del
Parlamento
de dispone
las Islasel Baleares,
presenta
las siguientes
Parlamento
de Resolución
las Islas Baleares,
las siguientes
al Debate presenta
General sobre
la orienPropuestas de
Debate General sobre la orienPropuestas
de Resolución
tación
política
general de al
Gobierno.
tación política general de Gobierno.
Propuesta de Resolución n. o 1:
Propuesta de Resolución n. o 1:
Que se forme en el seno de la Comisión de Asuntos
Que se forme
en el senodelde Parlamento
la Comisióndede las
Asuntos
Institucionales
y Generales
Islas
Institucionales
y Generales
Islas
para del
que,Parlamento
a la vista de
de las
las comBaleares,
una Ponencia
para
que, Comunidad
a la vista de
las comBaleares, no
unaasumidas
Ponenciapor
petencias
nuestra
Autónoma
y
petencias
no asumidas
porcuatro
nuestra
Comunidad
de
la experiencia
de los
años
y medio Autónoma
de vigenciay
experiencia
de de
los Autonomía,
cuatro añosrealice
y medio
vigencia
de la
nuestro
Estatuto
un deestudio
en
de plazo
nuestro
de Autonomía,
realice un bien
estudio
el
de Estatuto
tres meses,
sobre la conveniencia
de en
su
el plazo odebien
tresdemeses,
sobre lay conveniencia
su
la formación
tramitación debien
unadeProreforma
la formación
y tramitacióndedeCompetenuna Proreforma de
o bien
posición
Ley deOrgánica
de Transferencia
posición
Ley Baleares.
Orgánica de Transferencia de Competencias
a lasdeIslas
cias a las Islas Baleares.
Propuesta de Resolución n.O 2:
Propuesta de Resolución n.O 2:
Que se forme, en el seno de la Comisión de Economía,
Que sey forme,
en el seno
la Comisión
las Economía,
Islas BaHacienda
Presupuestos
del de
Parlamento
de de
las Islas
BaHacienda
Presupuestos
leares, unay Ponencia
paradel
queParlamento
realice, en de
el plazo
de tres
para
que realice,
en de
el plazo
de comtres
leares, un
unaestudio
Ponencia
meses,
sobre
la existencia
o no
agravio
meses, unentre
estudio
sobre la existencia
o no de agravio
comparativo
la financiación
de la Comunidad
Autónoma
parativo
entreBaleares
la financiación
de la Comunidad
Autónoma
de
las Islas
con respecto
de las Comunidades
de las Islas por
Baleares
conde respecto
las Comunidades
exclupeninsulares
el hecho
asumir ladecompetencia
peninsulares
por el de
hecho
de asumir
competencia
exclusiva
en materias
carreteras,
de laobras
hidráulicas
y
obras reconocido
hidráulicas eny
siva en otras
materias
de carreteras,
aquellas
derivadas
del hechodeinsular,
aquellas
del hecho Española,
insular, reconocido
en
145 derivadas
de la Constitución
como fundael
artículootras
145 de ala laConstitución
Española,
fundael artículo
mento
del derecho
autonomía de
las Islascomo
Baleares.
mento
del derecho
a la autonomía
de lasdeIslas
Palma
de Mallorca,
4 de noviembre
1987.Baleares.
Palma
de Mallorca, 4 de noviembre de 1987.
El
Portavoz:
El Portavoz:
Miguel Pascual Amorós
Miguel Pascual Amorós

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Orden de Publicación

C)
C)

La Mesa del Parlament de les mes Balears, en reunió
La Mesa
Parlament
de del
les 1987,
mes Balears,
en reunió
celebrada
diadel
5 de
novembre
acordd p.'admetre
celebrada
dia de
5 de
novembre
del 1987,
acordd
p.'admetre
les
Propostes
Resolució
R.G.E.
1072/87
al 1076/87
prede Resolució
R.G.E.
1072/87
al 1076/87
preles Propostes
sentades
pel Grup
Parlamentari
CDS,
derivades
del Debat
sentades sobre
pel Grup
Parlamentari
CDS,
derivades
del Debat
General
l' acció
política i de
gove1'1l
del Govern
de
General
la
C.A. sobre l' acció política i de govern del Govern de
la C.A.
Conformement a l'establert a l'article 99 del Reglaa l'establert
99 del
ReglamentConformement
d'aquesta Cambra,
en disposa lal'article
publicació
al BOPIB.
mentPalma,
d'aquesta
en del
dispos
5 deCambra,
novembre
1987.la publicació al BOPIB.
5 de novembre
del 1987.
Palma,
El
President
del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Alberti i Pic01'1leU
Jeroni Alberti i PicorneU

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
La Mesa
del Parlamento
de las Islas
en
de Baleares,
1987, acordó
reunión
celebrada
día 5 de noviembre
5 de
noviembre
1987,
acordó
reunión las
celebrada
día de
admitir
Propuestas
Resolución
N.O de
R.E.
1072/87
al
admitir presentadas
las Propuestas
N.O R.E. 1072/87
al
1076/87
pon deel Resolución
Grupo Parlamentario
CDS de1076/87 presentadas
pon el Grupo
CDSy derivadas
del Debate General
sobre Parlamentario
la acción política
de
rivadas del
sobre la acción política y de
gobierno
de Debate
Govern General
de la C.A.
gobierno de Govern de la C.A.
Conforme a lo establecido en el artículo 99 del ReConforme
a loCámara,
establecido
en el suartículo
99 delenReglamento
de esta
dispongo
publicación
el
BOPIB.
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el
BOPIB.
Palma, 5 de noviembre de 1987.
Palma,
5 de noviembre
de 1987.
El
Presidente
del Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
Jerónimo Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

D)
D)

El Grup Parlamentari CDS, d'acord amb el que preGrup 169
Parlamentari
CDS, del
d'acord
amb el
preveu El
l'article
del Reglament
Parlament
de que
les Illes
veu l'article
169 del
Balears,
presenta
lesReglament
següents del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents
PROPOSTES DE RESOLUCIá
PROPOSTES DE RESOLUCIá
El Parlament acorda la celebració d'un debat sobre
El Parlament
la celebració
debat períosobre
Política
d'Ordenacióacorda
del Territori
durantd'un
el proper
Política
d'Ordenació del Territori durant el proper període
de sessions.
de de sessions.

232
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D)
D) El Grupo Parlamentario CDS, de acuerdo con lo que

El el
Grupo
Parlamentario
CDS, de acuerdo
con lo que
169 del Reglamento
del Parlamento
de
prevé
artículo
del Reglamento
del Parlamento de
prevé
el Baleares,
artículo 169
las
Islas
presenta
las siguientes
las Islas Baleares, presenta las siguientes
PROPUESTAS DE RESOLUCION
PROPUESTAS DE RESOLUCION
El Parlamento acuerda la celebración de un deba~e
El Política
Parlamento
acuerda la
de un el
deba~e
sobre
de Ordenación
del celebración
Territorio durante
prosobre período
Política de
de sesiones.
Ordenación del Territorio durante el proximo
ximo período de sesiones.
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El Parlament insta el Govern de la Comunitat AutóEl que
Parlament
insta el
Govern de
Comunitat
Autó-i
noma
en sis mesos
constitueixi
el la
Consell
Económic
noma que
en Illes
sis mesos
constitueixi
el Consell
Económic
Social
de les
Balears
a través deIs
mecanismes
opor-i
Social
tuns'. de les Illes Balears a través deIs mecanismes oportuns'.
El Parlament insta el Govern de la Comunitat AutóEl que
Parlament
insta de
el sis
Govern
la Comunitat
Autónoma
en el termini
mesosderemeti
un projecte
de
de suport
sis mesos
remeti
un projecte
de
nomadeque
en el termini
Llei
Comer~,
que doni
a una
Política
de moderLlei
de Comer~,
que doni suport
a unalaPolítica
de modernització
de les estructures
comercials,
seva adapta
ció a
de les deIs
estructures
comercials,
la sevai adapta
ció lí-a
nització
les
exigencies
nous temps
i contempli
objectivi
les
nouspetits
temps
i contempli
i objectivi
línies exigencies
de credit deIs
per als
i mitjans
empresaris
comernies de credit per als petits i mitjans empresaris comercials.
cials.
El Parlament insta el Govern de la Comunitat AutóEl que
Parlament
insta maxim
el Govern
Comunitat
Autónoma
en el termini
d'un de
mesla remeti
l'estudi
de
maxim
d'uninformatiu,
mes remetiavantprojecl'estudi de
noma que en el
termini
planejament,
estudi
previ,
estudi
planejament,
estudi previ,
estudi corresponent
informatiu, avantprojecte
i estudi d'impacte
ambiental
a l'Autovia
te i estudi d'impacte ambiental corresponent a l'Autovia
Marratxi-Inca.
Marratxi-Inca.
El Parlament insta el Govern de la Comunitat. AutóEl que
Parlament
insta maxim
el Govern
Comunitat.
Autónoma
en el termini
d'un de
mesla remeti
l'estudi
de
termini
maxim
d'uninformatiu,
mes remetiavantprojecl'estudi de
noma que en elestudi
planetjament,
previ,
estudi
planetjament,
estudi previ,
estudicorresponent
informatiu, avantprojecte
i estudi d'impacte
ambiental
al Túnel de
te i estudi d'impacte ambiental corresponent al Túnel de
Sóller.
Sóller.
Palma de Mallorca, a 4 de novembre del 1987.
Palma
deveu
Mallorca,
a 4 de novembre del 1987.
El
Porta
:
El Porta veu :
Francesc Quetglas i Rosanes
Francesc Quetglas i Rosanes

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

El Parlamento insta al Govern de la Comunidad AutóGovern deellaConsejo
Comunidad
AutóEl aParlamento
noma
que en seis insta
mesesal constituya
Económico
noma
a que
en seis
constituya
el Consejo
Económico
y Social
de las
Islasmeses
Baleares,
a través
de los mecanismos
y Social de las Islas Baleares, a través de los mecanismos
oportunos.
oportunos.
El Parlamento insta al Govern de la Comunidad AutóGovern de la
Comunidad
AutóEl aParlamento
noma
que, en elinsta
plazoal máximo
seis
meses, remita
noma
a que,deenLey
el de
plazo
máximo
meses,
un
proyecto
Comercio
quededéseis
apoyo
a unaremita
políun proyecto
de Ley de de
Comercio
que dé apoyo
a una política
de modernización
las estructuras
comerciales,
su
su
tica de modernización
de lasdeestructuras
los nuevos comerciales,
tiempos y conadaptación
a las exigencias
los nuevos
tiempos
y conadaptación
a las exigencias
temple y objetive
líneas de de
crédito
para los
pequeños
y
temple y empresarios
objetive líneas
de crédito para los pequeños y
medianos
comerciales.
medianos empresarios comerciales.
El Parlamento insta al Govern de la Comunidad AutóEl aParlamento
insta máximo
al Govern
Comunidad
noma
que en el plazo
de de
un la
mes
remita el Autóestumáximo
de un estudio
mes remita
el estunomadea planeamiento,
que en el plazoestudio
dio
previo,
informativo,
dio de planeamiento,
previo, ambiental
estudio informativo,
anteproyecto
y estudioestudio
de. impacto
corresponanteproyecto
y estudio
de. impacto ambiental correspondiente
a la autovía
MarratxÍ-Inca.
diente a la autovía MarratxÍ-Inca.
El Parlamento insta al Govern de la Comunidad Autóinsta máximo
al Govern
Comunidad
El aParlamento
noma
que en el plazo
de de
un la
mes
remita el Autóestuque en el plazoestudio
máximo
de un estudio
mes remita
el estunomadea planeamiento,
dio
previo,
informativo,
dio
de
planeamiento,
estudio
previo,
estudio
informativo,
anteproyecto y estudio de impacto ambiental correspondienanteproyecto
y estudio
te al Túnel de
Sóller. de impacto ambiental correspondiente alPalma
TúneldedeMallorca,
Sóller. 4 de noviembre de 1987.
Palma
de Mallorca, 4 de noviembre de 1987.
El
Portavoz:
El Portavoz:
Francisco Quetglas Rosanes
Francisco Quetglas Rosanes

Orden de Publicación
Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
La Mesa
Parlament
de del
les Illes
en reunió
5 de
novembre
1987, Balears,
acordd d'admetre
celebrada
diadel
5 de
novembre
del 1987,
d'admetre
celebrada
dia de
les
Propostes
Resolució
R.G.E.
1077/87acordd
presentades
pel
les Propostes
de Resolució
1077/87
pel
AP-PL, R.G.E.
derivades
del presentades
Debat General
Grup
Parlamentari
Grup l'acció
Parlamentari
derivades
del Debat
i de govern
del Govern
de laGeneral
C.A.
sobre
política AP-PL,
sobre l'acció política i de govern del Govern de la C.A.
Conformement a l'establert a ¡'article 99 del Reglaa l'establert
99 del
ReglamentConformement
d'aquesta Cambra,
en disposa la¡'article
publicació
al BOPIB.
mentPalma,
d'aquesta
en del
dispos
5 deCambra,
novembre
1987.la publicació al BOPIB.
Palma,
5 de novembre
del 1987.
El
President
del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Albertt. i Picornen
Jeroni Albertt. i Picornen

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
La Mesa
del Parlamento
de las Islas
en
reunión
celebrada
día 5 de noviembre
de Baleares,
1987, acordó
de noviembre
de 1987,
acordó
reunión las
celebrada
día de5 Resolución
admitir
Propuestas
N.O R.E.
1077/87
preadmitir las
de Resolución N.O
R.E.derivadas
1077/87 presentadas
porPropuestas
el Grupo Parlamentario
AP-PL
del
sentadas
por el .sobre
Grupo la
Parlamentario
AP-PL
Debate General
acción política
y de derivadas
gobierno del
Debate General
.sobre la acción política y de gobierno del
Govern
de la C.A.
Govern
de la C.A.
Conforme a lo establecido en el artículo 99 del ReConforme
a loCámara,
establecido
en el suartículo
99 delenReglamento
de esta
dispongo
publicación
el
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el
BOPIB.
BOPIB.
Palma, 5 de noviembre de 1987.
5 de noviembre
de 1987.
Palma,
El
Presidente
del Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
Jerónimo Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
E)
El Grup Parlamentari AP-PL, d'acord amb el que es
El Grup
Parlamentari
AP-PL, d'acord
amb el que
es
preveu
l'article
169 del Reglament
del Parlament
de les
preveu
l'articlei en
169 relació
del Reglament
del Parlament
de les
Illes
Balears,
amb el debat
sobre l'orientació
Illes Balears,
el debat
l'orientació
política
generali en
del relació
Govern,amb
presenta
les sobre
següents
Propospolítica
general del Govern, presenta les següents Propostes
de Resolució:
tes de Resolució:

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
E)
E)
El Grupo Parlamentario AP-PL, de acuerdo con lo
Parlamentario
AP-PL,
de acuerdodelconParlo
que El
se Grupo
prevé en
el articulo 169
del Reglamento
que
se prevé
el articulo
delrelación
Reglamento
Parlamento
de las en
Islas
baleares,169
y en
con eldeldebate
lamento
las Islas política
baleares,general
y en relación
con elpresenta
debate
sobre
la de
orientación
del Govern,
general del Govern, presenta
sobre
la orientación
política
las siguientes
Propuestas
de Resolución:
las siguientes Propuestas de Resolución:

Instar el Govern perque:
Instar el Govern perque:
l.-Fomenti l'associacionisme de petits productors i
l.-Fomenti
l'associacionisme
de petits
productors
empresaris
agropecuaris
que permetin
la producció
i co-i
empresaris agropecuaris
permetin
producció
i comercialització
deis seu s que
productes,
aixílacom
totes aqueo
mercialització
s productes,
així com la
totes
aqueo
lles
accions que,deis
en seu
aquest
sentit, desenvolupi
iniciativa
lles accions que, en aquest sentit, desenvolupi la iniciativa
privada.
privada.
2.-Elabori, juntament amb el sector turístic, un pla
2.-Elabori,
juntament agroalimenticis
amb el sector turístic,
un pla
que consumeix
o estudi
sobre productes
consumeix
opreferentment
estudi sobre el
productes
agroalimenticis
sector turístic
i oferir-lo que
al sector
propreferentment
el sector
turístic
i oferir-lo
al sectorde productor
agroalimentici
perque
s'organitzi
i s'articuli
tal
de tal
ductor agroalimentici
perque
s'organitzi
i s'articuli
manera
que sigui capa~
d'accedir
a aquesta
demanda'
en
manera
que
sigui
capa~
d'accedir
a
aquesta
demanda'
en
condicions de rendibilitat.
condicions de rendibilitat.
3.-Propicil la crea ció d'indústries de manufactura i
3.-Propicildelaproductes
crea ció d'indústries
puguin apor-i
lransformació
agropecuarisdequemanufactura
que el
puguin
lransformació
productes
Per agropecuaris
aixó, estimulara
sectoraportutar-los un valorde afegit.
Perproductors
aixó, estimulara
el sector intutar-los les
un valor
afegit. de
rístic,
agrupacions
i els particulars
agrupacions
de productors
particulars
inrístic, lesperque,
teressats
amb l'ajut
de la C.A.,i els
s'elaborin
els proteressats
perque, amb
de la C.A.,
projectes
d'aquestes
novesl'ajut
indústries
dins s'elaborin
les línies els
d'ajuda
jectes d'aquestes
noves i indústries
dinsd'AP.'ricultura.
les línies d'ajuda
estructural
de la CEE
del Ministeri
estructural de la CEE i del Ministeri d'AP.'ricultura.
4.-Crei, en el termini més curt possible, el Consell
4.-Crei,
en el termini
possible,
Consell
Assessor
de Turisme
com a més
organcurt
consultiu
per el
a tots
els
Assessor
de Turisme
a organ
ambcom
el món
del consultiu
turisme. per a tots els
temes
relacionats
temes relacionats amb el món del turisme.

Instar al Govern para que:
Instar al Govern para que:
l.-Fomente el asociacionismo de pequeños productores
l.-Fomenteagropecuarios
el asociacionismo
pequeños
y empresarios
que de
permitan
la productores
producción
producción
y comercialización
empresarios agropecuarios
que permitan
así comola todas
aquede sus productos,
así
como
todas
aquey
comercialización
de
sus
productos,
llas acciones que, en este sentido, desarrolle la iniciativa
llas
acciones que, en este sentido, desarrolle la iniciativa
privada.
privada.
2.-Elabore, juntamente con el sector turístico, un plan
2.-Elabore,
con el sector turístico,
un plan
que consume
o estudio
sobre juntamente
productos agroalimentarios
que alconsume
opreferentemente
estudio sobre el
productos
agroalimentarios
sector turístico
y ofrecerlo
sector
el sectorpara
turístico
ofrecerloy se
al articusector
preferentemente
agro alimentario
que sey organice
productor
agro alimentario
para que
se organice
y se
articuproductor
le
de tal manera
que sea capaz
de acceder
a esta
demanda
tal maneradeque
sea capaz de acceder a esta demanda
le de
en
condiciones
rentabilidad.
en condiciones de rentabilidad.
3.-Propicie la creación de industrias de manufactura
3.-Propicie ladecreación
de industrias
de manufactura
y transformación
productos
agropecuarios
que puedan
y transformación
productos
queel puedan
aportarles
un valordeañadido.
Poragropecuarios
eso, estimulará
sector
aportarleslas
un agrupaciones
valor añadido.dePor
eso, estimulará
el sector
productores
y los particulaturístico,
turístico,
las agrupaciones
res interesados
para qué, de
conproductores
la ayuda yde losla particulaC.A., se
res interesados
para qué,
con lanuevas
ayudaindustrias
de la C.A.,
se
elaboren
los proyectos
de estas
en las
elaboren
proyectos
de estas
industrias
en las
ayuda
estructural
de la nuevas
CEE y del
Ministerio
de
líneas
de los
líneas de ayuda estructural de la CEE y del Ministerio de
Agricultura.
Agricultura.
4.-Cree, en el plazo más corto posible, el Consejo
4.-Cree,
en el como
plazo órgano
más corto
posible,
Consejo
Asesor
de Turismo
consultivo
parael todos
los
para todos los
Asesor relacionados
de Turismo con
comoel órgano
temas
mundo consultivo
del turismo.
temas relacionados con el mundo del turismo.
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5.-Les ajudes de credit turístic es dediquin, preferentde credit
turístic ció
es dediquin,
preferentment,5.-Les
a les ajudes
iniciatives
de rehabilita
i reconversió
d'esment, a lesturístics
iniciatives
de rehabilita
ció i reconversió
tabliments
obsolets,
tant d'allotjaments
comd'esde
tabliments turístics obsolets, tant d'allotjaments com de
restauració.
restauració.
6.-Redacti en un termini de sis meso s un Pla d'ac6.-Redacti
un viven
termini
tuació
en materiaen de
da. de sis meso s un Pla d'actuació en materia de viven da.
7.-Presenti abans de día 30 de novembre de l'any en
abans
de día en
30 de
novembre
de l'any
en
curs 7.-Presenti
una Proposta
d'actuació
protecció
d'Espais
Natucurs una Proposta d'actuació en protecció d'Espais Naturals.
rals.Ciutat, 4 de novembre del 1987.
Ciutat, 4 de novembre del 1987.
El Portaveu.
El Portaveu.

II.-INTERPEL.LACIONS
II.-INTERPEL.LACIONS
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Bala Mesa del
de les del
Illes1987,
Balears,Perenacord
reunióde celebrada
dia Parlament
3 de novembre
3 de novembre
del 1987,
lears, en
reunió
celebrada
d'acord
amb
l'article
150 deldiaReglament
del Parlament,
d'acord amb
l'articleles150
del Reglament
Parlament,
especi·
s'admeten
a tramit
InterpeHacions
tot del
seguit
s'admeten a tramit les InterpeHacions tot seguit especi·
ficades.
ficades.
- InterpeHació a I'Hbla. Sra. Consellera d'Educació i
- InterpeHació
Consellera
d'Educació
Cultura,
relativa a laa I'Hbla.
política Sra.
d'educació,
presentada
pel i
Cultura,
relativa a Socialista.
la política (R.G.E.
d'educació,
Grup
Parlamentari
núm.presentada
1039/87) pel
Grup Parlamentari Socialista. (R.G.E. núm. 1039/87)
- InterpeHació a I'Hbla. Sra. Consellera d:Educació i
- InterpeHació
a I'Hbla.
Consellera
d:Educació
Cultura,
relativa a la
políticaSra.
d'esports,
presentada
pel i
Cultura,
relativa a Socialista.
la política(R.G.E.
d'esports,
Grup
Parlamentari
núm.presentada
1040/87) pel
Grup Parlamentari Socialista. (R.G.E. núm. 1040/87)
- InterpeHació al Govern de la C.A., relativa a la
- esportiva,
InterpeHació
al Govern
la Parlamentari
C.A., relativaPSMa la
política
presentada
pel de
Grup
política(R.G.E.
esportiva,
EEM.
núm.presentada
1045/87) pel Grup Parlamentari PSMEEM. (R.G.E. núm. 1045/87)
D'acord amb alló que estableix l'article 99 del ReReD'acord
amb alló que
estableix
l'article 99
glament
del Parlament,
en dispós
la publicació
en del
el But·
glament
deldel
Parlament,
la publicació
lletí
Oficial
Parlamentendedispós
les Illes
Balears. en el But·
lletíPalma,
Oficialadel
Parlament
les 1987.
Illes Balears.
4 de
novembrededel
4
de
novembre
del
1987.
Palma,
a
El President del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell
Jeroni Albertí i Picornell
A la Mcsa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mcsa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A) El Grup Parlamentad Socialista, d'acord amb el que

El Grup
Parlamentad
d'acord
amb el
preveuen
els articles
149 i Socialista,
següents del
Regla~ent
d~,que
la
preveuen formula
els articles
149 i següents
del Regla~ent
d~, la
Cambra,
a l'Honorable
Consellera
d EducaclO
Cambra,la formula
l'Honorablesobre
Consellera d EducaclO
Cultura
següent aInterpeHació
Cultura la següent InterpeHació sobre
Política d'Educació
Política d'Educació
Les competencies en materia d' ensenyament de la CoLes Autónoma
competencies
en Illes
materia
d' ensenyament
de lalimiComunitat
de les
Balears
són certament
munitat
Autónoma Pero,
de lesdins
IlleselBalears
són certamentactual
limitades
i marginals.
marc competencial
Pero, dins
el marc
competencial
actual
tades
i marginals.
de
l'Estatut
d' Autonomia,
no s'han
esgotat
ni de lluny
les
de l'Estatut d'incidir
d' Autonomia,
no s'han d'Educació.
esgotat ni deEllluny
les
Parlapossibilitats
en materia
d'Educació.
El que
Parlapossibilitats
d'incidir
en d'materia
ment
ha debatut
un Pla
Alfabetització
d' Adults
és
ment com
ha debatut
un Pla
d' Alfabetització
d' Adults real.
que El
és
restat
un document
d'escassa
o nuHa aplicació
restat com
un cultura
document
d'escassa
nuHa
aplicació
El
foment
de la
autoctona
de oles
Illes
Balears,real.
fixat
de13la decultura
autoctona
les Illes Balears,
afoment
l'article
l'Estatut
com a de
competencia
exclusivafixat
ha
a l'article
13 ade nivell
l'Estatut
com a competencia
exclusiva
ha
ele
traduir-se
d'ensenyament.
I és també
compeele traduir-se
a de
nivell
d'ensenyament.
I és també
tencia
exclusiva
la Comunitat
Autónoma,
d'acordcompeamb
d'acord cataamb
tencia exclusiva
de la Comunitat
Autónoma,
l'article
14 de l'Estatut,
l'ensenyament
de la llengua
l'article
l'ensenyament
de de
la les
llengua
lana.
La 14
Lleidedel'Estatut,
Normalització
Lingüística
Illes cataBaLlei deper
Normalització
Lingüística
Illesa Balana. La
lears,
aprovada
la Cambra el
29 d'abrildedelles1986,
la
per la5a.Cambra
29 «mentre
d'abril del
a la
lears, aprovada
no 1986,
es transDisposició
Transitoria
preveiaelque
no ess'estatransDisposició
Transitoria
5a. preveia
que «mentre
fereixin
funcions
i serveis
en materia
educativa»
en de
materia
educativa» s'estafereixinelsfuncions
i serveis
blirien
pertinents
«convenís
cooperació».
blirien
els pertinents
«convenís
És evident,
per tant,
que totdei cooperació».
els estrets límits comÉs evident,
per tant, Autónoma,
que tot i els
estrets de
límits
competencials,
la Comunitat
a través
la Conde una
la Conpetencials,
la Comunitat
Autónoma,
a través
selleria
esmentada,
pot comenc;ar
a dur
endavant
Poselleria
esmentada,
pot comenc;ar
dur endavant
Política
d'Educació,
certament
d'abasta limitat
pero deuna
resuld'abast Ilimitat
pero
líticapositius
d'Educació,
tats
per a certament
les Illes Balears.
.ates que
ni de
tanresulsoIs
tats positius
les aquestes
Illes Balears.
I .ates
que ni tan soIs
s'han
exercit per
fins aara
migrades
competencies,
és
s'hanaixo
exercit
ara aquestes
migrades
competencies,
és
per
que fins
el Grup
:parlamentari
Socialista
interpeHa
per aixo que
el Grupd'Educació
:parlamentari
Socialista
sobreinterpeHa
la seva
l'Honorable
Consellera
i Cultura
l'Honorable
Consellera d'Educació i Cultura sobre la seva
Política
d'Educació.
Política
Palmad'Educació.
de Mallorca, a 27 d'octubre del 1987.
Palma
de Mallorca, a 27 d'octubre del 1987.
El
Portaveu:
El Portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis
J. Francesc Triay i Llopis
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5.-Las ayudas de crédito turístico se dediquen, pre5.-Las ayudas
crédito de
turístico
se dediquen,
preferentemente,
a las de
iniciativas
rehabilitación
y recon_
de rehabilitación
y recon_
ferentemente,
a las iniciativas
versión
de establecimientos
turísticos
obsoletos, tanto
de
versión de establecimientos
turísticos obsoletos, tanto de
alojamientos
como de restauración.
alojamientos como de restauración.
6.-Redacte en un plazo de seis meses un Plan de
6.-Redacte
en unde plazo
de seis meses un Plan de
vivienda.
actuación
en materia
actuación en materia de vivienda.
7.-Presente, antes de día 30 de noviembre de este ano
de día
de noviembre
de este ano
Propuesta de antes
actuacion
en30protección
de Espacios
Na:
una 7.-Presente,
una Propuesta de actuacion en protección de Espacios Na:
turales.
turales.
Palma, 4 de noviembre de 1987.
Palma,
4 de noviembre de 1987.
El
Portavoz.
El Portavoz.

11.-1 NTE RPELA CION ES
11.-1 NTE RPELA CION ES
Orden de Publicación

Orden de Publicación
El
El Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Por acuerdo
de la celebrada
Mesa del día
Parlamento
de las Islas
Baleares,
en reunión
3 de noviembre
de
noviembre del
de
Baleares,
en reunión
1987,
de acuerdo
con elcelebrada
artículo día
150 3deldeReglamento
1987, de acuerdo
con el a artículo
Reglamento que
del
Parlamento,
se admiten
trámite 150
las del
Interpelaciones
detallan.a trámite las Interpelaciones que
aParlamento,
continuaciónseseadmiten
se detallan.
a continuación
- Interpelación
a la Hble. Sra. Consellera de EducaInterpelación
a la
Hble.
Sra. de
Consellera
de presenEducación -y Cultura,
relativa
a la
política
educación,
relativa
a la política
de educación,
presención yporCultura,
tada
el «Grup
Parlamentari
Socialista».
(R.G.E.
n.O
tada por el «Grup Parlamentari Socialista». (R.G.E. n.O
1039/87).
1039/87).
- Interpelación a la Hble. Sra. Consellera de EducaEducaInterpelación
a laa Hble.
Sra. Consellera
ción -y Cultura,
relativa
la política
de deportes,de presención yporCultura,
relativa
a la política
de deportes,
presentada
el «Grup
Parlamentari
Socialista».
(R.G.E.
n.O
tada por el «Grup Parlamentari Socialista». (R.G.E. n.O
1040/87).
1040/87).
- Interpelación al Govern de la C.A., relativa a la
- Interpelación
al Governporde ella Grupo
C.A., relativa
a la
política
deportiva, presentada
Parlamentapolítica
deportiva,
presentada
por el Grupo Parlamentario
PSM-EEM.
(R.G.E.
n.O 1045/87).
rio Conforme
PSM-EEM.a lo(R.G.E.
n.O 1045/87).
establecido
en el artículo 99 del ReglaConforme
a lo establecido
artículo 99endelel Reglamento
del Parlamento,
dispongoensuelpublicación
«Butmento
del Parlamento,
dispongo
publicación
en el «Butlletí
Oficial
del Parlament
de lessuIlles
Balears».
lletíPalma,
Oficialadel
Parlament
les 1987.
Illes Balears».
4 de
noviembrede de
Palma,
a 4 dedel
noviembre
de 1987.
El
Presidente
Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
Jerónimo Albertí Picornell
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)
A) El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo

«GruplosParlamentari
acuerdo
con lo
que El
prevén
artículos 149Socialista»,
y siguientesde del
Reglamento
quela prevén
artículosa la
149Honorable
y siguientes
del Reglamento
Cámara,losformula
Consellera
de Edude
a la Honorable
Consellera
de la Cámara,
cación
y Culturaformula
la siguiente
Interpelación
sobre de Educación y Cultura la siguiente Interpelación sobre
Política de Educación.
Política de Educación.
Las competencias en materia de enseñanza de la CoLas competencias
de enseñanza
de la Comunidad
Autónoma de en
las materia
Islas Baleares
son ciertamente
munidad Autónoma
de lasPero
IslasenBaleares
ciertamente
el marcosoncompetencial
limitadas
y marginales.
limitadas
marginales.
Pero en elno marco
actual
del yEstatuto
de Autonomía,
se han competencial
agotado ni
actual menos
del Estatuto
de Autonomía,
no se han
agotado deni
mucho
las posibilidades
de incidir
en materia
mucho menos
las posibilidades
de incidir
en materia
de
ha debatido
un Plan
de AlfaEducación.
El Parlamento
Parlamento
debatido
un Plan
de AlfaEducación.deElAdultos
betización
que hahaquedado
como
un documento
quedado
como undedocumento
betización
Adultos
que hareal.
escasa odenula
aplicación
El fomento
la cultude
escasa o nula
real. El fijado
fomento
cultude autóctona
ra
de lasaplicación
Islas Baleares,
en de
el la
artículo
ra del
autóctona
las Islas
Baleares,exclusiva,
fijado endebe
el artículo
13
Estatutodecomo
competencia
tradu13 dela nivel
Estatuto
como competencia
exclusiva,
debe traducirse
de enseñanza.
Y es también
competencia
excirse a de
nivel
de enseñanza.
Y es también
competencia
exclusiva
la Comunidad
Autónoma,
de acuerdo
con el arclusiva14 de
Comunidad
Autónoma,dedelaacuerdo
el artículo
dellaEstatuto,
la enseñanza
lengua con
catalana.
tículo
delNormalízación
Estatuto, la enseñanza
la las
lengua
La
Ley14de
Lingüísticade de
Islascatalana.
BaleaLa Ley
de Normalízación
Lingüística
las de
Islas1986,
Baleares,
aprobada
por la Cámara
el 29 dedeabril
en
aprobada Transitoria
por la Cámara
el 29 que
de abril
de 1986,
en
5. R preveía
«mientras
no se
lares,
Disposición
R
5. preveía
que «mientras
no se
se
la Disposición
Transitoria
t:ansfieran
funciones
y servicios
en materia
educativa»
t:ansfieran funciones
y servicios
en materia
educativa» se
«convenios
de cooperación».
establecerían
los pertinentes
de cooperación».
establecerían
los por
pertinentes
Es evidente,
lo tanto,«convenios
que a pesar
de los estreevidente,
por lo les
tanto,
a pesar Autónoma,
de los estrechos Eslímites
competencia
, la que
Comunidad
a
chos límites
competenciacitada,
les , lapuede
Comunidad
través
de la Conselleriá
empezarAutónoma,
a llevar aa
travésuna
de Política
la Conselleriá
citada, puede
empezardea llevar
cabo
de Educación,
ciertamente
alcancéa
ciertamente
alcancé
cabo una pero
Política
de Educación,
para las de
Isl¡¡s
Balimitado.
de resultados
positivos
para lashasta
Isl¡¡s ahoBalimitado.
pero que
de resultados
leares.
Y, dado
ni siquierapositivos
se han ejercido
leares.
dado quecompetencias,
ni siquiera sees han
hasta
ahora
estasY,escasas
por ejercido
lo que el
«Grup
ra estas escasas
competencias,
lo que el Canse«Grup
Parlamentari
Socialista»
interpelaesa por
la Honorable
Parlamentari
Socialista»
interpela
Honorable
Cansellera
de Educación
y Cultura
sobre asulaPolítica
de Educallera de Educación y Cultura sobre su Política de Educación.
ción.
Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1987.
Palma
de Mallorca, 27 de octubre de 1987.
El
Portavoz:
El Portavoz:
J. Francisco Triay Llopis
J. Francisco Triay Llopis
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PLENO DEL PARLAMENTO
PLE DEL PARLAMENT
PLENO DEL PARLAMENTO
PLE DEL PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

TEXTOS APROBADOS

TEXTOS APROVATS

TEXTOS APROBADOS

I.-RESOLUCIONS
I.-RESOLUCIONS

l.-RESOLUCIONES
l.-RESOLUCIONES

Ordre de Publicació
Ordre
de aPublicació
Per donar compliment
l'establert a l'article 99 del
Reglament
del compliment
Parlament, dispOs
la publica
ció al BOPIB,
Per donar
a l'establert
a l'article
99 del
de lesl Resolucions
derivad esdispOs
del Debat
General
sobre
l'acReglament
del Parlament,
la publica
ció al
BOPIB,
ció
política
i
de
govern
del
Govern
de
la
C.A.
de
les
Illes
de lesl Resolucions derivad es del Debat General sobre l'acBalears.
ció
política i de govern del Govern de la C.A. de les Illes
Palma, 6 de novembre del 1987.
Balears.
El President
del Parlament:
Palma,
6 de novembre
del 1987.
Jeroni Albertí
Picornell
El President del Parlament:
Jeroni Albertí
Picornell
A)
A) El Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada
de novembre
nou-cents
El Pie dia
delcinc
Parlament
de les del
IllesmilBalears,
en vuitansessió
aprova
les
Resolucions
que
es
transcriuen
a conta-set,
celebrada dia cinc de novembre del mil nou-cents vuitantinuació:
aprova les Resolucions que es transcriuen a conta-set,
«El Govern de la Comunitat Autonoma posara en
tinuació:
marxa
immediat elAutonoma
Pla d' Alfabetització
«El amb
Governcaracter
de la Comunitat
posara en
d'Adults».
marxa
amb caracter immediat el Pla d' Alfabetització
Govern
de
la
Comunitat
Autonoma
presentara
al
«El
d'Adults».
Parlament
en el de
termini
de tres mesos
un projecte
de llei
«El Govern
la Comunitat
Autonoma
presentara
al
de disciplina
Parlament
en urbanística».
el termini de tres mesos un projecte de llei
de la Comunitat Autonoma realitzara i
«El Govern
de disciplina
urbanística».
aprovara
amb
definitiu els
Plan s Especials
«El Govern caracter
de la Comunitat
Autonoma
realitzara dei
Protecció amb
de Ses
Salines definitiu
d'Eivissa,elsS'Albufera
des Graodei
aprovara
caracter
Plan s Especials
Sa Punta de
de Ses
N'Amer.
Declaració
Protecció
SalinesIgualment,
d'Eivissa, promoura
S'Albuferala des
Grao i
Parc Natural.
El terde Punta
s'Albufera
de Mallorca
com apromoura
Sa
de N'Amer.
Igualment,
la Declaració
minis'Albufera
per a l'acompliment
resolució
sera El
de terdos
Natural.
de
de Mallorcad'aquesta
com a Parc
mesos».
mini
per a l'acompliment d'aquesta resolució sera de dos
«El Govern disposara les mesures necessaries per tal
mesos».
que «El
no Govern
siguin autoritzades
parceHacions
o edificacions
en
disposara les
mesures necessaries
per tal
Sol no
no siguin
Urbanitzable
si no és
amb destí oagrícola-ramader,
que
autoritzades
parceHacions
edificacions en
ambnodeclaració
d'interes
i sempre
amb informe vinSol
Urbanitzable
si nosocial,
és amb
destí agrícola-ramader,
culant
de la Conselleria
d'Agricultura
Pesca».
amb
declaració
d'interes social,
i semprei amb
informe vinexecutarad'Agricultura
durant l'exercici
economic de
«El deGovern
culant
la Conselleria
i Pesca».
1988«El
l'adquisiclO
de
sol
per
a
Conservacio,
amb
preferencia
de
Govern executara durant l'exercici economic
a zones
de litoral
a per
les Illes
Pitiüses i amb
Menorca».
1988
l'adquisiclO
de isol
a Conservacio,
preferencia
Govern
de
la
Comunitat
Autónoma
presentara
al
«El
a zones de litoral i a les Illes Pitiüses i Menorca».
Parlament
de lesdeIlles
Balears enAutónoma
el terminipresentara
d'un mes un
la Comunitat
al
«El Govern
Pla d'Emergencia
per Balears
a atendre
els termini
deficitsd'un
socials
Parlament
de les Illes
en el
mes que
un
la població per
marginada
i gent
pateix
miseria».
afecten
Pla
d'Emergencia
a atendre
els que
deficits
socials
que
Govern
de
les
Illes
Balears
intensificara
els
Ser«El
afecten la població marginada i gent que pateix miseria».
veis«El
d'Inspecció
Sanitaria,
Consumintensificara
i d'Allotjaments
tuGovern de
les Illes deBalears
els Serrístics
hotelers iSanitaria,
extrahotelers».
veis
d'Inspecció
de Consum i d'Allotjaments tu«El hotelers
Govern ideextrahotelers».
la Comunitat Autonoma elaborara i rerístics
metra
Parlament,
el termini
maxim de
8 mesos,i reun
elaborara
«El alGovern
de la en
Comunitat
Autonoma
estudi al
financer
de les
d'obtenció
nous
ingressos
metra
Parlament,
en fonts
el termini
maximde de
8 mesos,
un
per a la
Comunitab>.
estudi
financer
de les fonts d'obtenció de nous ingressos
de la Comunitat, en el termini maxim de
per «El
a la Govern
Comunitab>.
8 mesos,
enviara
per tal
«El Govern de alla Parlament
Comunitat, una
en elcomunica
termini ció
maxim
de
celebrar
un debat
sobre finan<;ació
de la Comunitat».
enviara
al Parlament
una comunica
ció per tal
8demesos,
de la Comunitat,
en el termini
maxim d'un
«El Govern
de celebrar
un debat
sobre finan<;ació
de la Comunitat».
elaborara
un la
PlaComunitat,
de Desenvolupament
any,«El
Govern de
en el terminiRegional».
maxim d'un
Govern un
de Pla
la Comunitat,
creara enguany
l'Empreany, «El
elaborara
de Desenvolupament
Regional».
sa Pública
de Promoció
Industrial».
creara enguany l'Empre«El Govern
de la Comunitat,
de la Comunitat
creara, en el termini ma«El Govern
sa Pública
de Promoció
Industrial».
xim«El
de Govern
6 mesos,deunla centre
pilot creara,
d'experimentació
de nous
en el termini
maComunitat
dereguius,
que
investigui
les
aplicacions
de
les
aigües
xim de 6 mesos, un centre pilot d'experimentació de nous
purades que
i faciinvestigui
el seguiment
i desentrotllament
racional
reguius,
les aplicacions
de les aigües
dedeis Plansi faci
de Sant
Jordi, Campos-Ses
Salines i Santa
Eupurades
el seguiment
i desentrotllament
racional
lalia».Plans de Sant Jordi, Campos-Ses Salines i Santa Eudeis
«El Govern de la Comunitat, en el termini maxim de
lalia».
15 dies,
remetra de
al la
Parlament
un projecte
de lleimaxim
que subs«El Govern
Comunitat,
en el termini
de
tituesqui
el
Decret
103/1987
de
Mesures
Transitories
d'Or15 dies, remetra al Parlament un projecte de llei que subsdenació Turística,
i que asseguri
la seva
aplicaciód'Orper
de Mesures
Transitories
tituesqui
el Decret 103/1987
part deisTurística,
Ajuntaments
a través
de la
la seva
concessió
de llicendenació
i que
asseguri
aplicació
per
cies deis
d'edificació».
part
Ajuntaments a través de la concessió de llicenGovern de la Comunitat, creara enguany el Concies «El
d'edificació».
sell «El
de Turisme,
de consulta
i participació
de Contots
Govern deorgan
la Comunitat,
creara
enguany el
amb iincidencia
en de
el tots
secels agents
socialsorgan
i economics
sell
de Turisme,
de consulta
participació
tor agents
turístic».socials i economics amb incidencia en el secels
224turístic».
tor
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Orden de Publicación

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
99 del
del Parlamento,
dispongo
se puParaReglamento
dar cumplimiento
a lo establecido
en que
el artículo
bliquen
en el BOPIB
Resoluciones
derivadas
De99
del Reglamento
del las
Parlamento,
dispongo
que del
se pubate General
política yderivadas
de gobierno
del
bliquen
en el sobre
BOPIBlalasacción
Resoluciones
del DeGovern
de la C.A.
Islas política
Baleares.y de gobierno del
bate
General
sobredelalasacción
Palma,
de noviembre
1987.
de la6 C.A.
de las Islasde Baleares.
Govern
El Presidente
del Parlamento:
Palma,
6 de noviembre
de 1987.
Jerónimo Albertí Picornell
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
A)

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en
día cinco de
de mil novesesión
El celebrada
Pleno del elParlamento
de noviembre
las Islas Baleares,
en
cientos celebrada
ochenta yel siete,
aprobó
Resoluciones
se
sesión
día cinco
de las
noviembre
de milque
novetranscriben
a continuación:
cientos
ochenta
y siete, aprobó las Resoluciones que se
«El Govern de la Comunidad Autónoma pondrá en
transcriben a continuación:
marcha
con carácter
el Plan
de Alfabetización
«El Govern
de lainmediato
Comunidad
Autónoma
pondrá en
~A~~.»
.
marcha
con carácter inmediato el Plan de Alfabetización
«El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
~A~~.»
.
Parlamento
en el
de tres meses
un proyecto
de ley
«El Govern
de plazo
la Comunidad
Autónoma
presentará
al
de disciplinaenurbanística.»
Parlamento
el plazo de tres meses un proyecto de ley
«El Govern de la Comunidad Autónoma realizará y
de disciplina urbanística.»
aprobará
con carácter
definitivo losAutónoma
Planes Especiales
«El Govern
de la Comunidad
realizará de
y
Proteccióncon
de carácter
Ses Salines
de Ibiza,
s'Albufera
des Grao
aprobará
definitivo
los Planes
Especiales
de
y Sa PuntadedeSes
N'Amer.
promoverá des
la DeclaProtección
SalinesIgualmente,
de Ibiza, s'Albufera
Grao
de la deAlbufera
Mallorca como
ParquelaNatural.
N'Amer.deIgualmente,
promoverá
Declayración
Sa Punta
El
plazo
para
el
cumplimiento
de
esta
resolución
será
de
ración de la Albufera de Mallorca como Parque Natural.
dosplazo
meses.»
El
para el cumplimiento de esta resolución será de
«El Govern dispondrá las medidas necesarias para
dos
meses.»
que «El
no Govern
sean autorizadas
edificaciones
en
dispondráparcelaciones
las medidas o necesarias
para
Suelononosean
Urbanizable
si no
es con destino
agrícola-ganaque
autorizadas
parcelaciones
o edificaciones
en
dero, con
declaración si
de no
interés
social,
y siempre
con inSuelo
no Urbanizable
es con
destino
agrícola-ganaforme con
vinculante
de la de
Conselleria
de Agricultura
dero,
declaración
interés social,
y siemprey Pesca.»
con inGovern ejecutara
durantedeelAgricultura
ejercicio económico
«Elvinculante
y Pesca.»
forme
de la Conselleria
adquisición
de suelo
para elConservación,
con prede 1988
ejecutara
durante
ejercicio económico
«El la
Govern
ferencia
a
zonas
de
litoral
y
a
las
Islas
Pitiusas
Mede 1988 la adquisición de suelo para Conservación, cony prenorca.»
las
Islas
Pitiusas
y
Meferencia a zonas de litoral y a
(,El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
norca.»
Parlamento
de las
Islas
Baleares Autónoma
en el plazo
de un mes
(,El Govern
de la
Comunidad
presentará
al
Emergencia
atender
déficits
sociales
un Plan de de
Parlamento
las Islas para
Baleares
en ellosplazo
de un
mes
que
afectan
a
la
población
marginada
y
a
gente
que
padeun Plan de Emergencia para atender los déficits sociales
ce miseria.»
que
afectan a la población marginada y a gente que pade«El Govern de las Islas Baleares intensificará los
ce miseria.»
Servicios
de Inspección
de Consumo
y de AloIslas Baleares
intensificará
los
«El Govern
de las Sanitaria,
jamientos de
turísticos
hoteleros
y extrahoteleros.»
Servicios
Inspección
Sanitaria,
de Consumo y de AloGovern
de
la
Comunidad
Autónoma
elaborará
y
«El
jamientos turísticos hoteleros y extrahoteleros.»
remitirá
al Parlamento,
en el plazo
máximo elaborará
de 8 meses,
y
«El Govern
de la Comunidad
Autónoma
laselfuentes
de obtención
nueun estudio
de en
remitirá
al financiero
Parlamento,
plazo máximo
de 8 de
meses,
vos estudio
ine:resosfinanciero
para la Comunidad.»
un
de las fuentes de obtención de nueGovern
Comunidad Autónoma, en el plazo
paradelalaComunidad.»
vos «El
ine:resos
al Parlamento
máximo
de 8 meses
«El Govern
de laenviará
Comunidad
Autónoma,unaencomunicael plazo
ción paradecelebrar
debatealsobre
financiación
de la Coenviará
Parlamento
una comunicamáximo
8 meses un
munidad.»
ción para celebrar un debate sobre financiación de la Co«El uovern de la Comunidad, en el plazo máximo de
munidad.»
de Desarrollo
un año
uovern deunla Plan
Comunidad,
en el ltegional.»
plazo máximo de
«El elaborará
Govern deunlaPlan
Comunidad
crearáltegional.»
este año la Em«El elaborará
de Desarrollo
un año
presa
Industrial.»
la Comunidad
creará este año la Em«ElPública
Govern dede Promoción
GoverndedePromoción
la Comunidad
creará, en el plazo mápresa«ElPública
Industrial.»
ximo«EldeGovern
seis meses,
centro piloto
de en
experimentación
Comunidad
creará,
el plazo máde la un
investigue
las de
aplicaciones
de las
de nuevos
regadíos,
ximo
de seis
meses, que
un centro
piloto
experimentación
aguas
depuradas
hagainvestigue
el seguimiento
y desarrollo
ralas aplicaciones
de las
de
nuevos
regadíos,y que
cional depuradas
de los Planes
de Sant
Jordi, Campos-Ses
Salinesra-y
aguas
y haga
el seguimiento
y desarrollo
Santa de
Eulalia.»
cional
los Planes de Sant Jordi, Campos-Ses Salines y
Govern de la Comunidad, en el plazo máximo de
«ElEulalia.»
Santa
quince
días,
remitirá
al Parlamento
un plazo
Proyecto
de Ley
en el
máximo
de
«El Govern
de la Comunidad,
que sustituya
el Decreto
103/1987 de un
Medidas
transitorias
quince
días, remitirá
al Parlamento
Proyecto
de Ley
de Orientación
y que asegure
su aplicación
por
que
sustituya elTurística,
Decreto 103/1987
de Medidas
transitorias
parte
de los Ayuntamientos
a través
concesión por
de
de
Orientación
Turística, y que
aseguredesulaaplicación
licencias
parte
de de
los edificación.»
Ayuntamientos a través de la concesión de
licencias de edificación.»
A)

B.O.P.I.B. Núm. 10 - 13 de novembre de 1987

«El Govern de la Comunitat, elaborara, en el termini
waxim de 9 mesos, un inventari de tea tres existents -púGovern amb
de laestimació
Comunitat,
en el termini
blics «El
i privatsdeIselaborara,
costs ele rehabilitació,
waxim
de 9d'una
mesos,
un inventari
tea tres existents
com
a base
xarxa
pública i de
concertada
d'espais -púteablics de
i privatsestimació deIs costs ele rehabilitació,
trals
les Illes amb
Balears».
com a base d'una xarxa pública i concertada d'espais tea«EldeGovern
ele Balears».
la Comunitat, potenciara. la seva partrals
les Illes
ticipació al Patronat de l'Orquesta Ciutat de Palma, per
Comunitat,sinfónica
potenciara.
la seva parGovern eleenla l'orquesta
tal ele«Elconvertir-la
professionalitzaticipació
Patronat
de l'Orquesta Ciutat de Palma, per
da
de les al
Illes
Balears».
tal ele convertir-la en l'orquesta sinfónica professionalitzafinalitat
de mili oral' el rendiment deIs hospida «Amb
de leslaIlles
Balears».
tals públics de Mallorca, el Govern de la Coml1nitat, en
«Amb
la
finalitat
mili oral'constituira
el rendiment
hospiel termini maxim de de
6 mesos,
una deIs
comissió
en
tals públics
de Mallorca, el
de la Coml1nitat,
amb criteris
tecnico-saniconjunta
interinstitucional,
que,Govern
el termini
6 mesos, programi
constituirai coordini
una comissió
taris
i amb maxim
capacitatdeexecutiva,
['ópamb criteris
tecnico-saniconjunta
interinstitucional,
tima
utilització
deIs recursosque,
hospitalaris
existents,
tenint
i coordini exis['ópi ambla capacitat
entaris
compte
incidenciaexecutiva,
i gravetatprogrami
de la patologia
tima per
utilització
recursosespecífica
hospitalaris
tent,
oriental'deIs
l'adivitat
de existents,
cadascun tenint
deIs
incidencia i lagravetat
de la patologia
exisen compte
xarxa hospitalaria
púbiica».
hospitals
quela conformaran
tent, per oriental' l'adivitat específica de cadascun deIs
en el si ladE>xarxa
la Comissió
d'Assumptes
«Que es
hospitalaria
púbiica».
hospitals
queformi
conformaran
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Baformi en
el si adE>lalavista
Comissió
una esPonencia
perque,
de lesd'Assumptes
competenlears,«Que
Institucionals
i Generals
del <'1Parlament
les Illes i Bacies
no assumieles
per la! nOS::1'
COli1unitat de
Autónoma
de
perque,
de les competenlears, una Ponencia
l'experiencia
deIs quatre
anys ai la
migvista
de vigencia
del nosno
assumieles
per
la!
nOS::1'
<
'
1
COli1unitat
Autónoma
i
de
cies
tre Estatut el'Autonomia, realitzi un estudi en el termini
quatre
anys i mig bé
de de
vigencia
nostres mesos, deIs
sobre
la conveniencia
la sevadel
refordel'experiencia
realitzi un d'una
estudi Proposició
en el termini
tre oEstatut
bé de lael'Autonomia,
formació i tramitació
de
ma
mesos, de
sobre
la conveniencia
bé de la seva areforde tres
Organica
Transferencia
ele Competencies
les
Llei
ma Balears».
o bé de la formació i tramitació d'una Proposició de
mes
Llei Organica de Transferencia ele Competencies a les
Parlament acorela la celebració d'un debat sobre
«ElBalears».
mes
Política el'Orelenació del Territori elurant el proper pedoParlament acorela la celebració d'un debat sobre
ele de«El
sessions».
Política el'Orelenació del Territori elurant el proper pedoParlament
"El
ele de sessions». insta el Govern de la Coml1nitat Autónoma que en el termini maxim d'un mes remeti l'estudi
insta
el Govern
la Coml1nitat
Autó"El Parlament
ele planejament,
estueli
previ,
estueli de
informatiu,
avantpronomai que
en el termini ambiental
maxim d'un
mes remetia l'Autol'estudi
jede
estudiel'impacte
corresponent
ele Marratxí-Inca».
planejament, estueli previ, estueli informatiu, avantprovia
jede i estudiel'impacte ambiental corresponent a l'AutoParlament insta el Govern de la Comunitat Autóvia«El
Marratxí-Inca».
noma que en el termini maxim d'un mes reme ti l'estudi
instaprevi,
el Govern
la Comunitat
Autó«El Parlament
de planejament,
estudi
estudi de
informatiu,
avantpromes reme tial l'estudi
noma i que
el termini ambiental
maxim d'un
jecte
estudien d'impacte
corresponent
Túnel
de Sóller».
planejament, estudi previ, estudi informatiu, avantprode
jecte i estudi d'impacte ambiental corresponent al Túnel
de «Instar
Sóller». el Govern perque:
«Fomenti
«Instar ell'associacionisme
Govern perque: ele petits productors i empresaris agropecuaris que permetin la producció i comer«Fomenti
ele petits
productors
emcialització
deIs l'associacionisme
seus productes, així
com totes
aquellesi acpresaris
que permetin
la producció
i comercions
que,agropecuaris
en aquest sentit,
desenvolupi
la iniciativa
pricialització deIs seus productes, així com totes aquelles acvada».
cions que, en aquest sentit, desenvolupi la iniciativa pri«Elabori, juntament amb el sector turístic, un pla o
vada».
estuc1i sobre productes agroalimenticis que consumeix preambi oferir-Io
el sectoralturístic,
un pla o
«Elabori,
juntament
ferentment
el sector
turístic
sector productor
estuc1i sobre productes
agroalimenticis
que consumeix
preperque s'organitzi
i s'articuli
de tal maneagroalimentici
ferentment
sectord'accedir
turístic ia oferir-Io
sector productor
ra
que siguielcapag
aquesta aldemanda
en conagroalimentici
perque s'organitzi i s'articuli de tal manedicions
ele rendibilitat».
ra que sigui capag d'accedir a aquesta demanda en con«Propicil
la creació el'indústries de manufactura i transele rendibilitat».
dicions
formació ele proeluctes agropecuaris que puguin aportar-los
«Propicil
la creació
i transun valor
afegit.
Per aixó,el'indústries
estimularadeelmanufactura
sector turístic,
les
agropecuaris
que puguin interessat:;
aportar-los
formació ele proeluctes
agrupacions
de productors
i els particulars
un valoramb
afegit.
estimulara
el els
sector
turístic,el'ales
l'ajutPer
de aixó,
la C.A.,
s'elaborin
projectes
perql1€,
particulars
interessat:;
agrupacions
productors
i els
questes
noves de
inelústries
dins les
línies
el' ajuda estructural
amb
l'ajut
de la C.A.,
s'elaborin els projectes el'aperql1€,
de
la CEE
i elel
Ministeri
el'Agricultura».
questes noves inelústries dins les línies el' ajuda estructural
«Redadi
en
un
termini
de
sis
mesos un Pla d'actuació
de la CEE i elel Ministeri el'Agricultura».
en materia ele vivenda».
«Redadi en un termini de sis mesos un Pla d'actuació
Govern
la Comunitat Autónoma presentara al
materia
ele de
vivenda».
en «El
Parlament el Cat8.leg d'Espais Naturals protegits, basat
«El
Govern
de
la Comunitat
Autónoma
en els inventaris d'ICONA
i d'INESE,
abanspresentara
del dia 30al
Parlament
Cat8.leg
d'Espais
basat
de
novembre,el amb
expresió
de lesNaturals
mesures protegits,
particularitzaen els
inventarisurbanística
d'ICONA ii d'INESE,
dia 30
des
de protecció
de gestió abans
de la Ndel
aturalesa
de cada
novembre,
amb expresió de les mesures particularitzade
un d'ells».
des de protecció urbanística i de gestió de la Naturalesa
es formi,
de «Que
cada un
d'ells». en el si de la Comissió el'Economia.
Hisenda i Pressuposts del Parlament de les mes Balears,
el si deenlael Comissió
el'Economia.
«Que es perque
formi, en
promogui,
termini de
tres meuna Ponencia
mes Balears,
Hisenda
i Pressuposts
del Parlament
sos,
un estudi
sobre l'existencia
o no de
de les
greuge
compauna Ponencia
perque promogui,
el termini
de tres meratiu
entre el finangament
de la en
Comunitat
Autónoma
de
compasos,mes
un Balears
estudi sobre
l'existencia
o noComunitats
de greugepeninsuamb respecte
de les
les
ratiupelentre
finangament
de la Comunitat
Autónoma
de
lars
fet el
d assumir
la competencia
exclusiva
en mateBalears amb respecte
de les Comunitats
les mes
ries
ele carreteres,d'obres
hidrauliques
i aquellespeninsualtres
lars pel fet d assumir la competencia exclusiva en materies ele carreteres,d'obres hidrauliques i aquelles altres

«El Govern ele la Comunidad creará este año el Con··
sejo de Turismo, órgano de consulta y participación de
la Comunidad
crearácon
esteincidencia
año el Con··
tedos«El
los Govern
agentes elesociales
y económicos
en
de turístico.»
Turismo, órgano de consulta y participación de
elsejo
sector
tedos
los
agentes
sociales
y
económicos
con
incidencia
en
«El Govel'l1 de la Comunidad elaborará, en el plazo
el sectoreleturístico.»
9 meses, un inventario de teatros existentes
máximo
de la Comunidad
elaborará,
el plazo
«El Govel'l1
-públicos
y privadoscon estimación
de losencostes
de
meses,
un deinventario
de teatros
existentes
máximo ele 9 como
rehabilitación,
base
una red pública
y concertada
-públicos
privadosconIslas
estimación
de los costes de
ele
espacios yteatrales
de las
Baleares.»
de una red
pública ysuconcertada
rehabilitación,
de la base
Comunidad
potenciard
partici«El uovern como
ele espacios
laslaIslas
Baleares.»
pación
en el teatrales
Patronatode de
Orquesta
Ciutat de Palma,
uovern en
de la
la orquesta
Comunidad
potenciard
su participara «El
convertirla
sinfónica
profesionalizada
Patronato de la Orquesta Ciutat de Palma,
pación
en elBaleares.»
las Islas
de
para
convertirla
en ele
la orquesta
profesionalizada
«Con
la finalidad
mejorar elsinfónica
rendimiento
de los hosIslas Baleares.»
de las públicos
pitales
de Mallorca, el Govern de la Comunidael,
finalidaddeele 6mejorar
rendimiento
los hosen el«Con
plazola máximo
meses, el
constituirá
una decomisión
Comunidael,
pitales públicos
de Mallorca,
Govern
de latécnico-saniconjunta
interinstitucional,
que,el con
criterios
en el yplazo
6 meses, programe
constituiráy una
comisión
tarios
con máximo
capacieladde ejecutiva,
coordine
la
conjunta
interinstitucional,
que, con
criterios técnico-sanióptima
utilización
de los recursos
hospitalarios
existentes,
tarios y en
concuenta
capacielad
ejecutiva,y programe
y coordine
la incielencia
gravedad de
la patolo-la
teniendo
óptima
utilización
de los recursos
hospitalarios
gía
existente,
para orientar
la actividad
específicaexistentes,
de cada
cuenta laque
incielencia
y gravedad
la patoloteniendo
uno
de losenhospitales
conformarán
la red de
hospitalaria
para
orientar
la
actividad
específica
de cada
gía
existente,
pública.»
uno«Que
de los
conformarán
la red de
hospitalaria
se hospitales
forme en que
el seno
de la Comisión
Asuntos
pública.»
Institucionales
y Generales del Parlamento de las Islas
«Que una
se forme
en el
seno
de compeAsuntos
Baleares,
Ponencia
para
que,de a lala Comisión
vista de las
Institucionales
y Generales
del Parlamento
de las Islas
tencias
no asumi.das
por nuestra
Comunidad Autónoma
y
Baleares,
una Ponencia
a la
compede
la experiencia
de los para
cuatroque,
años
y vista
mediodedelas
vigencia
tencias
no
asumi.das
por
nuestra
Comunidad
Autónoma
de nuestro Estatuto de Autonomía, realice un estuelio eny
la experiencia
de lossobre
cuatrola años
y medio bien
de vigencia
conveniencia
de su
eldeplazo
de tres meses,
de nuestro
Estatuto
de Autonomía,
realice un
en
reforma
o bien
ele la formación
y tramitación
de estuelio
una Protres Orgánica
meses, sobre
la conveniencia
de su
el plazo dede Ley
posición
de Transferencias
de bien
competenreforma
bien ele
la formación y tramitación de una Procias
a laso Islas
Baleares.»
posición
de Ley Orgánica
acuerdadelaTransferencias
celebración dedeuncompetendebate
«El Parlamento
las Islas
Baleares.» del Territorio elurante el prócias aPolítica
sobre
de Ordenación
«El
Parlamento
acuerda
la
celebración
de
un
debate
ximo perioelo de sesiones.»
el prósobre
de Ordenación
Territorio
elurante
«El Política
Parlamento
insta al del
Govern
de la
Comunidad
ximo perioelo
de en
sesiones.»
Autónoma
a que
el plazo máximo de un mes remita el
«El deParlamento
instaestudio
al Govern
la Comunidad
estudio
planeamiento,
previo, de
estudio
informaAutónoma
a que en
el plazodemáximo
de ambiental
un mes remita
tivo.
anteproyecto
y estudio
impacto
corres-el
estudio
de
planeamiento,
estudio
previo,
estudio
informapondiente a la autovía Marratxí-Inca.»
tivo.(,Elanteproyecto
estudioaldeGovern
impactodeambiental
corresParlamentoy insta
la Comunidael
pondiente aa que
la autovía
Marratxí-Inca.»
Autónoma
en el plazo
máximo de un mes remita el
insta
al Govern
de la Comunidael
(,El deParlamento
informatiestudio
planeamiento,
estudio
previo, estudio
Autónoma
a que yen estudio
el plazodemáximo
un mes remita
vo,
anteproyecto
impactodeambiental
corres-el
estudio dealplaneamiento,
estudio previo, estudio informatipondiente
Túnel de Sóller.»
vo, Instar
anteproyecto
y estudio
de impacto ambiental corresal Govel'l1
para que:
al el
Túnel
de Sóller.» de pequeños productores y
pondiente
«Fomente
asociacionismo
Instar alagropecuarios
Govel'l1 para que
que:permitan la producción y
empresarios
«Fomente el de
asociacionismo
pequeños
productores
comercialización
sus productos,deasí
como todas
aquellasy
empresarios
quedesarrolle
permitanlalainiciativa
producción
acciones
que, agropecuarios
en este sentido,
pri-y
comercialización de sus productos, así como todas aquellas
vada.»
la iniciativa
priacciones
que, juntamente
en este sentido,
«Elabore:
con eldesarrolle
sector turístico,
un plan
vada.»
o estudio sobre productos agro alimentarios que consume
«Elabore: juntamente
el sector
turístico,al unsector
plan
preferentemente
el sector con
turístico
y ofrecerlo
agro
alimentarios
o estudio agroalimentario
sobre productospara
productor
que
se organiceque
y seconsume
articuel sector
turístico
y ofrecerlo
sector
lepreferentemente
de tal manera que
sea capaz
de acceder
a, estaaldemanpara que se organice y se articuproductor
agroalimentario
da
en condiciones
de rentabilidad.»
tal manera
que sea de
capaz
de acceder
a, esta demanle de
«Propicie
la creación
industrias
de manufactura
y
da en condiciones
rentabilidad.»
transformación
de de
productos
agropecuarios que puedan
«Propicie
la
creación
de
industrias
de
manufactura
aportarles un valor añadido. Por eso, estimulará el sectory
transformación
de productos
agropecuarios
que particupuedan
las agrupaciones
de productores
y los
turístieo,
aportarles
un valor
añadido.
Porlaeso,
estimulará
el sector
lares
interesados
para
que, con
ayuda
de la C.A.,
se
lasproyectos
agrupaciones
de productores
y los particuturístieo, los
nuevas industrias
en las
elaboren
de estas
lares de
interesados
para que,decon
la ayuda
la C.A., dese
ayuda estructural
la CEE
y del de
Ministerio
líneas
elaboren los proyectos de estas nuevas industrias en las
Agricultura.»
estructural
CEE un
y del
Ministerio
de
líneas
de ayuda
«Redacte
en un
plazo de de
seislameses
Plan
de actuaAgricultura.»
ción
en materia de vivienda.»
«Redacte
un la
plazo
de seis meses
un Planpresentará
de actua«El
Governen ele
Comunidael
Autónoma
vivienda.»
en materiaeldeCatálogo
alción
Parlamento
de Espacios Naturales ProteGovern
ele la
Comunidael
gidos,«Elbasado
en los
Inventarios
de Autónoma
ICONA y elepresentará
INESE,
al Parlamento
el noviembre,
Catálogo decon
Espacios
Naturales
Proteexpresión
de las mecEantes
de día 30 de
gidos,
basado en losdeInventarios
ICONA y yele deINES~,
das
particularizadas
proteccióndeurbanística
gesantesdedela día
30 de noviembre,
con expresión
tión
Naturaleza
de cada uno
de ellos.» de las mecl!das«Que
particularizadas
y de
gesse forme, endeel protección
seno de laurbanística
Comisión de
Econode la Naturaleza
de cada
de ellos.»de las Islas
tión Hacienda
deLuno
Parlamento
mía,
y Presupuesto
«Que una
se forme,
en el
senoquede promueva,
la Comisión
para
en de
el Econoplazo
Baleares,
Ponencia
mía,
deL Parlamento
tresHacienda
meses, yunPresupuesto
estudio sobre
la existenciade olas
no Islas
de
de
Baleares,
una Ponencia
que promueva,
en Comuniel plazo
agravio
comparativo
entrepara
la financiación
de la
meses,de unlasestudio
sobre la con
existencia
de
de tres
dad
Autónoma
Islas Baleares
respectoo deno las
agravio comparativo
entreporla elfinanciación
de la la
ComuniComunidades
peninsulares
hecho de asumir
comdad Autónoma
de en
las materias
Islas Baleares
con respecto
las
petencia
exclusiva
de Carreteras,
de de
obras
Comunidades peninsulares por el hecho de asumir la com225
petencia exclusiva en materias de Carreteras, de obras
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derivades del fet insular, reconegut a l'article 143 de la
Constituciódel
Espanyola
com reconegut
a fonamenta del
dret a143
l'autonoderivades
fet insular,
l'article
de la
Constitució
com a fonament del dret a l'autonomia de les Espanyola
Illes Balears».
Parlament
insta el Govern de la Comunitat Automia «El
de les
Illes Balears».
noma
Parlament
en sis mesos
insta constitueixi
el Govern de
el la
Consell
Comunitat
Economic
Auto-i
«Elque
en sis
mesos
constitueixi
La normativa
el Consellreguladora
Economic hii
noma
Social que
de les
Illes
Balears.
incardinara
de les elsIlles
distints
Baleal's.
Consells
La normativa
Sectorials existents».
reguladora hi
Social
incardinara
distints Consells
Sectorials
existents».
Seu del els
Parlament,
6 de novembre
del 1987.
Vist del
i Plau
Seu
Parlament, 6 de novembre del 1987.
El President,
Vist
i Plau
El President,
Jeroni Albertí i Picornell
El Secretari,
Jeroni Albertí i Picornell
El Secretad,
Gabriel Godino Busquets
Gabriel Godino Busquets

TEXTOS REBUTJATS
TEXTOS REBUTJATS
I.-PROPOSTES DE RESOlUC;Ó
I.-PROPOSTES DE RESOlUC;Ó
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
A)

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en sesslO
El PIe dia
del 5 Parlament
de del
les 1987,
Illes REBUT
Balears,JAenlessesslO
de novembre
Procelebrada
5 de novembre
del 1987,
JA les Procelebrada
postes de diaResolució
presentades
pel REBUT
Grup Parlamentari
postes
de Resolució
presentades
Parlamentari
PSM-EEM,
R.G.E. núm.
1068/87, enpel
els Grup
apartats
següents:
PSM-EEM, R.G.E. núm. 1068/87, en els apartats següents:
Apartat 1.Apartat 1.Vots a favor
4
Vots
Vots aen favor
contra
464
Vots
en contra
Abstencions
465
5
Abstencions
Apartat 7.Apartat 7.Vots a favor
9
Vots
Vots aenfavor
contra
9
46
en contra
46
El que esVots
publica
per a coneixement general.
El
que es
per adelconeixement
general.
Palma,
6 depublica
novembre
1987.
Palma,
6 de novembre
del 1987.
El President
del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Albert~ i Picornelli
Jeroni Albert~ i Picornelli

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
B)

El PIe del Parlament ele les Illes Balears, en sessió
celebrada
de novembre
ProEl PIe dia
del 5 Parlament
ele del
les 1987
Illes REBUTJA
Balears, enlessessió
postes de diaResolució
5 de novembre
presentades
del 1987
pei REBUTJA
Grup Parlamentari
les Procelebrada
CDS, R.G.E.
núm. 1074/87
a l'apartat
postes
de Resolució
presentades
pei següent:
Grup Parlamentari
CDS, R.G.E. núm. 1074/87 a l'apartat següent:
Apartat 3.Apartat 3.Vots a favor
9
Vots
Vots aenfavor
contra
46
9
en contra
46
El que esVots
publica
per a coneixement general.
El
que es
publica
per adelconeixement
general.
Palma,
6 de
novembre
1987.
6 de novembre
del 1987.
Palma,
El President
del Parlament:
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicorneW
Jeroni Albertí i PicorneW

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
C)

El PIe del Parlament de les Illes Balears en sesslO
celebrada
El PIe dia
del 5 Parlament
de novembre
de del
les 1987
Illes REBUTiA
Balears enlessesslO
Procelebrada
5 de novembre
del 1987
les Propostes de diaResolució
presentades
pei REBUTiA
Grup Parlamentari
AP-PL, de
R.G.E.
núm. 1077/87,
a l'apartat
següent:
Resolució
presentades
pei Grup
Parlamentari
postes
AP-PL, R.G.E. núm. 1077/87, a l'apartat següent:
Apartat 5.Apartat 5.Vots a favor
26
Vots
Vots aen favor
contra
26
29
en contra
29
El que esVots
publica
per a coneixement general.
El
que
es
publica
per
a
coneixement
general.
Palma, 6 de novembre del 1987.
6 de novembre
del 1987.
Palma,
El President
del Parlament:
El President del Parlament:
Jerolli Albertí i PicorneW
Jerolli Albertí i PicorneW
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hidráulicas y aquellas otras derivadas del hecho insular,
hidráulicas
y aquellas
otras
del hechoEspañola,
insular,
145 derivadas
de la Constitución
reconocido en
el artículo
145 dea la
reconocido
en el artículo
la Constitución
autonomía deEspañola,
las Islas
como fundamento
del derecho
Baleares.»
como
fundamento del derecho a la autonomía de las Islas
Baleares.»
«El Parlamento insta al Govern de la Comunidad
insta
al constituya
Govern de ellaConsejo
Comunidad
«El Parlamento
EcoAutónoma
que en seis
meses
nómico y Social
las Islas
mesesBaleares.
constituya
La elnormativa
Consejo reguEcoAutónoma
que ende seis
ladora incardinará
mismo
los distintos
ConsejosreguSeclas elIslas
Baleares.
La normativa
nómico
y Social de en
torialesincardinará
existentes.» en el mismo los distintos Consejos Secladora
toriales
Sedeexistentes.»
del Parlamento, 6 de noviembre de 1987.
Sede
del Parlamento, 6 de noviembre de 1987.
El Secretario:
El Secretario:
Gabriel Godino Busquets
V.O B.O.
Gabriel Godino Busquets
V.O
B.O.
El Presidente:
El Presidente:
Jerónimo Albertí Picornell
Jerónimo Albertí Picornell

TEXTOS RECHAZADOS
TEXTOS RECHAZADOS
l.-PROPUESTAS DE RESOlUCiON
l.-PROPUESTAS DE RESOlUCiON
Orden de Publicación
Orden de Publicación
A)
A) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en
sesión
5 de noviembre
1987,
RECHAZó
El celebrada
Pleno del día
Parlamento
de las de
Islas
Baleares,
en
las Propuestas
presentadas
porRECHAZó
el Grupo
5 de noviembre
de 1987,
sesión
celebrada dedíaResolución

Parlamentario
N.O R.E.
1068/87 en
las
Propuestas PSM-EEM,
de Resolución
presentadas
porlosel siguienGrupo
tes apartados: PSM-EEM, N.O R.E. 1068/87 en los siguienParlamentario
tes apartados:
Apartado 1.Apartado Votos
1.- a favor
4
Votos en
a favor
contra
464
Abstenciones
Votos
en contra
465
Abstenciones
5
Apartado 7.Apartado Votos
7.- a favor
9
Votos
Votos aenfavor
contra
46
9
en contra
46
Lo que seVotos
publica
para general conocimiento.
Lo
Palma,
que se
6 de
publica
noviembre
para general
de 1987.conocimiento.
6 de noviembre
de 1987.
Palma,
El Presidente
del Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
Jerónimo Albertí Picornell

Orden de Publicación
Orden de Publicación
B)
B) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en
5 de noviembre
1987,
RECI-ÍAZÓ
sesión
El celebrada
Pleno del día
Parlamento
de las de
Islas
Baleares
en
sesión
celebrada dedíaResolución
las Propuestas
5 de noviembre
presentadas
de 1987,
porRECfÍAZÓ
el Grupo

las
Propuestas CDS,
de Resolución
Grupo
Parlamentario
N.o R.E. presentadas
1074/87 en por
los el
siguientes
apartados:
Parlamentario
CDS, N.o R.E. 1074/87 en los siguientes
apartados:
Apartado 3.Apartado Votos
3.- a favor
9
Votos
Votos aenfavor
contra
46
9
en contra
46
Lo que seVotos
publica
para general conocimiento.
Lo
que se
publica
para general
Palma,
6 de
noviembre
de 1987.conocimiento.
Palma,
6 de noviembre
de 1987.
El Presidente
del Parlamento:
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
Jerónimo Albertí Picornell

Orden de Publicación
Orden de Publicación
C)
C) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en
sesión
El celebrada
Pleno del día
Parlamento
5 de noviembre
de las de
Islas
1987,
Baleares,
RECHAZó
en
sesión
celebrada dedíaResolución
las Propuestas
5 de noviembre
presentadas
de 1987,
porRECHAZó
el Grupo
Parlamentario
las
Propuestas AP-PL
de Resolución
N.O R.E.presentadas
1077/87 en por
los el
siguientes
Grupo
Parlamentario
AP-PL N.O R.E. 1077/87 en los siguientes
apartados:
apartados:
Apartado 5.5.- a favor
Apartado Votos
26
Votos aenfavor
contra
Votos
26
29
29
en contra
Lo que seVotos
publica
para general conocimiento.
Lo
que se
publica
para general
Palma,
6 de
noviembre
de 1987.conocimiento.
Palma,
El Presidente
6 de noviembre
del Parlamento:
de 1987.
Jerónimo Albertí Picornell
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
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INFORMACIÓ
INFORMACION
INFORMACIÓ
INFORMACION
Orden de Publicación
Orden de Publicación

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)

A)
A)

En el PIe del Parlament de les Illes Balears, en sessió
5 de
novembre
1987, Balears,
foren RETIRATS
celebrada
dia del
En el PIe
Parlament
de del
les Illes
en sessió
els
apartatsdia2 i5 5dede novembre
les Propostes
de Resolució
presenta·
del 1987,
foren RETIRATS
celebrada
des
pel Grup
PSM-EEM,
R.G.E.
núm.
els apartats
2 i 5Parlamentari
de les Propostes
de Resolució
presenta·
1068/87.
des
pel Grup Parlamentari PSM-EEM, R.G.E. núm.
El que es publica per a coneixement generaL
1068/87.
Palma,
novembre
1987.
El
que 6esdepublica
per del
a coneixement
generaL
El
President
del Parlament:
6 de novembre
del 1987.
Palma,
Jeroni Albertí i Picornen
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornen

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
B) En el PIe del Parlament de les Illes' Balears, en sessió
5 de
novembrededel
RETIRAT
l'acelebrada
dia del
En el PIe
Parlament
les 1987,
Illes' fou
Balears,
en sessió
partat 6 de
Propostes
de del
Resolució
pel
5 de
novembre
1987, foupresentades
RETIRAT l'acelebrada
diales
núm.presentades
1069/87.
Grup
Socialista,de R.G.E.
6 de les Propostes
Resolució
pel
partat Parlamentari
que es publica
per a coneixement
GrupEl Parlamentari
Socialista,
R.G.E. núm.general.
1069/87.
Palma,
novembre
1987.
El
que 6esdepublica
per del
a coneixement
general.
El
President
del Parlament:
6 de novembre
del 1987.
Palma,
Jeroni Albertí i Picornen
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornen

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
C) En el PIe del Parlament de les mes' Balears, en sessió
5 de
novembrededel
RETIRAT
l'acelebrada
dia del
En el PIe
Parlament
les 1987,
mes' fou
Balears,
en sessió
partat 2 de
Propostes
de del
Resolució
pel
5 de
novembre
1987, foupresentades
RETIRAT l'acelebrada
dia les
Unió Mallorquina,
R.G.E.
núm. 1071/87.
Grup
2 de les Propostes
de Resolució
presentades
pel
partatParlamentari
que es publica
a coneixement
general.
GrupEl Parlamentari
UnióperMallorquina,
R.G.E.
núm. 1071/87.
Palma,6
novembre
1987.
El
que esdepublica
per del
a coneixement
general.
El
President
del Parlament:
Palma,6
de novembre
del 1987.
Jeroni Alberti i Picornell
El President del Parlament:
Jeroni Alberti i Picornell

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

D)
D) En el PIe del Parlament

de les Illes' Balears, en sessió
celebrada
dia del
5 de
novembrededel
RETIRAT
I'a·
En el PIe
Parlament
les 1987,
Illes' fou
Balears,
en sessió
partat 2 de
Propostes
de del
Resolució
peZ
celebrada
dia les
5 de
novembre
1987, foupresentades
RETIRAT I'a·
Crup
CDS, R.G.E.
núm. 1073/87.
2 de les Propostes
de Resolució
presentades peZ
partat Parlamentari

que es publica
perR.G.E.
a coneixement
general.
CrupEl Parlamentari
CDS,
núm. 1073/87.
Palma,
novembre
1987.
El
que 6esdepublica
per del
a coneixement
general.
El
President
del Parlament:
Palma,
6 de novembre
del 1987.
Jeroni Albera i PicorneW
El President del Parlament:
Jeroni Albera i PicorneW

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
E)

En el PIe del Parlament de les Illes; Balears, en sessió
celebrada
dia del
5 de
novembre
1987, Balears,
foren RETIRATS
En el PIe
Parlament
de del
les Illes;
en sessió
els
apartatsdia4 i5 7dede novembre
les Propostes
de Resolució
presenta~
celebrada
del 1987,
foren RETIRATS
d!)$. apartats
pel Grup4 Parlamentari
AP-PL, R.G.E.
núm. 1077/87.
els
i 7 de les Propostes
de Resolució
presenta~
es Parlamentari
publica per aAP-PL,
coneixement
d!)$. El
pel que
Grup
R.G.E. general.
núm. 1077/87.
Palma,
novembre
1987.
El que 6esdepublica
per del
a coneixement
general.
El President
del Parlament:
6 de novembre
del 1987.
Palma,
Jeroni Alberti i Picornea
El President del Parlament:
Jeroni Alberti i Picornea

A) En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en
sesión
día Parlamento
5 de noviembre
1987,Baleares,
fueron REEn celebrada
el Pleno del
de lasdeIslas
en
TIRADOS
los apartados
5 de las Propuestas
de Resosesión celebrada
día 5 de2 ynoviembre
de 1987, fueron
RElución presentadas
por el2 Grupo
TIRADOS
los apartados
y 5 de Parlamentario
las PropuestasPSM-EEM
de ResoN. o R.E. 1068/87.
lución
presentadas por el Grupo Parlamentario PSM-EEM
Lo
que
se
publica
para
general
conocimiento.
N. o R.E. 1068/87.
Palma,
6 de
noviembre
de 1987.conocimiento.
Lo
que se
publica
para general
El
Presidente
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EL SR. PRESIDENT;
Sres. i Srs. Diputats, bon dia.
Comen~am la Sessió Plenaria a la qual se'ls ha convocat segons l'Ordre del Dia que els han repartit que té com
a punt únic el Debat sobre l'Orientació Política General del
Govern. Per comenpr-lo té la paraula el Molt Honorable Sr.
Gabriel Cañellas i Fons, president de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President. Senyores i Senyors Diputats:
Les sessions anteriors sobre l'Estat de l'Autonomia ens
han servit per a sotmetre a la reflexió de la Cambra qüestions que, a judici del Govern, definien millor, cada una en
el momen! oportú, l'autentic «Estat de l'Autonomia»: hem
fet al llarg d'aquests anys des d'un repas a les realitzacions
del nou regim autonomic, fins a una certa analisi de «l'abans
i després» i fins i toten algunes sessions hem fet contemplacions monografiques sectorials quan les circumstancies ho
aconsellaren així.
Avui, quan ja han passat cinc anys -quasi sis- no voldríem caure en la temptació de fer balan~os perque creim
que ja estan fets. Pero sí que posarem de manifest -abans
d'esbossar el futur cap al qual aquest Govern que jo presidesc pretén dur aquesta Comunitat Autonoma- algunes realitats que tenen ben merescuda l'atenció deis integrants
d'aquest Parlament.
Algunes qüestions certament no noves. Algunes qüestions certament debatudes, pero algunes qüestions que requereixen que a un moment determinat tenguem la possibilitat
de sometre-les, d'una manera especial a aquesta Cambra, de
debatre-les amb tota la intensitat que faci falta.
Pero hi ha una serie de realitats que és necessari
constatar.
1 la primera és que, després d'aquests cinc anys, l'Autonomia forma part de la vida quotidiana del poble balear,
constatació que no per obvia, hem d'apartar de les nostres
reflexions. S'ha fet normal el fet autonomic. 1 aquesta normalitat, tal volta no respon a les expectatives d'una certa mística autonomica, que pensava que I'Autonomia seria, o havia de ser, una efervescencia apassionada, una tensió
permanent, alguns fins i tot, una devoció incondicional o una
emoció incontenguda. Contrariament a allo que la gent tal
volta pensa, crec que aquesta quotidianeitat desdramatitzada i gens emotiva és el millor símptoma de solidesa i d'arrelament de l'autonomisme, i ho és en la mesura que s'instal·la
en la naturalitat -és a dir, en la normalitat, en la normalitat propia de la vida del nostre poble. Si les democracies solides i consolidades es caracteritzen precisament per aquesta
normalitat gens apassionada, que pertoca a la cosa pública
des de la racionalidad de la vida quotidiana, pens que hem
de felicitar-nos que la nostra Autonomia tengui també carta
de segona naturalesa en els plantejaments vitals del nostre
poble. Dins el marc constitucional i estatutari, ens autogovernam sense dramatismes ni focs d'artifici, amb el seny i
la fermesa deis qui han assumit amb tota naturalitat el regim autonomic.
Pero així i tot és conegut de tots que tenim un gran problema pendent. Un gran problema pendent que constitueix
precisament l'altra segona realitat, absoluta manifesta, després d'aquests quasi sis anys, continua aquell fet que ha amar-
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gat la nostra Autonomia, aquell que li ha retallat bona part
de les seves possibilitats, em referesc logicament a aquest tracte
economic que nosaltres consideram injust que reben les Balears i algunes altres Comunitats Autonomes, pero a nosaltres ens preocupa la nostra, al qual, amb inevitable i necessaria recurrencia, haurem d'al·ludir tantes vegades com faci
falta, deixant ben ciar i des del primer moment, que la nostra voluntat esta en el dialeg i no en la confrontació. Empero, voluntat de dialeg no vol dir que, en un moment determinat, no es plantegin els punts de vista tal com en realitat
es ten en i es mantenen sense cap tipus de disimul i sense que
aixo vulgui dir que ens encasellam en unes postures concretes i determinades, sinó que manifestam la nostra opinió respecte d'aquest punt, i tal volta, a cop de dialeg podríem trobar postures que anassin atrecant-se.
Sé també que poca cosa nova diré que no sapiguen vostes sobre aquesta qüestió tan espinosa. A poc a poc, la veritat s'ha anat obrint pas i amb alguna dolorosa excepció dolorosa per allo que té d'atemptat als interessos balears-,
ningú ja no diu que és «victimisme» aBo que tot el món reconeix que és una injustícia perpetrada cap a les Illes Balears.
Fins avui, dema no ho sabem, negant-nos allo que creim
sincerament que ens correspon. Continuen fins avui sense
contestar les nostres propostes, que ja varen ser difícils de
presentar i mentrestant el contribuent balear continua essent
el primer sense les contrapartides corresponents, per a nosaltres vetaquí la injustícia. Creim que continuen castigant
aquesta Comunitat Autonoma, sabent com sabem que tot
el sistema de finan~ament autonomic esta absolutament dominat per l'Estat. Continuam patint les conseqüencies de la
infradotació de la nostra hisenda autonomica. 1 que ningú
no digui aquí aquest argument en contra, que és culpa de
transferencies mal negociades. També és ben assumit per a
tothom que l'error no és d'aquesta Comunitat, sinó comú a
totes, al sistema de finan~ament, no a la negociació de transferencies. Continua, per tant, essent un «desideratum» el principi d'autonomia financera que proclama la Constitució. Continua essent una trista realitat que el maneig deis doblers
públics -que, teoricament, hauria d'intentar solventar aquests
problemes- no es fa des de l'objectivitat i la neutralitat, sinó
que hi ha arbitrarietat i molts vegades impera el criteri del
príncep de torn, és a dir, continua essent vulnerat el principi
de suficiencia.
Amb un agravant que creim que s'ha de denunciar públicament i ho hem de fer perque hem d'estar en tot moment vigilants: Pensam, ho veurem els propers dies que el
Govern Central utilitza el seu poder financer per intentar recuperar, per la via de fet, competencies perdudes després de
la vertebració de l'Estat de les Autonomies. Perque el fet d'una
autentica indigencia financera a que deliberadament se sotmet a les Comunitats obliga, no deixa altre camí, a institucionalitzar el pacte i la negociació que substitueixen el Dret
com a principi rector neutral de la suficiencia propugnada
per la Constitució. D'aquesta manera va alterant-se sibil·linament i substancialment el mateix concepte d'Autonomia,
es va retallant a cada moment allo que és molt més important que aquest concepte pur i filosOfic que és l'autogovern,
cada vegada més a través de l'ús i l'abús del poder financer
de l'Estat. Cada vegada més les Comunitats Autonomes depenem de la subvenció o del conveni -i, com deia aquell,
Déu faci que no ens falti- fins i tot en qualque ocasió per
atendre competencies exclusivament autonomiques, i aixo és
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tant com dir que no tan soIs se'ns retallen els ingressos, I'autonomia, la nostra capacitat en els ingressos, sinó que de qualque manera i sibil·linament se'ns retalla també l'autonomia,
la capacitat de decidir el que nosaltres volem en la despesa.
S'usa el poder financer de l'Estat no tan soIs per castigar
o premiar en funció d'interessos polítics del Govern, sinó per
realitzar la política que el Govern vol realitzar a la Comunitat Autonoma. D'aquesta manera s'esta desnaturaJitzant la
mateixa essencia de I'Autonomia i, de cada vegada més, es
redueix el proclamat autogovern a Ulla mera gestió de polítiques pensades, dissenyades i decidides alla i no aquÍ. Perque, qualsevol de vostes ho veu tots els dies, quan hem d'anar
a cercar un conveni o una subvenció, només es pot anar a
cercar en aquelles partides pressupostaries que figuren als
Pressuposts de I'Estat. Partides pressupostaries que són realment de competencies, la meitat de les vegades transferides
a les Comunitats Autonomes i que no haurien, per tant, de
figurar al Pressupost de I'Estat, pero s'ha d'anar únicament
i exclusivament a aquestes, perque si no, la negativa ve per
anticipat, i, per tant, posen condicions d'ajudes sempre i quan
es faci una política determinada i no una altra, és a dir que
se'ns retalla la propia capacitat de decidir en qüestions que
són competencia exclusiva de l'Autonomia, pero la finan¡;:ació de les quals s'ha reservat una vegada més dins el Pressupost de I'Estat a partides concretes i determinades en lloc
transferir-les a aquesta altra partida, caixó de sastre que seria la del finan¡;:ament de la Comunitat. Ni tan soIs els Ajuntaments veuen l'autonomia municipal tan assetjada com les
Comunitats Autonomes.
Aquest tracte injust, aquesta arbitrarietat amb la distribució, aquesta reconstrucció de I'administració periferica, perque la Llei de Costes, per exemple, ho és, aquest atemptat
a I'Autonomia en la despesa, que suposa haver d'acudir necessariament a convenis i a subvencions, i aquest intent gens
dissimulat de recuperar el poder cedir per la Constitució i
per I'Estatut, els he de denunciar mentre sigui President de
la Comunitat Autonoma i mentre no es resolgui el problema. Entre d'altres raons perque la primera obJigació de qualsevol de nosaltres i meya en primer 1I0c és defensar els interessos d'aquest poble, denunciar les injustícies quan es
cometen i fer tot el necessari per resoldre les dificultats. Si
a aixo li volen dir «victimisme», que Ji ho diguin: jo m'estim
molt més dir'li el més elemental i responsable sentit del deure.
Davant aixo, quina ha de ser la nostra resposta? Cree
que la nostra resposta enfront d'aquestes actituds només pot
ser una: reafirmar clarament la voluntat auto no mica d'aquestes illes i reafirmar-la en un triple front:
Primer, vigilancia rigorosa davant tot allo que pugui suposar conculcació de l'Autonomia.
En segon lloc, reforma estatutaria per a perfeccionar
I'inacabat edifici autonomic.
1, tercer, projecció de les Balears cap a un futur que ja
és girant cantó.
La vigilancia davant el progressiu retall autonomic, l'efectuam des de I'únic lloc que podem fer-ho en una democracia solvent: des del Dret. Precisament per aixo hem impugnat els Pressuposts Generals de l'Estat davant el Tribunal
Constitucional i per aixo mateix hem presentat el corresponent recurs d'inconstitucionaJitat contra una Llei de Costes
que creim que si bé té aspectes que poden ser encertats i favorable, envaeix impudorosament les competencies autonomiques, com ja férem amb la Llei d'Aigües, per les mateixes
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raons. 1 exercim aquesta vigilancia constant, encara que de
vegades ens vegem sotmesos a pressions financeres, com ens
va passar amb les vivendes de protecció oficial, malgrat que
hem vist amb satisfacció com els tribunals donaven la raó
a les nostres tesis i rebutjaven aquest procedir inadmissible.
I!autonomia consagrada per la Constitució i per I'Estatut és
una qüestió de principi que no pot' cedir de cap manera a
raons d'oportunisme político És per aixo que, sense complexos i amb bon pols, hem sol·licitat l'empara de la Justícia
quan hem considerat que qüestions greus i serioses de la nostra autonomia havien estat conculcades.
1 si les nostres demandes continuen essent sistematicament rebutjades, esperam que no sigui així, i si el rebuig ve
amb I'únic motiu ni excusa que dir-nos que som la CA. amb
renda per capita, més alta, els recursos contenciosos davant
els Tribunals de Justícia proliferaran, per bé que aquest no
volem que sigui el nostre taranna.
Es segon apartat és la Reforma de I'Estatut, i é5 un ambit de projecció autonomica que val la pena discutir. Pens
sincerament que I'hem de plantejar seriosament, sense demagogies ni concessions a oportunismes polítics que s'utilitzen
els dies abans del debat o quan es vol crear una cortina de
fum, sense concessions a I'oporturusme polític, si ho feim així,
aleshores sí que la reforma del nostre Estatut ens servira per
aconseguir els mateixos sostres competencials que les autonomies via article 151. No entrarem en temes que no siguin
estrictament els d'ampliació de competencies, ni tampoc no
reiterarem un debat que d'una manera no suficientment amplia es va plantejar ja en aquesta Cambra fa molt poc temps.
Pero sí volem deixar ben ciar una serie de punts. En
primer 1I0c que la possibilitat o la conveniencia de la reforma de I'Estatut s'inicia el dia del Debat d'1nvestidura d'aquest
Govern, en el qual tímidament suggeríem la conveniencia
d'entrar a un estudi seriós, amb tot el temps que fes falta,
de la possibilitat de reforma d'aquest Estatut. En segon lloc,
que cada vegada que jo em refereixi, com a' Govern, a reforma de l'Estatut, pensin que ho faig únicament a tot allo que
faci referencia a sostre competencial, que mai no entrara el
Govern, com a tal Govern, a parlar de la reforma de l'Estatut, en el més ampli sentit de la paraula, perque consideram,
des d'aquell dia que en el Debat d'Investidura així ho suggerírem, la conveniencia i la necessitat que si s'ha de reformar
I'Estatut ampliament, siguin les forces polítiques, i no el Govern, les que duguin aquest estudi, siguin les forces polítiques les que cerquin la major voluntat de consens i mai el
Govern entri, en la mesura del possible, i només en tan que
formam part d'unes forces polítiques en aquest debato
És cert que no podem ignorar que hi ha crítiques i reserves d'al¡wnes forces polítiques davant un proiecte reformador, reserves que es manifesten essencialment en l'enunciat
de consolidem all6 que te mm i no anem més enlla quan certs
aspectes de I'Estatut no són encara desenvolupats.
Pens que aquestes reserves són infundades, que són probablement una conseqüencia de la disciplina de partit i no
d'una reflexió ponderada deis fets. En primer lloc, perque
qualsevol sistema, en aquest cas el sistema autonomic no és
una excepció, tendeix a perfeccionar-se d'acord i en direcció
als seus principis inspiradors. La tendencia de I'Autonomia,
de l'autogovern és exercir aquesta precisa autonomla. l)'aquí
que la nostra tendencia sigui de desplegar totes les possibilitats que ens suggereix la nostra Constitució. Sense emocions
devotes ni irracionaJismes, sinó amb sossec i des de la in-
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tel·ligencia que aporta la racionalitat.
eautonomia no en absolut (><; un procés seqüencial, en
virtut del qual cada estadi depell de la plenitud que s'ha aconseguit a l'anterior, sinó que és ut! ,,'le polític, conscient i deliberat, que ens instal·la en el fet autonomic. 1 precisament
perque no és un procés dialectic, és per aixo que resulta irrellevant la relació entre sostre competencial/grau actual de desenvolupament autonomic, grau, d'altra banda, que sistematicament i únicament es refereix a la qüestió pendent de
Consells lnsulars. 1 jo no crec que hi hagi ningú que pugui
sostenir amb solvencia que aquesta assignatura quasi ja no
pendent deis Consells impedeix o dificulta l'ampliació de les
competencies estatutaries perque no té res a veure.
Siguem seriosos i plantegem els problemes on n'hi ha
i quan es produeixen, pero no utilitzem subterfugis tan fragils per a impedir que les Balears arribin a la plenitud autonomica.
Perque, a més, jo em deman que hem de consolidar?
Sincerament, i a pesar que molts pensin el contrari, crec que
hem demostrat que administram entre tots millor els recursos que no l'anterior sistema centralista. Hem provat que amb
més pocs doblers feim més coses i millors: En carreteres, en
sanejament, en fiscalitat, en sanitat, en turisme, en cultura.
Aquesta gestió ens permet reclamar majors competencies i
major autogovern.
1 si en totes les parcel·les transferides hem demostrat més
eficiencia i més bona administració, em deman que hem de
consolidar abans d'embarcar-nos en l'aventura reformadora
de l'Estatut.
eúnica cosa que crec que s'ha de consolidar no és l'Autonomia, la nostra capacitat d'autogovern, sinó les conductes
d'un Govern i els seus mecanismes de finan<,:ament fins a instal·lar-los en la justícia i no en l'amiguisme, en l'equitat i no
en el cllentelisme.
1 ja sé que qualcú dira que, Estatut en ma, es podrien
aconseguir, de fet; cotes competencials paregudes sense necessitat de recórrer a una reforma. 1 potser sí, pero l'experiencia de tots aquests anys ens mostra que és absolutament
impossible anar cap a majors nivells d'autogovern davant una
administració que no pensa en absolut ampliar sostres, que
fins i tot, com ha denunciat algú des d'aquesta tribuna, mostra documents per als propers anys i plasma perfectament
que no hi ha voluntat de transferir ni una sola competencia
més a ningú, i que no tan sois no pensa cedir cap parcel·la
del seu poder, sinó que pensa més bé com i de quina manera pot intentar recuperar-les. D'aquí que no ens queda més
remei que transitar per la via reformadora de manera que
la nostra Autonomia pugui perfeccionar-se i arribi a la plenitud competencial.
Pero, a més arnés, anam cap a un futuro
1 una vegada que hem contextualitzat políticament i financerament aquest ara i aquí de la nostra autonomia, crec
que tots estaran d'acord si els die que les nostres illes no poden estar condicionades pels capricis de la política ni pels
jocs florentins d'un poder que s'ha convertit en un fi en si
mateix i no en un mitja per atendre demandes deis ciutadans.
Mentre ens planyen els doblers i les competencies, mentre interpel·lam el Govern Central per la manera que té de
tractar aquestes terres, i mentre mantenim i mantendrem amb
voluntat seriosa i ferma, incansablement dialegs i obrim vi es
per a una difícil, pero no impossible, entesa, Mallorca, Menorca, Eivissa i Forrnentera segueixen el seu ritme que no
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entén de disputes polítiques. La vida continua, els problemes que planteja la propia dinamica social esperen solucions
i el segle XXI que ja guaita a l'horitzó reclama de la nostra
societat i de les institucions que la governen i la representen,
res postes concretes i eficaces.
Per aixo, senyores i senyors diputats, tenguem o no competencies, venguin o no venguin més doblers de Madrid, nosaltres seguirem endavant amb els nostres propis mitjans i
amb les nostres propies idees, i farem impossible que l'esclerosi que alguns deistgen -si més no ho sembla- acabi per
ofegar la nostra Comunitat Autonoma.
Per aixo mateix, el govern ha elaborat un ambiciós Pla
Extraordinari d'Inversions, els detalls del qual no explicitaré
aquí, pero la filosofia i les línies general s del qual sí que vull
presentar a la consideració de la cambra, per poder-les debatre avui o dema.
Pero comencem pels problemes.
La prosperitat de la nostra Comunitat Autonoma, els
nivells de renda europeus que tenim i la superació de la crisi
economica que ha afectat Europa en general i Espanya en
particular no ens han de fer oblidar tota una serie de desajusts que continuen planant sobre les Balears.
Som, certament una economia desarticulada i condicionada per la integració insular de la Comunitat Autonoma.
La nostra estructura economica continua monograficament
a l'entorn del turisme. Aquest turisme que ens planteja cara
a un futur no pocs interrogants.
1 una demanda més qualificada que exigira una oferta
també més qualificada. eagricultura, com a activitat economica tradicional en el passat, es veu expulsada en aquests
moments de les nostres illes pel sector terciari per una banda i per la política agraria de la CEE per una altra. La indústria pateix les conseqüencies de la insularitat i del predomini turístico I les nostres infastructures -carreteres,
proveiment d'aigües, sanejament-continuen reclamant un
perfeccionament, una modernització i una adequació a les
ex'igencies d'una economia dinamiea i expansiva com la nostra, en tot el que es faci no basta. Tots aquests gran s problemes continuen aquí i constitueixen un repte que la Comunitat Autonoma cap al futur, un repte a assumir, amb
independencia deis avatars de la política autonomica del 00vern Central, de l'augment eventual deis sostres competencials o de les hipotetiques reformes estatutaries. La societat
ens exigeix solucions i res postes, i n'hem de donar.
1 n'hem de donar, ho hem defer d'acord amb els principis i amb les filosofies que, des del primer moment, han inspirat el Oovern que presidesc, altra cosa seria enganar-nos.
Una caricatura interessada d'aquests principis i d'aquesta filosofia que ens inspiren descriu l'estat autonomic que defensam com una especie d'estat mínim, que equivaldria a un
estat inefica<,:, a un estat incapa<,:, a un estat fugisser.
Jo crec que quasi no valdria la pena dedicar uns minuts
a desbaratar aquesta caricatura tan burda, si no fos que aixo
ens serveix per a precisar els grans eixos a l'entorn deis quals
gira la política del govern autonomic. Si l«estat mínim» és
apostar per la societat civil i no per l'omnipresencia estatal;'
si l«estat mínim» és un acte de fe en la llibertat de l'individu
i no en la inervenció asfixiant del poder; si l«estat mínim»
és defensar una societat tan desregularitzada i desburocratitzada com sigui possible, i no una societat reglamentada des
de dalt; si l«estat mínim» és sosten ir el caracter subsidiari
de l'estat i la preeminencia de la persona humana, llavors sí
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que ens declaram partidaris fervents de H<estat m¡mm».
Pero a1lo que no és en absolut H<estat mínim» és abandó de responsabilitats i entronització de la incompetencia i
de la ineficacia. ll<estat mínim» no és una cosa buida de competencies, sinó assumpció d'aquestes competencies les seves,
nO en absolut les de la societat. Per aixo el Govern de la
Comunitat ha d'acomplir amb eficacia les funcions que li pertoquen, i per aixo la Comunitat Autonoma ha d'assumir sense
complexos les parcel·les de poder que la societat li deposita
a les manso Amb aixo vu1l dir que el meu govern té molt
clar quines coses li reclama i li exigeix la societat balear. 1
per donar una resposta acomplida, ha elaborat aquest pla
extraordinari d'inversions que no és, en definitiva, més que
una res posta responsable a les demandes de la societat civil
en alguns sectors, una resposta a alguns sectors concrets, pero
precisament de l'exit d'aquesta política economica depen poder donar resposta a les altres exigencies justes en el camp
de la sanitat, la cultura, el transport, els serveis.
Peró si parlam d'un Pla Extraordinari d'lnversions, tant
en el suposit que fracassin les negociacions plantejades o, fins
i tot, Déu ho faci, en el cas que prosperin, la recerca deis
mitjans economics, en aquest cas, es compartiria entre les
administracions, no tenim més remei que acudir a l'única via
raonable que tenim a l'abast: l'endeutament. No ens ha de
retgirar la paraula endeutament, excepte que darrera aquest
retgirament s'amaguin altres motius que no tenen res a veure
amb la realitat política, i sí amb dificultar l'acció política.
No ens ha de retgirar l'endeutament per dues raons. Primera, perque la nostra és una comunitat amb un nivell baix
d'endeutament, qua1cú diria que baix en comparació amb els
nivells d'altres Comunit¡¡.ts Autonomes, pero crec que el raonament de comparació amb altres, l'hem de deixar de banda. 1 segona, perque allo que ha de preocupar de l'endeutament no és el fet d'acudir al credit, sigui de la quantia que
sigui, sinó la destinació a que s'afectara el deute. Si un endeutament s'aplicas a subvenir les necessitats de les des peses
corrents, seria irresponsable i pertorbador. Pero un endeutament que es practica per a la inversió és un endeutament que
apunta cap a la rendibilitat i no a la consumpció. En aquest
cas, el paral·lelisme amb l'empresa privada, sempre presidida
per una racionalitat eco no mica implacable, és, en aquest cas,
pertinent i encertat. Hi ha una diferencia notable entre l'empresa que acut al mercat deis doblers per financ;ar-se les inversions i l'empresa que hi acut per financ;ar costos d'explotació. La mateixa cosa podem dir d'aquesta empresa pública
que és qualsevol estat, inclos atendre les infrastructures és
la primera i la més important funció i obligació de qualsevol
administració, inclosa l'autonomica.
I..:agricultura és, de tots els sectors economics, el que travessa una crisi més aguda.
1 la sospirada diversificació de la nostra estructura economica passa forc;osament pel rellanc;ament d'una indústria
que té possibilitats certes, si sabem unir la iniciativa empresarial i la incentivació pública. lnvertint en aquest,s tres sectors, obtendrem un efecte multiplicador que repercutira sobre la resta de l'activitat economica i atendrem una major
i millor qualitat de vida deis nostres ciutadans, i els donarem uns millors serveis a tots els altres camps.
Pel que fa a aquestes Balears que volem dissenyar per
a l'any 2000, pareix clar que una xarxa impecable de comunicacions viaries és una condició sense la qual no tan sois
per a impulsar el desenvolupament i mili orar la qualitat de
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vida ciutadana, sinó per a mantenir satisfactoriament l'actual nivell d'activitat.
Malgrat les millores que hem fet durant aquests anys
d'autonomia i que són a la vista de tothom, el cert és que
la nostra xarxa viaria té encara una patologia que podem
descriure en línies generals de la manera següent: absencJa
total o parcial de drenatges, obsolescencia de les obres de
fabrica, gran quantitat de antigues parets seques que obliguen a limitar la carrega i urbanització de fet deis trams que
travessen els diferents pobles de les llles. A tot aixo hem d'afegir la dada que vostes coneixen massa: la matriculació de
nous vehicles creix, augmenta el transit i la temporada turística eleva a l'enesima potencia la intensitat i la densitat de
la circulació diaria. Les conseqüencies d'aquest panorama són:
increment deis accidents com a fruit de la inseguretat viaria,
lentitud en general de tot el sistema de comunicacions i cost
elevadíssim en consum de carburants.
Acondicionar els accessos a Palma, construcció a Mallorca de l'ane1l comarcal, acabar l'eix lnca-Manacor, habilitar els accessos a la costa i als nuclis turístics, millorar els
trams Esporles-Banyalbufar i Deia-Sóller, acabar l'eix MaóCiutadella, culminar la xarxa basica de Menorca amb la millora del tram Maó-Fornells, desdoblegar la ronda d'Eivissa,
mili orar el fort de la d'Eivissa-Sant Josep-Sant Antoni, crear
una segona ronda a Eivissa ciutat, crear la ronda de Sant
Antoni i construir l'alternativa Eivissa-aeroport, vetaquí a
grans trets els projectes que pretenem escometre amb el Pla
Extraordinari d'lnversions a l'ambit de les carreteres.
Amb aixo volem aconseguir uns objectius que podem
sintetitzar així: solucionar el problema deis accessos als nuclis de més transit; acostar els nuclis de la costa als trams
en bon estat; solucionar problemes que es deriven de l'actual
xarxa arterial de Mallorca, creant l'anell comarcal i obviar
el pas de carreteres importants pels nuclis urbans. Objectius
tots, reclamats per una ciutadania que ens exigeix als poders
públics solucions rapides i eficients a uns problemes infrastructurals que duen massa temps pendents.
1 si aixo és val id per a Carreteres, el fet que l'aigua constitueix una de les qüestions prioritaries d'aquestes Illes és,
també, un fet conegut amb escreix per aquesta Cambra. A
Mallorca, l'afluencia turística i la demanda agraria han provocat els problemes que tots vostes saben: salinització deis
aqüífers, impotabilitat de l'aigua per al consum i el fantasma del racionament que cada any yola per damunt els nostres caps. A Eivissa la situació és encara pitjor. 1 a Menorca,
encara que té una problematica distinta, s'ha de preveure que
en un futur no passi el mateix que ha passat a Eivissa i a
Mallorca. 1 a aquest panorama de recursos escassos, hem
d'afegir el problema de la contaminació a través deis abocaments, la qual cosa, en una economia turística com la nostra, constitueix un atemptat, no ja a un equilibri ecologic
que hem de preservar, sinó a la mateixa racionalitat economica que aconsella mantenir en bon estat aquest bé turístic
que són les nostres costes i la mar.
És per aixo que les actuacions i inversions previstes en
obres hidrauliques apunten al triple objectiu d'utilització racional d'un bé escas com és l'aigua, mitjanc;ant la depuració
i posterior reutilització, d'una millora deis aqüífers a través
de la recarrega artificial d'aquests amb aigua depurada, i la
creació en tot cas de zones de regadiu que rendabilitzin l'activitat agraria. També amb aigua depurada.
Pel que pertoca a l'agricultura i la ramaderia balears que
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constitueixen els sectors amb un futur més incert i més problematic, tampoc no és cap secret per a ningú. En aquest
sentit, participam exactament de la mateixa problematica que
pateixen les societats avan<;ades del mercat comú europeu.
1 el mateix que fan aquestes societats avan<;ades, és just que
ho facem nosaltres dirigint la nostra atenció cap a un sector
que, ahir mateix, era la columna vertebral de I'estructura economica balear i que avui duu camí de desapareixer, si no
hi actuam energicament.
Crec que és balder proposar-Ios una reflexió sobre I'evolució de la participació del sector primari en el Producte Interior Brut regional o sobre quin ha estat el procés de reducció de la renda deis agricultors o sobre quina és actualment
la piramide de població agraria a la nostra terra, tots són
temes que la Cambra coneix amb escreix. El cert és que hi
ha una serie de greus problemes estructurals i d'organització
que han de ser tractats pels mateixos agricultors, per suposat, pero també per I'administració auto no mica en totes aquelIes parcel·les que són competencia seva.
És per aixo que el Pla d'Inversions apunta a canviar un
panorama agrícola i ramader, el desenlla<; del qual és molt
ciar, si no actuam amb celeritat: la desaparició. Transformar
zones de seca en zones de regadiu mitjan<;ant la utilització
de les aigües depurades; l'estalviar costos introduint canvis
a les tecniques de cultiu; investigar i aplicar el resultat de
les investigacions a I'ambit del material vegetal; fomentar I'associacionisme agrari com a metode per a combatre el minifundisme estructural del nostre camp i aqueixa tendencia individualista que té el pages de les nostres terres; incitar a la
creació d'una indústria agroalimentaria amb participació deis
productors; promoure l'agroturisme selectiu i qualificat com
a meto de complementari de rendibilització del camp i de fixació de nudis poblacionals, vetaquí els objectius del pla inversor elaborat pel Govern.
I finalment, el darrer gran eix d'aquest Pla Extraordinari que contempla les Balears de l'any 2000 és el referit a
la indústria. la advertíem abans l'efecte «expulsor» que ha
tengut el seCtor terciari sobre una indústria que, en alguns
casos, tenia una gran tradició a les nos tres Illes. Excepció
feta de la indústria bijutera i la de l'alimentació, deixant a
part la construcció que va per altres camins, les aires indústries o han desaparegut o són en vies de desapareixer.
La cosa més greu és que, en no pocs subsectors industrials amena<;ats hi ha certament el material necessari per a
rellan<;ar una activitat industrial que té tradició i «know how»
i que podria recollir molt bé els excedents empresarials generats pel turisme. El cal<;at, la marroquineria, la confecció en
pell, el moble, el brodat o la moda, són activitats que, en
potencia, es poden rellan<;ar, si sabem combinar I'associacionisme, el disseny i el marketing i sense que en cap moment
la insularitat no constitueixi obstacle insalvable perque siguin
prosperes i desenvolupades.
1 amb aixo crec que hem arribat al punt final d'aquesta
exposició sobre com esta, com volem la nostra Comunitat
Autonoma per a dema. Una exposició -i em remet a allo
que he dit al comen<;ar- que més que repetir balan<;os ja
coneguts o insistir exdusivament en l'assignatura pendent del
finan<;ament, ha volgut presentar a la consideració de la Cambra una política de futur que hem de comen<;ar a practicar
avui mateix. Les inversions i els esfor<;os d'avui seran riquesa
i benestar dema. I les Balears que volem per un futur que
ja és girant cantó no es construeixen des de la passivitat ni
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esperant uns doblers que s'han entestat a pl~myer-nos, sinó
des de la decisió d'anar endavant, amb els nostres propis mitjans exdusivament amb aquests, si fos necessario
Moltes gracies, senyor President. Moltes gracies, senyores i senyors Diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Se suspen la sessió que recomen<;ara dema, dia 24, a
les 10 i mitja del matí.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bon dia.
Recomen<;a la Sessió. Correspon en aquest punt iniciar
el torn d'intervencions deis Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que hi vulguin prendre parto Per part del Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci.
EL SR. RICCl I FEBRER:
Bon dia, Sres. i Srs. Diputats.
Sr. President Cañellas, les seves paraules d'ahir ens han
fet analitzar la nostra situació socio-economica a veure si
d'una vegada prenim un camí amb decisió. I..:analisi hauria
de comen<;ar per veure que l'economia espanyola creix cada
dia, pero no hem d'oblidar que el principal motiu ve donat
especialment perque ens trobam dins un tren d'una economia general i ens impulsa cap envant i hauríem de dir que
anam pujant, que Espanya va creixent a pesar de, a pesar
de, i hauriem de dir que va creixent gracies al sacrifici deis
treballadors que li han sabut donar suport, i és un gran merit indiscutiblement, sacrificar-se perque un Govern tiri endavant unes línies en les quals el vertader sacrificat d'aquest
avan<; economic d'Espanya segurament és el treballador, i el
petit treballador segurament més que els altres.
Com deia, ens trobam dins un tren europeu, mundial,
que avan<;a l'economia i ens arrossega. Fins i tot també hem
de considerar que aquesta pujada nostra, que segurament és
més important que la d'alguns palsos en relació amb els punts
pujats, també és deguda a que ens trobavem més avall, o
sigui que, en definitiva, no dic que no hi hagi un merit per
part nostra, pero hem de reconeixer que els vertaders merits
mol tes vegades són deguts a I'entorn i no a la nostra propia
execució.
Aquesta economia galopant que tenim avui en dia a nivell mundial també ve en gran part determinada per l'exorbitant liquidesa financera. Avui potser que els treballadors ho
pass in una mica malament, com deia abans, o bastant malament, pero l'economia financera del món és prospera, hi ha
doblers per tot arreu i aixo és degut segurament per les extraccions del petroli, d'alguns palsos que han de posar for<;osament els doblers enmig del carrer. El desenvolupament
dels pobles ja no és prodult només pel comer<; i la tecnologia, avui el moviment és impulsat sobretot peI món de les
finances, que en molts de casos és un món una mica perillós
perque a vegades se'n du lariquesa, no la crea, senzillament
se l'emporta.
No vull dir amb a<;o que sigui dolent que vengui aquest
tipus de riquesa, és bo, pes bo sempre que no sigui senzillament una operació comercial que ens pren tota las riquesa
i desapareix, és bo mentre formi part de la mateixa economia d'on vagi a parar, siguin les Balears, sigui Espanya, sigui
Europa. No és la meya intenció pretendre dirigir la macro-
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economia que ens envolta, pero sí crec que ens devem col·locar en la millor situació, perque el corrent que deiem és inevitable, ningú no pot evitar aquest corrent, per tant si ens
col·locam bé i som capayOS de planejar la nostra situació
en un lloc determinat podem, si més no arribar just alla on
volem, sí preveure on anirem.
La forp de I'economia del nostre entorn és avaluada en
tots els seus ambits, pero especialment a nosaltres ens interessa veure-Ia en els camps turístics, de l'agricultura i de la
indústria, perque són els tres puntals que possiblement i ba~icflment em afecten. CAdministrflció. per flC<), ha de donar
suport a la competitivitat; avui, és obligat que l'Administració sigui dintre, no ja per manar com si tos un pare, pero
sí per dirigir i controlar el futuro Que ha de propiciar el nostre Govern, en aquest cas? A pesar, amb o sense el Govern
Central de Madrid, ayO ho hem de tenir ciar, una política
d'oferta de qualitat, tecnologia propia en modernitat i di sseny i tot amb la rapidesa que ens demana el gran factor
deis nostres dies, la informació. Sense tenir informació, sense tenir vertaderament una informació immediata deIs moviments socio-economics mundial s, avui en dia ningú no pot
programar res i qui intenta programar sense aquestes consideracions tira trets a l'aire i tal vegada per casualitat encertara alguna cosa, pero en definitiva mai no sabra el que encerta.
Ceconomia oberta deIs palsos del nostre entorn economic obligara a gran s moviments, moviments que repercutiran en nosaltres indiscutiblement, com és quasi segur la caiguda del dolar america, que permetra als Estats Units
d'America estar en línies competitives en la lluita que ja s'ha
entaulat amb I'economia del Pacífico Aquesta lluita sera molt
dura, perque el Pacífic tampoc no es podra permetre perdre
la part del pastís més important que hi ha avui en dia en
el comery, com ho és Europa. Per tant, sera Europa el camp
de batalla, i ayO no ho hem d'oblidar ningú de nosaltres si
volem projectar alguna cosa.
Per bé o per mal, tampoc no podem oblidar que tenim
l'obertura d'uns palsos de l'Est, palsos que es deien comunistes fins ara i que cada dia sembla que hi ha un cert transvassament en el pensament que obligara als pai'sos del nostre entorn afer intercanvis que, més que económics, seran
decisions purament de transvassaments i canvis de materies
primes i productes acabats i elaborats. Tot ayO, on ens dura?
Ens dura segurament a una possible reconversió d'estrenyer
el cinturó de l'economia d'Europa, i ayO també ens afectara,
afectara el turisme, afectara la nostra agricultura, ho afectara tot, ayO són coses que hem de preveure.
Aquest possible programa no ens permet d'estar mans
plegad es esperant a veure que farem el 92, ni tan soIs podem
esperar el 90. En tot ayO el Govern Central no té projectes
per a nosaltres, i dic el Govern Central de Madrid, perque,
ciar, a vegades ho hem d'aclarir, ja en tenim prou nosaltres,
ja és bastant, ayO ho diuen i es basen en la ximplesa que
la nostra renda per capita és polida, la renda per capita de
les nos tres illes és sempre de les més altes, i ayO pareix motiu de marginació finanyera per part del Govern Central, alias
PSOE.
Pel que veig al Govern de Madrid no li deu importar
el més mínim l'analisi de considerar d'on surt aquesta renda
i si un deIs seus principals factors és la venda del nostre patrimoni, de la bellesa, de I'ecologia, de la nostra forma de
vida, en definitiva la venda del nostre patrimoni material,
social i fins i tot diria espiritual. PeI que veig haurem de viu-
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re sense patrimoni, sense possibilitats de crear riquesa, perque es girin en pla misericordiós i decideixin ajudar-nos a
no morir. la és hora que els diferents Grups Parlamentaris
de Balears, i vull repetir ciar ayO, de Balears, se sumin en
un esfory comú per projectar el futur creador de benestar,
que posi en marxa la maquina de la voluntat i la feina en
la qual les idees de tots -perque no és patrimoni de ningú
d'aquí dins en particular-convergents i amb el seu ideal comú
puguem aconseguir aquest benestar social i economic.
Hauríem d'estar farts, vertaderament farts de castigar i
bloquejar el treball, les iniciatives o els consells que fa l'Oposició envers el Govern o el Govern contra l'Oposició. Feim,
flquí una lluita de boicots contínua i ayO crec que s'hauria
d'acabar, 11auríem d'estar farts d'aquí dintre, d'aquest tipus
d'actuació, ja hauríem d'estar disposats a canviar aquesta actitud, és ben hora ja que els governants escoltin, no amb humiliat, sinó que escoltin senzillament i aprofitin tot allo que
digui I'Oposició que sigui pel bé general, de la mateixa manera que l'Oposició no hauria d'oblidar, que ho oblida moltes vegades, que el Govern avui present va guanyar les eleccions democratiques, és ben hora que ho comencen a veure.
Aquí tenim la sort -i és una sort- que no governa
avui un Partit amb majoria absoluta. Die que és una sort
perque no passa ni pot passar el que passa a altres bandes,
on l'arrogancia i la prepotencia de les majories absolutes obliden, fins i tot menyspreen qualsevol opció, idea o ajuda de
l'Oposició, convertint-se al final en simples enemics. Pero'
aquest no és el nostre cas, aquí podem molt bé fer feina junts,
certament hauríem d'oblidar les ordres manda feines centralistes d'alguns grups polítics que lluny d'entendre les nostres
il·lusions i necessitats pretenen utilitzar-nos com a part del
seu parcial entendre político
Amb ayO no vull dir, i que ningú ho entengui, una falta
de capacitat solitaria per part nostra, ja que en un país modern i democratic ningú no podra mai desentendre's d'un tot
i com a tot vull dir les diferents parts d'Espanya, pero com
un tot amb la independencia suficient de totes les Autonomies on la gestió per la creació de riquesa i les millores socials siguin assolides per la seva gent d'acord amb la seva
propia idiosincrasia, no amb la idiosincrasia d'uns senyors
llunyans de nosaltres que no coneixen la nostra problematica com la coneixem nosaltres cada dia. 1 ara, Sr. President,
tal com vosté va dir ahir, l'expressió pero amb seny i fermesa, no facem més teories.
Veig bé que el Sr. Forcades i tots els Consellers un darrera I'altre insisteixin cada dia a les portes deis Miniseris,
a Madrid, demanant el que volem i dema, una vegada reformat l'Estatut, no acceptarem facilment I'abús del poder del
Govern Central, que amb les seves negatives constants ens
du a una impossibilitat d'autogestió fins a voler-nos veure,
com va dir el Sr. President ahir, quasi humiliats reclament
el que és nostre.
Avancem i no posem ja més frens a la qüestió, perque
tal com he dit ja al principi, és una necessitat, facem ja un
pla de futur, pero facem-lo seriosament ja. No demorem més
el canvi necessari de les estructures que permetin desenvolupar de veritat i recuperar la nostra indústria, que cada dia
sabem positivament que va més malament, modenitzem-nos
i avance m en el desenvolupament total del nostre camp,
preparem-nos per a la possible epoca de les vaques flaques
del turisme, comencem de veritat el futur creatiu i no depredador, que és el que en molts de casos hem fet fins avui.
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Refermem la nostra cultura com a punt de partida de la recerca deIs nous horitzons i que tot a<;o sigui la base de les
millo res socials, que de seguir peI camí que seguim
serien cada vegada més impossibles. Sense inversió, sense inversió dirigida a la creació de riquesa no hi ha cap possibilitat de fer programes ni accions socials, més bé el contrari
I'autoconsum ens du a minvar cada dia les possibilitats d'una
societat amb un benestar social, l'autoconsum ens arrossega
cada dia més per avall, fins i tot en les possibilitats futures,
no tendrem possibilitats futures si no cream riquesa.
I..:autoconsum d'avui ens du a destrossar els nostres paratges ens du a infectar les nostres aigües a les costes, es dur
fins i tot a esllenegar la nostra convivencia, cada dia sentim
aquest separar de tota la nostra societat dia a dia. El futur
deis nostres fills no pot esperar més, pero si avui aquí no
estam disposats tots els que representam el poble balear i
ajuntam el nostre esfon; dirigit a un sol objectiu convergent,
democratic i amb independencia deis que preténen alinearnos en contra del bé de les nostres illes haurem perdut el
tren i deixarem perdre I'oportunitat de ser una nació amb
capacitat de generar riquesa suficient per a nosaltres i sobrant per continuar col·laborant amb la resta d'Espanya per
ajudar als menys afavorits i als que més ho necessiten. Som,
al cap i a la fi, un país amb diferents nacionalitats, ho podem demostrar, tenim capacitat per demostrar-ho, pero, ciar,
també ens ho han de deixar fer.
Avui la voluntat d'aquí és aquesta. Per tot a¡;:o, Sr. President, Srs. Consellers, Sres. Diputades i Srs. Diputats, anem
per feina ja.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr. López Casasnovas.
EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
El Grup Parlamentari del PSM i de la coalició electoral
EEM, formada per Esquerra Unida i el Partit Socialista de
Menorca, en el moment de comen¡;:ar aquest debat vol significar que en els sistemes democratics el Debat General sobre
l'Estat de la nació és sens dubte un deis moments més rellevants juntament amb el Debat de la Llei de Pressuposts, un
deis moments més rellevants de la vida parlamentaria.
Es fa molt enfora de ser un caprici de l'Oposició, aquest
debat, sinó més tost un deure del Govern i una obligació de
la Cambra presentar i debatre respectivament la sitl'ació que
té la societat de les Illes Balears, quin és el balan¡;: de I'any
que ha transcorregut des de I'anterior debat, quins aspectes
han millorat, quins han empitjorat, quins són els reptes que
tenim plantejats i quines solucions s'hi pro posen.
Volem dir, ido, que es tracta d'un debat important i
transcendent, que si es fes bé hauria de revertir positivament
en I'acceptació del valor d'aquesta primera institució de representació democratica deis pobles de cadascuna de les Illes.
Com va escriure Miquel deis Sants Oliver, «la política no és
la vida, pero moltes vegades és el llit per on corre; no és
el cos, pero és el sistema nerviós que el belluga». Si feiem
cas d'aquestes paraules i les aplicavem al discurs que fa vinti-quatre hores va pronunciar aquí el President de la Cornunitat Autonoma, podríem creure i afirmar que la vida deis
ciutadans de les Illes Balears no corre peI sole cavat pel Go-
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vern de les Illes Balears i, allo que és més greu, que el cos
social del nostre arxipelag es troba a morts, mancat de nervio
En efecte a¡;:o es podria desprendre de l'exposició del President Cañellas; aquí, a les Illes Balears, no hi hauria segons
ell altres problemes que els derivats de la incomprensió del
Govern Central envers la nostra Autonomia, no hi hauria altres problemes que el fet que les Illes Balears aporten més
que no reben als Pressuposts Generals de l'Estat i, per tant,
de la necessitat d'un pla extraordinari d'inversions per satisfer determinad es exigencies d'una societat de nivell europeu
de renda que té, voste ho va dir, alguns desajustaments. 1
com que aquest pla extraordinari d'inversions és probable no ho voldríem, pero és probable- que no rebi I'adequada
finan<;ació de Madrid, ja tendríem justificació suficient per
recórrer al Deute Públic, a I'endeutament, tot a¡;:o adobat amb
salsa liberal del més pur estil paper subsidian de l'Estat, no
intervenció de l'Administració Pública, llibertat per a la iniciativa del poderós economic per especular i fer lloc on passi pels nassos i ja tenim un missatge senzill de to va bé aquí
dins i més encara hi aniria si el Govern de Madrid ens deixés fer el que volem. Massa senzill, massa simple, si no fos
fins i tot demagógico
El cos social de les Illes Balears és viu, pero és ben diferent del panorama idíl·lic que se'ns va descriure ahir pel
Cap del Govern Autonomic i manifesta les seves contradiccions de forma brutal com en les escandaloses diferencies socials entre sectors opulents, fills del desenvolupament deseÍlfrenat i de I'especulació de tota mena i les classes populars
ofegades, vulguem o no, per l'encariment del cost de vida
i per la perdua de capacitat adquisitiva dels salaris.
Sres. i Srs. Diputats, les rendes salarials deis treballadors en actiu amb prou feines i amb for¡;:a lluita sindical han
aconseguit durant l'any passat manten ir nominalment la seva
equiparació a I'índex de preus en el consumo Penosament he
dit, perque com és sabut i notori la precarietat actual deis
assalariats arriba a límits gairebé preindustrials fortament sotmesos a l'estacionalitat, amb el dubte constant respecte de
la precarietat de la permanencia en els llocs de treball, amb
ritmes intensos i llargues jornades a escarada i treball submergit, amb les cotes més altes d'Europa quant a sinistrebilitat laboral, o sigui en condicions do lentes de seguretat i higiene de treball, etc., etc.
De manera que el 70/0 de creixement del producte interior brut a les Illes Balears en xifres absolutes és, en relació
amb la int1acció, la reaIitat neta d'uns excedents empresarials que no afecten obviament per igual a tots els empresaris, sinó que ho diguin, per exemple, els petis i mitjans empresaris que han experimentat el rigor d'aquest sistema, pero
que tanmateix donen bon compte del fet que la distribució
de la riquesa a les Illes Balears s'ha produit un any més de
manera escandalosament desigual.
Sí, Sr. Cañellas, són dades de la Conselleria de la Funció Pública, de l'Institut Balear d'Estadística que periodicament tenim ocasió de llegir, com també podem assabentarnos, si ho volem llegir, que el mes d'octubre la Comunitat
Autonoma de les Balears ha enregistrat el major nombre
d'aturats amb un increment de 24,4 punts, és a dir, 6.208 aturats més que es mes de setembre, i que sumen ara 31.648 persones, Per cert que percentualment, i és alarmant pel que
atany a la balearització de l'illa, és a Menorca on aquest augment s'ha fet més notable, potser perque a Menorca la dependencia del sector terciari no era tradicionalment tan alta,
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pero que ara lamentablement va caient en el problema de
I'estacionalitat com succeix a Mallorca i a Eivissa i Formentera.
Fruit del seu Govern, Sr. Cañellas? En part sí i en part
no. Sí, perque el model que el seu Govern espandeix és tremendament homogeni, uniformitzant; perque els Consells 1nsulars no disposen deIs instruments competencials suficients
per impulsar el model d'ordenació territorial que cada ílla
reclama de forma diferent i perque amb la seva política, que
alguns han anomenat de destrucció territorial, no negarem
que ha trobat suport i connivencia d'ajuntaments de diferent
color polític, no soIs d'AP, sinó també del PSOE, és així.
Pero si em digués que a<;:o que ha fet créixer I'economia
balear gairebé de forma cancerosa o malaltisa és la seva política, li diria que en part, no, és a dir, hi ha hagut un creixement desmesurat de les economies de tota casta i no són poques la saturació, per exemple, i els deficíts d'infrastructures,
les consegüents degradacions ambientals, la dissolució progressiva de la identitat cultural deIs nostres pobles i un l1arg
etcetera que voste segur que sap o hauria de saber. O sigui
que s'ha agreujat la dependencia exterior de l'econom¡a balear, 40070 depenent, com vostes saben, del turisme; o sigui
mentre creix i creix la massa de visitants, la despesa turística
ha baixat un 2%; o sigui que arnés visitants, manco diners
i més problemes per a les Illes.
A<;:o no és catastrofisme, no és catastrofisme, és senzillament lectura de dades. la sé que dira que e!s ingressos per
aquest concepte han augmentat en 40.000 milions respecte
de l'any passat, que el model d'explotació turística que intenten potenciar: camps de golf, ports esportius, per cert ara
n'hi ha 16.000 amarres, l3.000 a Mallorca, 2.000 a Eivissa
i Formentera, l.000 a Menorca i s'anuncia que per a l'any
2.000 se'n volen 34.000, 18.000 més. Camps de golf, ports
esportius, autopistes, vosté dira que coincideix aixo amb el
model que li marquen des de la Secretaria General d'Estat
per al Turisme, de! Govern Central, i dira que des deIs escons del PSOE no haurien de criticar aquesta política, perque on governen ells fan la mateixa política que vostes, pero
si ens diuen a<;:o des de la dreta, naturalment no ens ve de
nou, pero a l'esquerra, per a nosaltres a<;:o no pot ser cap
excusa, no és cap excusa.
A més arnés li volem dir ben clar, no és cert que el
creixement economic de les llles Balears sigui equivalent al
seu miracle, al seu Govern, no siguem providencialistes, a les
llles hi ha una dinamica propia existent des d'abans de la
seva Presidencia, a partir d'uns mercats que e! Govern no
controla. 1 per cert, que passa amb els beneficis que generen
des del sector terciari? On van a parar aquests fluxos de capital sorgits del turisme? No és mal de dir, i vos tes ho saben,
van cap a I'especulació financera, van cap a l'especulació immobiliaria, van fins i tot fugint cap a l'exterior, o sigui una
vegada més es desaprofita un bon moment i s'incideix en el
monocultiu, fracassa ido la seva política. Que se n'ha fet de
les promeses de! discurs d'investidura quan dibuixava e!s proposits de diversificació economica mitjan<;:ant el famós pacte
intersectorial que havia de canalitzar e!s excedents turístics
cap a l'agricultura i cap a la indústria en un model d'integradó? Res. Un any i mig després, res de res; a<;:o no va ni
amb corrioles.
Vostes. a<;:o és cert, han fet molts de llibres, han publicat el Pacte Intersectorial, el Pla de Reindustrialització, un
Llibre Blane sobre Turisme, un Llibre Verd sobre Agricultu-
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ra, pero d'iniciatives concretes ben poques, per no dir cap,
i ja no els demanam que les facin al sector públic, que sabem que a<;:o, des del seu liberalisme, seria batre ferro fus.
Que se n'ha fet del Pla Economic Regional, presentat i retirat com una estrella fugissera?
Deiem fa uns moments que el cos social de les IIles Balears experimenta en carn viva dures contradiccions, continuam constatant-Ies de forma especialment dramatica en el
cas d'aquest 7,2% de població analfabeta, 38.500 ciutadans
mancats de l'instrument basic d'accés als béns culturals, d'accés a les mínimes cotes de llibertat; en e! cas d'aquestes prop
de 4.000 persones grans d'edat avan<;:ada, la pensió assistencial prevista per a les quals al Projecte de Llei de Pressuposts per al 1989 és de 19.000 pssetes, 19.000 pessetes per
passar el mes mal vivint a la greu manera; és el cas deIs malalts per toxicomanies, essent com és la Comunitat Autonoma de les llles Balears un punt essencial en el trafic de drogues segons l'informe fiscal remes a la Comissió
Parlamentaria d'lnvestigació.
Segons aquest informe, d'aquest trafic criminal surten,
com és prou sabut, grans negocis multimilionaris mentre la
degradació física i psíquica deIs drogo-addictes, en la seva
majoria menors de 30 anys, els aboca inexorablement a una
profunda degradació moral amb perdua d'aquells valors etics
relatius a la convivencia social. No ho dic jo, ho diu l'informe fiscal que s'ha presentat aquí.
1 que en direm de les disminucions, poc a mal ates es?
Voste, Sr. President, amb una habilitat que li hem de reconeixer. perque n'ha apres molt, sap compareixer davant la
comarca del Reiguer i coordinar I'actuació deIs alcaldes a base
de conven<,:er-los que cal invertir 100 milions de pessetes, pero
sense cap compromís d'inversió del Govern d'aquesta Comunitat en aquest tema. On són les inversions per a assistencia
social dins el Pla Extraordinari d'lnversions?
Es el cas de nombrosos barris degradats amb manca de
serveis urbans mínims, clavegueram, sanitat, voreres, vivendes dignes i no cal sortir de Palma per trobar aquesta realitat lacerant, aquestes borses de pobresa que també es poden
trobar a determinades zones rurals o d'ambít turístic especialment degradat. la sé, Sr. President, que el seu front s'aruga
davant aquest negre panorama i sé que ens 'dira que feim
un discurs trist, pessimista, no sera la primera vegada que
ens ho diu, per cert, com tampoc no és la primera vegada
que li ho recordam i possiblement, si continuen fent aquesta
política, no sera la darrera vegada que els ho diguem. Es
que la realitat és caparruda, tossuda, i negar-la no seria bo
ni eticament correcte.
En aquest sentit, el Grup Parlamentari PSM-EEM detecta una greu malaltia social que no ens permet contemplar
amb optimisme l'estat de la Comunitat Autonoma. Es d'allo
que nosaltres en diríem el mal negre i que afecta la societat
balear i que és producte d'una política que accentua la separació abismal entre opulencia i pobresa. Aquí, senyors del
Govern, calen al nostre entendre mesures intervencionistes deIs
poders públics, aquí cal que deixin la pretesa neutralitat que
amb la seva política liberal deixa actuar les forces socials perque els poderosos tenguin més poder a costa deIs qui res no
tenen, vet aquí la rel de la injustícia, vet aquí el camp en
que un govern democratic ha d'estar disposat a intervenir amb
decisió, a tall de ser acusat, si no ho fa, de no governar per
al poble, sinó per als interessos deIs grups de pressio economics.
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No sé si els molesta que parlem d'aquesta manera o que
parlem d'aquestes coses. En qualsevol cas l'empla¡;am, Sr. President, que ens expliqui que fa el Govern que voste dirigeix
no soIs per crear riquesa, sinó i sobretot per redistribuir-la
en el conjunt de la societat de forma que els nivells europeus de benestar social que gaudeixen les Illes Balears sigui n
el fruit d'un repartiment harmonic i no el resultat matematic
de dividir 100 per 2, mentre un té 90 i l'altre té 10, per exempIe, perque no és igual que tots dos tenguin 50. Aquí, la matematica aplicada al fet social falla, Sr. President; parli d'a¡;o,
perque ahir el matí preocupat com estava en saber si a Madrid acceptarien el Pla Extraordinari d'Inversions, s'oblicava
dir-nos en quines prioritats socials pensava el seu Govern destinar les inversions.
Per exemple, en agricultura, si tenim, com va dir ahir,
els mateixos problemes que les societats europees avan¡;ades,
convindrem que cal posar solucions europees, és a dir, cal
reformar estructures. Més enlla deIs diagnostics -per cert
el Govern a apres de fer papers, ha apres de fer planols, ha
aprés de fer projectes- pero més enlla d'aquests projectes
i diagnostics, poques inversions en materia d'infrastructures
agrícoles, poquíssimes relacionades amb la millora de qualiat de vida deIs pagesos. Més d'un 50% deIs agricultors de
les Illes Balears tenen més de 55 anys. Que fa el Govern per
fer més atractiva la feina i la vida en el camp? Sap positivament quantes finques queden sense electrificar i per tant sense
condicions mínimes d'habitabilitat? Sap que els telefons rurals, tan necessaris, venen a costar a l'agricultor més de
600.000 pessetes? Són conscients que cal modernitzar les formes contractuals que regeixen el camp, algunes d'elles obsoletes i quasi feudals? Estan d'acord que no és bo el minifundisme, ho sap la Conselleria d'Agricultura, pero, que ha fet
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per
impedir les parcel·lacions rústiques o per afavorir les concentracions parcel·laries? Prioritzaran la utilització d'aigües
residuals depurad es per a l'agricultura de reguiu o per regar
camps de golf? Quins són els plans que denoten els projectes del Govern Balear per avan¡;ar solucions a les problematiques que es derivaran de l'entrada d'Espanya a la Comunitat Economica Europea?
Vet aquí el mal verd, el mal del me di ambient o de l'agricultura, la febre deIs camps de golf a unes illes on, com reconeixia el Sr. Cañellas, patim una angoixosa manca de recursos hídrics. En aquest tema la inconsciencia pot ser
temeraria fins al punt que si esgotam els aqüífers, tranquils,
desalinitzarem, encara que l'invent de dessalinització costi cent
vegades o mil vegades més del que costaria l'aigua natural,
és allo que deien de matar ocells a cano nades.
1 el mal gris de l'asfalt i de les carreteres? Sincerament,
senyors del Govern, han comptat quina potencialitat de xarxa de carreteres tenim i quants de metres quadrats ocuparia
el parc mobil si un dia hipotetic tots els vehicles es poses sin
a rodar per les carreteres? Ho han comptat i saben que seria
un col·lapse. Per tant, si són seriosos, no creuen que ha arribat l'hora de reduir o de no incentivar almanco el creixement de vehicles mitjan¡;ant l'adequada promoció de mitjans
de transport públic, com han hagut de fer les societats cultes
i desenvolupades d'Europa?
Els agradi o no els agradi, supos que no els agrada, la
insularitat obliga a limitar el creixement, facin cas a les recomanacions europees en aquest sentit. 1 atenció, de 20.000 milions de pessetes prevists al pressupost per al 1989, 4.000 van
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a carreteres, és a dir, el 20070, i no contents, posen el 80%
del Fons de Compensació Interterritorial a l'autopista de circumval·lació i arnés carreteres i ens notifiquen que al Pla
Extraordinari d'Inversions han demanat més doblers per a
carreteres. La gent pot admetre que hi hagi un servei de carreteres del Govern, pero no un Govern al servei de les carreteres; si van per aquests carreranys o auto pistes, el Pla Extraordinari d'lnversions per a nosaltres no caldra que recorri
a Deute Públic, per a aquest viatge no feien falta ni bast i
beasses.
1 és una llastima, perque en unes quantes coses li volen
donar la raó, Sr. President: que no hi ha autonomia financera, que s'atempta contra l'autonomia quan des del Govern
Central s'usa i s'abusa del sistema de subvencions condicionades que retallen, com voste sap molt bé, la capacitat de
decidir la des pesa substituint el dret competencial amb una
imposició encara que sigui pactada; que la fallada és en el
sistema de finan¡;ació, d'acord, pero observin una cosa. Mentre el Conseller Sr. Forcades va a Madrid i pel que sembla
no li fan gaire cas, fa com aquell entrenador de futbol que
jugant afora camp i perdent per golejada tornava a casa
amb euforia de victoriós, la diferencia potser sigui que l'entrenador al cap de poc temps el substitui'en, i aquí no passa
absolutament res.
Contrasta aquesta situació -i no ho dic ara personalitzant en un Conseller, sinó el tot el Govern-- amb la que
es viu, per exemple, en el si de la Comissió de Cooperació
Estat-Generalitat de Catalunya, on pel dialeg, fixi's, Sr. President, i no pel contrast, no per la confrontació, s'arriben
a acords amb el Sr. Almunia, que per cert juga afora camp
aquesta vegada. La diferencia radica per a nosaltres, potser
que mentre Catalunya té una Autonomia con querida per l'esfon;: nacional i la consciencia col·lectiva, la Comunitat Autonoma de les Illes Balears té una Autonomia atorgada, concedida, no reivindicada o valorada pels ciutadans.
Sera que encara no hem deixat de ser província? Contesti, Sr. President, per que el Govern de Balear ha interposat recurs d'inconstitucionalitat contra els Pressuposts Generals de l'Estat, contra la Llei de Costes, contra la Llei d'Aigües
i no ha dit ni mu en la Llei Reguladora de Bases de Regim
Local o en la Llei de Patrimonio Histórico Españolo la Llei
de Televisions Privades, que ja els va bé. 1 el Pla d'Ocupació
Juvenil, tampoc no mereixera una consideració d'aquest Govern? Ara podria ser molt bé que aplaudíssim aquest pla,
perque afavoreix obviament els interessos empresarials en alguns casos.
Per que a unes iniciatives sí i a altres no? No sera que
en realitat allo que més afectava d'aquestes lleis era la propietat privada que a l'ultran¡;a vostes volen avantposar a la
utilitat pública, a l'autentic interes social? 1 dic l'autentic, no
aquell que fan servir per fer construccions o apartaments en
sol no urbanitzable.
No ens venguin amb victimismes, el victimisme potser
l'ocasiona Madrid quan diu que no, que no i que no a coses
que són de justícia, pero la partida de tennis Palma-Madrid
o el que és igual, AP-PSOE, PSOE-AP, només ha aconseguit fins ara liquidar encara més la poca credibilitat que hi
havia en l'Autonomia, i a¡;o per a nosaltres, que som d'esquerres i per tant som autonomistes, que som d'esquerres i
per tant som nacionalistes d'alliberament, ens fa molt de mal,
ens sap molt de greu.
Si vostes, senyors del Govern, fossin de veritat auto no-
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mistes, tal vegada valorarien més aquest Parlament. El tan
esmentat Pla Extraordinari d'lnversions, abans d'enviar-lo a
Madrid l'haurien dut a debat en aquesta Cambra i haurien
procurat per a elI el maxim suport parlamentari. Mirin si a~o
és important, que davant el Govern Central podrien afirmar
aquest Pla com a voluntat majoritaria o maxima deIs legítims representants deIs pobles de les IlIes, pero no ho han
fet, lIastima. Si fossin de veritat auto no mistes haurien donat
compliment a les resolucions, a les mocions, a les proposicions no de lIei aprovades pel Parlament, cosa que no han
fet en gran mesura com podrem comprovar, si volen. Si fossin de veritat autonomistes, per exemple, haurien realitzat el
sondeig d'opinió sobre que pensen els ciutadans de la nostra
Autonomia, segur que no hauríem trobat declaracions abralldades d'amor a la patria, a~o és ciar, pero tal vegada el somriure autocomplaent d'aquelI tot va bé se'ns hauria congelat
en veure com s'identificava autonomia amb burocracia, despeses superfIues, duplicitats administratives que passen ara
i aquí.
On és la racionalitat tan cantada en l'Administració, que
fins i tot ara acabam de patir una vaga quasi massiva deIs
funcionaris de la Comunitat Autonoma? A~o per no parlar
de l'efecte nefast de veure com les autoritats autonomiques
cerquen, via pressupost, una pensió vitalícia per a després
de la jubilació, a la qual sempre s'exposa qui navega aquestes mars polítiques.
Si fossin de veritat autonomistes donarien bon compliment a l'esperit i a la lIetra de l'Estatut i obririen els diferents sectors socials a la participació institucional fins ara
vetada. Vostes han vetat des del Govern la Proposició de Llei
de creació del ConselI de Planificació Economica o Consell
Economic i Social, malgrat que una de les resolucions aprovades en aquesta Cambra dia 5 de novembre de l'any passat
els obligava a no acceptar una Pro po si ció de LIei d'un altre
Grup Parlamentari, sinó a elaborar un Projecte de LIei com
a Govern. No ho han fet, un incompliment més.
Incompliment de la Resolució aprovada pel Parlament
que instava la creació del ConselI de Turisme; precaria vida,
tal vegada mort del Consell Assessor de Presidencia. Sincerament, vostes no volen que les forces sindicals tenguin el
pes i el reconeixement social que la Constitució els dóna, si
no, no s'explica la seva exclusió, per exemple, de la Cimera
Turística celebrada a I'Hotel Bellver el passat més d'agost.
En realitat diran tal vegada que el Govern actuava en aquell
cas de comparsa a les ordres de la gran patronal, ordres que
per exemple, mirin quina causalitat, arriben al punt de propostes com aquestes: 58 milions de subvenció encoberta a la
CAEB, practicament incondicionats i segurament mal emprats en els pressuposts del 88, destinats a creació de llocs
de treball.
Vegin per on, si hagués existit un Consell Economic i
Social com cal, és a dir, amb tots els agents social s democraticament situats, sindicats, petites i mitjanes empreses, no
s'haurien pogut produir probablement aquests i d'altres secretismes. Aquest Govern de dretes té tanta por o més al roig
que el mateix Felipe González; aquest Govern pateix, ido,
el mal groc, encara que ironicament puguin haver sonrigut
davant la vaga general de dia 14 de desembre. Sapiguen que
els trebalIadors de les Illes Balears no només troben raons
per exercir el seu dret de vaga en la política de Felipe González, sinó també per la que fan vostes tant o més antisocial
i reaccionaria que aquella.
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Si creguessin de veritat en l'Autonomia no deixarien passar ocasió per denunciar la burla a la voluntat majoriütria
deIs ciutadans de les IlIes Balears que suposa la presencia
constant de vaixells amb carregues nuclears al port de Maó
o a la badia de Palma, incomplint la condició segona del
referendum sobre les modalitats del referendum d'Estats a
l'OTAN. Pero, qui s'enganara, Srs. Diputats. Malgrat totes
les seves promeses i proclames de nacionalisme economic, vostes ni son tan soIs autonomistes, perque si ho fossin tendrien
una preocupació permanent que no tenen pel patrimoni cultural de la Ilostra Comunitat Autonoma. La cultura propia
vull dir, no aquella imposada per anys d'esfon;os, despess i
vexacions fins al punt d'haver aconseguit alienació nacional
de molts deIs qui viuen i treballen aquí per la via de la ignorancia respecte de la nostra identitat historica i lingüística.
Per favor, aquest Govern no pot consentir, no ha de consentir veure com es perd la nostra llengua entre les generacions joves, no es pot contemplar passivament com desapareix de la naclO deis mallorquins, deIs menorquins, deIs
eivissencs i deIs formenterencs sense un fort revulsiu social.
Vos tes saben com jo quin és l'estat de la Comunitat Autonoma en aquest tema tan important, el padró municipal d',habitants amb tota fiabilitat així ho detecta, la regressió social
de la llengua catalana als grans nuclis urbans, a Palma sobretot i als territoris afectats fortament per la immigració no
catalano-parlant, a Eivissa, a zones turístiques, esdevé dramatica. La llengua és el nervi de la nació, les actituds personals fins ara havien salvat la nostra llengua, pero davant tot
el procés de resistencia per salvar la llengua catalana a les
IlIes el Govern sorgit per mor d'un fet lingüístic i diferencial,
és a dir, un govern autonom, massa vegades en lloc de donar llum dóna fum i és una vergonya.
M'hauria volgut referir en aquesta exposició al tema importantíssim del panorama europeu. Voste gairebé no en va
fer esment més que per dir que l'agricultura en patiria les
conseqüencies, també la indústria, marginació del FEDER,
el Sr. Forcades ho sap molt bé, pero l'any 92, amb l'Acta
Unica Europea, modificació del Tractat de Roma de l'any 57,
entre altres coses, les diferencies regionals hi ha el perill que
s'accentui'n i es desequilibrin els resultats esperats. Es fa necessaria una política regional des de la Comunitat Autonoma que eviti per una banda l'excessiva potenciació de les regions que tenen un alt nivel! industrial i per una altra la
infrautilitzaéió deIs recursos de les regions més desafavorides.
Hi ha grans canvis socials en perspectiva, un gran mercat de 320 milions de consumidors és en portes, s'hauran de
reconeixer titulacions i formació professional, s'hauran d'equilibrar els plans d'estudis, s'hauran de tractar les malalties i
hospitalitzacions pagades per un país que tal vegada no sera
el mateix del naixement ni del treball de l'usuari, aco és importantíssim i té una gran incidencia com vostes saben damunt l'economia turística, en un país turístico Perque Europa, l'Europa sense fronteres no sigui un frac as només queda
un camí. treballar des de les Administracions públiques. des
del Govern Central, pero també des de les entitats autonomes
per preveure, per conéixer, per avan~ar programes i anticiparse a les dificulats. la acabo, Sr. President.
Sr. President d'aquest Govern, l'any 93, quan els homes
i dones de les Illes Balears haurem descansat de l'allau nacionalitzadora o desnacionalitzadora, segon com es miri, de
les Olímpiades, de l'Acta Unica Europea, del «v Centenario», l'any 93 s'hauran complert cinc anys deIs primers cinc
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anys que complim ara de l'entrada en vigor de! nostre Estatut, cinc anys de la data en que no vam poder reformar l'Estatut, encara que la Constitució i el mate ix Estatut així ho
permetien. Llavors tendrem la perspectiva suficient per veure
que va fer voste, Sr. President i el seu Govern col·legiadament per curar el mal negre de les desigualtats socials, e! mal
verd del medi ambient i I'agricultura, el mal gris de les carreteres i urbanitzacions, el mal blau de la imprevisió davant
Europa i el mal groc de la manca de participació social deis
col·lectius de treballadors d'aquestes illes, i e! mal arc-de-santMartí de tots els colors que pateix la nostra Comunitat Autonoma, els pobles de la qual haurien de ser estimats molt més
que no els interessos personals legítims, molt més en fets i
no en paraules.
1 acabo. La projecció cap al futur deis pobles de les Illes
Balears és responsabilitat de tots els qui en som aquí representants, i la seva responsabilitat, Sr. President, és majúscula. No vulgui ser, li ho dic sincerament, li ho dic cordialment perque també és e! meu President, encara que jo sigui
a l'Oposició, no vulgui ser el petit emperador d'aquella pel·lícula de Bertolucci que oficiava parafernalies, inaugurava fayanes i presidia actes d'un imperi que en realitat no era res
més que fum de formatjades.
I.:estat de la nostra Comunitat Autonoma és dolent, reclama de tot i especialment de vostes que governen saber sintonitzar amb les necessitats actuals, que seran necessitats historiques.
Gnkies,
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari UM té la paraula e! Portaveu Sr. Miquel Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMOROS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sota e! lema «El Govern Balear ha de donar les solucions i res postes als gran reptes de la societat balear amb
independencia deis avatars de la política autonomica del Govern Central», I'Honorable President del Govern Balear va
exposar ahir un diagnostic sobre els principals problemes que
afecten el desenvolupament institucional i economic de les
nostres illes i va aportar unes solucions determinades.
Va parlar d'una interpretació restrictiva que el Govern
de Madrid fa respecte del dret indubtable que tenim e!s illencs
a I'autogovern, va parlar del desequilibri de la nostra economia i 'la parlar de la necessitat de potenciar l'agricultura i
la indústria per tal de supenr la crisi que a més o menys
llarg termini el monocultiu del turisme indefectiblement ens
ha de concuir. També va parlar de modernitzar la nostra nació balear, no en aquests termes, peró sí ho va dir, mitjanyant la construcció d'infrastructures modernes.
Per a tot aixo va proposar basicament tres coses, primer la defensa del nostre dret a l'Autonomia davant el Tribunal Constitucional en e!s casos d'invasió de les nostres competencies per part de l'Administració Central; segon, la
reforma de l'Estatut, i tercer, la posada en marxa de I'ambiciós Pla Extraordinari d'Inversions que afectaria l'agricultura, la indústria, les carreteres i les obres hidrauliques fonamentalment.
Sr. President del Govern jo el voldria felicitar abans d'entrar en materia i sense perjudici del contengut, que basicament ens agrada. Sr. President, jo el felicitare pel demble
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transmes en el seu discurs, el discurs d'ahir és un discurs sensiblement més autonomista del que es pot esperar d'un militant d'AP. Es veu que I'exercici del poder autonomic, i aixo
va també pels membres del Govern, genera autonomisme.
Aquest major autonomisme reforya evidentment la coalició
de govern AP-PL amb UM.
Entrant ja al fons de la qüestió, els objectius de la política autonomica que UM té fixats es poden resumir en els
següents: En primer lloc e! que podríem dir nacionalització
progressiva deis pobles de les Illes Balears. UM defensa l'autogovern més ampli possible i evidentment no vol renunciar
a cap mil·lígram de I'autonomia que ens reconeix la Constitució Espanyola del 1978, perque és el mitja més important
i jo diria que quasi exclusiu de l'afirmació de la nostra identitat nacional balear. No vol dir aixo que no ens interessi
una millor eficacia administrativa que ha de ser la natural
conseqüencia d'acostar les decisions al ciutada o I'aprofundiment de la democracia que suposa la descentralització. Ens
interessa, pero les principals raons de! nostre nacionalisme
són, com he dit abans, el desenvólupament de la nostra consciencia nacional balear.
El nostre segon objectiu és la construcció de I'edifici institucional de l'autogovern. La Constitució Espanyola del 1978
s'ha llegit molt restrictivament per part del Govern Central
des deis pactes asutonomics que e! Govern d'UCD i el PSOE
varen firmar l'any 1981, al so de música militar que, com
molt bé deia el Sr. López Casasnovas fa pocs dies en aquesta Cambra, va dur com a conseqüencia la LOAPA i el subsegüent «café para todos» amb la redacció deis Estatuts
d'Autonomia i entre ells e! nostre, pero a més un cafe llarg
d'aigua i curt de cafe, vlagui la redundancia.
El nostre Estatut d'Autonomia, tot i reconeixent que ha
estat una eina suficient per a la posada en marxa de les nostres institucions i que a més té coses que s'han de conservar,
s'ha de reformar per tal d'assolir nivells d'autogovern que la
Constitució Espanyola reconeix a les Illes Balears, pero tampoc no hem d'oblidar el desenrotllament institucional intern
d'aquesta Comunitat, hem de dur als Consells Insulars que
juguin el paper d'institucions de la Comunitat Autonoma que
l'Estatut els atorga.
És urgent, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, acabar la
tramitació de la Llei de Consells Insulars que aquest Parlament té comenyada i és urgent constituir la Comissió Tecnica Interinsular que ha d'elaborar les proposicions de llei de
transferencies de la Comunitat Autonoma als Consells.
El tercer nostre gran objectiu és el progrés economic del
nostre país. EIs darrers anys han estat bons anys, el producte
interior brut ha crescut arrosegat per la locomotora del turisme, pero hi ha hagut la impossibilitat de trobar per als
excedents empresarials un destí distint a la inversió turística,
és a dir, un destí als sectors primari o secundari per falta
de rendibilitat d'aquests sectors. Aquesta impossibilitat ha estat la principal causa de la intensificació del monocultiu turístic, que ha condult a I'excés d'oferta que pot produir una
forta crisi a la nostra economia en conjunt. Prevenir aquesta
crisi que ve vol dir controlar tant com sigui possible I'o'ferta
i també crear les condicions perque sigui rendible invertir en
I'agricultura o la indústria, si ho assolim tendrem una estructura economica més diversificada i per tant més estable.
El quart objectiu és el benestar social. Si no pot haverhi benestar social sense desenvolupament economic no és
menys cert que no podem deixar per a més endavant, per

DIARI DE SESSIONS / Núm. 43/1 / 23
quan tengue m la qüestió eco no mica resolta o encarrilada, l'acció de govern dirigida a míllorar el salari social de la nostra
gent. La formació és element essencial per a la realització
personal, pero arnés d'aixo ja ha esdevengut una eina indispensable per conservar els 1I0cs de feina o per accedir a 1I0cs
més qualificats. Quan entri en vigor el Mercat Unic Europeu, el 1993, podran venir aquí profesionals de tota mena
i de tot arreu d'Europa i la pregunta és: Tendran els nos tres
professionals una preparació suficient, estaran preparats per
fer front a aquesta competencia? Per un altre costat, hem
de deixar de banda els sectors que ten en especial necessitat
de ser ates os perque ells mateixos no poden accedir a una
vida digna? Evidentment, no.
Aquests quatre grans objectius necessiten una acció de
govern forta en tot allo que és de la nostra competencia, necessiten també majors cotes d'autogovern, les competencies
que tenim no són suficients per nosaltres incidir decisivament
en el futur de la nostra Comunitat, i aquestes cotes d'autogovern les hem d'aconseguir efectivament mitjan<;:ant la negociació, no mitjan<;:ant la confrontació, malgrat les provocacions d'un Govern Central centralista i arnés també
necessitam per cobrir aquests objectius la modernització de
la nostra societat i de la nostra estructura eco no mica.
Repassem, ido, que va dir voste ahir respecte d'aquests
objectius que el Grup Parlamentari UM té plantejats. La progressiva nacionalització deis po bies de les Illes Balears i la
construcció de l'edifici institucional del nostre autogovern van
Íntimament lligades, la primera s'ha de produir com a con~
seqüencia de la segona, i voste en va fer amplia referencia
ahir quan va parlar del períll de conculcació autonomica i
de la necessitat de reforma de l'Estatut. La darrera prova de
I'intent de convertir l'Estat de les Autonomies en un Estat
d'Autonomies vigílades és la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 d'octubre del 88 sobre conflícte de competencies promogut per la Generalitat de Catalunya i referit a subvencions de la Direcció General de Producció Agraria del
Ministerí d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta sentencia, fallada a favor de la Generalítat de Catalunya, considera
que el control que duia el Ministeri d'Agricultura sobre les
subvencions el considera com a «contol exorbitante que invade la autonomía financiera de la Generalitat».
Pero arribats en aquest punt i sense més referencia a
aquesta sentencia, sí que n'hem de fer una altra a un encontre de 40 juristes que es va celebrar I'any passat a Girona
durant el mes de desembre, encontre que fou organitzat pels
Ajuntaments de Barcelona i Girona governats per batles socialistes, Pasqual Maragall i Joaquim Ferrer, que per cert presidiren l'acte. les conclusions no admeten comentari, aquestes són entre d'altres:
1r.-La reforma de la Constitució Espanyola és innecessaria per potenciar les Autonomies. 2n.-Existeix falta d'homogeneitat competencial de les diferents Administracions
Autonomiques que impedeix la reforma de les estructures de
l'Administració Central que possibilitaria l'assignació a les Administracions Autonomiques i Locals del paper que les correspon. 3r.-Disseny financer insuficient. 4t.-No reconeixement de l'activitat internacional de les Comunitats
Autonomes. 5e.-Acumulació per I'Administració Central de
competencies de gestió. 6e.-Necessitat de reduir drasticament
l'administració periferica de I'Estat. 7e.-Necessitat que el pes
específic de la gestió passi a les Comunitats Autonomes, que
han de potenciar al mateix temps els recursos i els serveis
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de les Administracions Locals. 8e.-Proposta de nou model
de distribució financera basat en els criteris de corresponsabilitat fiscal i proporcional a les carregues a~sumides per cada
una de les Administracions Públiques.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, aquesta situació de
prepotencia del Govern Central que no es corres pon amb les
conclusions d'aquest encontre, si bé és preocupant no ens ha
de concluir a la frustració ni al pessimisme, ens ha de conduir a I'afirmació de la nostra voluntat de dialeg i de negociació, aixo sí, una negociació Comunitat Autonoma de les
Illes Balears versus Govern Central, de tu a tu. Aixo vol dir
que podem negociar un calendari de traspassos de competencies perque els nostres ciutadans tenguin un servici que
en cap moment no baixi de nivell i no hem de ser rígids en
aquest aspecte, pero el que no es pot negociar és el dret a
I'autogovern que la Constitució Espanyola no tan sois atorga sinó que reconeix, i en aquest ca s, a través del mecanisme
jurÍdic previst a l'article 148.2, és a dir, a través de la reforma de I'Estatut.
Si més no de curiosa he de qualificar l'actitud del Grup
Parlamentari SOCIALISTA davant el desenvolupament institucional de la nostra Comunitat. Cinc Grups Parlamentaris, o sigui ftolts els Grups Parlamentaris d'aquesta Cambra,
a excepció del SOCIALISTA, estam d'acord a escometre la
Proposició de Llei de reforma de l'Estatut i així mateix els
mateixos cinc Grups Parlamentaris estam també d'acord amb
el tema de I'horitzontalitat pel que fa referencia a la Proposició de Llei deis Consells Insulars. De la lectura de l'Estatut
es desprén que cap Consell Insular no pot ser discriminat
perque li sigui oferida una competencia als altres i a ell no;
aixo vol dir que hi ha d'haver necessariament horitzontalitat
de sortida, necessariament horitzontalitat de sortida, pero
també l'article 39 de l'Estatut diu que els Consells Insulars, pU11lS suspensius, tendran la facultat d'assumir, punts
suspensius, i aquest article 39, per poc bé que s'interpreti,
exclou I'horitzontalitat d'arribada, a horitzontalitat necessaria em referesc, perque en cas que un Consell no volgués una
determinada competencia, l'horitzontalitat d'arribada significaria que els altres dos tampoc no podrien exercir aquesta
competencia.
Ido bé, perque els cinc Grups Parlamentaris hem rebutjat l'horitzontalitat d'arribada, el Grup Parlamentari SOCIALISTA es considera desvinculat de qualsevol consens a la Llei
de Consells lnsulars. Es, com en el cas de l'Estatut, que es
pot consensuar únicament allo que va bé al Grup Parlamentari SOCIALISTA? 1 respecte de constituir la Comissió Tecnica Interinsularper comen<;:ar a estudiar els traspassos als
Consells, naturalment que estam d'acord, pero a que ve aixo
que caigui del tou i no es pugui esperar una mesada, que
és el que previsiblement ha de durar la tramitació i aprovació de la Llei de Consells Insulars? Es curiós que al passat
Debat sobre la reforma de I'Estatut, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presentas la següent Proposta de Resolució rebutjada per voluntat de tots els altres Grups: «Número 8.Intressar al Govern de la Comunitat Autonoma que mentre
es duen a terme les negociacions entre les force s polítiques
amb representació en el Parlament de les Illes Balears i a les
Corts Generals en el sentit d'establir un pacte d'autonomies,
c.... s'abstengui -el Govern Balear, naturalment-de presentar a la Cambra iniciatives de reforma de I'Estatut o d'ampliacions competencials que tensionarien el procés de negociació de forma innecesaria».
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¿Estarien disposats vostes, Sres. i Srs. Diputats del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, a subscriure una pro posta de resolució con la següent, i la llegiré en castella: «Interesar del
Gobierno del Estado que mientras se lleven a cabo las negociaciones entre las fuerzas políticas sobre la construcció de
la España de las Autonomías se abstenga de reivindicar Gibraltam? Naturalment que no li donarien suport, no en faltaria d'altra. La resolució deis problemes interns de la Comuuitat Autónoma és prioritaria, Llei de Consells Insulars,
Llei de la Funció Pública, dret civil, etc., és prioritari i ho
hem de resoldre i hem d'intensificar els nostres esfor90s, peró
aixó d'impedir la reivindicació deis nostres drets com a poble, o he d'interpretar que no tenim dret a l'autogovern? He
d'interpretar que el nostre autogovern ha de venir necessariament atorgat des de Madrid?
El Parlament de les Illes Balears ha tengut aquesta segona Legislatura una activitat més intensa quemaii té un
caramull de tasques encara inacabades. No vol dir aixó que
els quatre mesos a I'any del període de Sessions és massa curt,
amb independencia que els Diputats redoblem esfor90s? No
fa falta reformar en aquest aspecte l'Estatut?
EIs objectius anomenats progrés económic i benestar social van íntimament lligats, hem de crear riquesa i I'hem de
repartir millor. Les dues grans eines per assolir aquests dos
objectius són la modernització del país i la potenciació de
la societat civil. Voste, Sr. President del Govern, va parlar
de l'Estat mínim, en el sentit de sostenir el caracter subsidiari de l'activitat estatal i la preeminencia de la persona humana. Quan nosaltres parlam de potenciar la societat civil. Voste,
Sr. President del Govern, va parlar de l'Estat mínim, en el
sentit de sostenir el caracter subsidiari de l'activitat estatal
i la preeminencia de la persona humana. Quan nosaltres parlam de potenciar la societat civil anam en la mateixa direcció. Després de la instauració de la democracia a Espanya
es parlava molt sovint de planificació, es parlava d'intervenció i es parlava si més no d'iniciativa pública, i nosaltres no
volem negar la necessitat d'iniciativa pública en certs sectors
ni de la planificació indicativa, peró a tot arreu d'Europa
i també a Espanya s'ha sortit d'una aguda crisi económica
de principis del 80 amb la recuperació de l'esperit d'iniciativa de la gent, a part d'altres factors exógens com la baixada
del preu del petroli i se n'ha sortit amb economies no planificades.
La missió del Govern Balear, al nostre parer, és crear
les condicions perque es desperti aquest esperit d'iniciativa
que ha permes als pobles de les Illes Balears passar, en 25
anys, del vagó de cua del tren de la renda per capita a la
seva locomotora. Crear aquestes condicions vol dir ordenar
I'oferta turística i vol dir protegir els espais naturals, vol dir
racionalitzar el consum de les aigües, vol dir disposar de bones comunicacions, vol dir posar a l'abast deis industrials interessats el sistema Cat-Cam, vol dir construir túnels de fred
per al control estadístic i de qualitat deis productes que ens
arriben de la Península, vol dir crear condicions perque els
mateixos pagesos puguin participar i participin en la comercialització dels seus productes i vol dir, en general, repte del
Mercat Unic Europeu.
Peró he parlat també de modernització. Sense modernització, Sres. i Srs. Diputats, no és possible despertat I'esperit d'iniciativa deis illencs. La primera cosa que s'has de modernitzar són les nostres infrastructures i els equipaments
comunitaris, vull recordar una vegadas més la ja famosa es-
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tadística sobre qualitat de vida que H<lnstituto Nacional de
Estadística» ens va donar a coneixer a principis del 1987, una
mica abans de les eleccions. Aquesta col·loca la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears en el número 11 pel que fa
a elevació de la qualitat de vida quan som la primera en renda
per cap ita. Que vol dir, aixó? Al nostre parer aixó vol dir
que amb els doblers generats a Balears l'Estat Central ha finan9at les infrastructures i els equipaments d'altres Comunitats Autónomes, i nosaltres volem ser solidaris, peró ser solidaris, vol dir tal vegada que no podem tenir les carreteres,
les escoles, els hospitals, etc., etc., tan bons com a la Península? No vull entrar, Sres. i Srs. Diputats, en si ha greuge
o no n'hi ha, el que és important és posar-hi remei, és a dir,
construir carreteres, depuradores, instal·lacions esportives, hospitals, modernitzar els aeroports, etc. 1 naturalment que l'Estat
Central hi ha de posar una quantitat molt important de recursos. Per comen9ar ha de fer front a la modernització dels
aeroports i ports dec1arats d'interes general, als hospitals, als
instituts, ha de fer inversions a la costa i en totes aquelles
competencies que corresponguin a l'Administració Central i
que encara nosaltres no tenim.
Peró nosaltres no podem estar aturats. Voste, Sr. President del Govern va proposar ahir per primera vegada un Pla
Extraordinari d'Inversions que inc10u inversions en carreteres, en obres hidrfmliques i en altres encaminades a incentivar l'agricultura, la ramaderia i la indústria, i va dir també
que si no s'aconsegueixen doblers de l'Estat -que ens pertoquen, dit sia de passada- es recurrira a I'endeutament. Sr.
President, el barómetre del turisme indica que s'acosta una
borrasca en forma de crisi económica i no podem oblidar,
Sres. i Srs. Diputats, que si ara tenim un teixit social bastant
cohesionat i que creu en l'Autonomia, una crisi económica
podria representar una greu amena9a a la cohesió interna de
la nació balear. No poder ser pusil·lanime ni consentir un
«Iaisser faire, laisser passer», sinó que pel contrari fa falta
una actuació energica. Endavant, Sr. President del Govern,
amb el Pla Extraordinari d'Inversions.
No podem passar per alt alguns aspectes relacionats amb
el Turisme i l'Ordenació del Territori, als quals vosté ahir no
va fer referencia. EIs tres problemes turístics més importants
amb bastant diferencia sobre els altres són avui l'excés d'oferta,
el funcionament deis nostres aeroports i la conservació deis
espais naturals. Per combatre I'excés d'oferta, el Govern Balear ja ha pres una serie de mesures que són en vigor i que
m'abstendré de comentar i ha iniciat unes altres accions que
encara no han cristal·litzat.
Vull esmentar-ne algunes: Primer, pla d'ordenació de
l'oferta turística; segon, pla de modernització d'establiments
hotelers; tercer, Directrius d'Ordenació Territorial; quart, suspensió de certs planejaments que es pugui fer com a conseqüencia d'acord parlamentari a proposta de la Ponencia que
estudia els espais natural s a protegir, peró a part d'aixó, també
ja entrant dins l'Ordenació del Territori, vull parlar del món
rural.
El passat dia 28 de juliol del 88 la Comissió de les Comunitats Europees va publicar una comunicació ano menada Elfutur del món rural. Aquest document posa de manifest
tres problemes tipus que afecten el desenvolupament del món
rural i curiosament aquests tres problemes afecten especialment les Illes Balears. Primer problema, pressió de l'evolució moderna a les zones periurbanes, és a dir, les zones
próximes a les aglomeracions humanes; és el problema de la
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pressió urbanística, per combatre'l fa falta una bona ordenació territorial. Segon problema, el declivi rural; és I'agravació de la manca de rendibilitat del campo L'excés de cereals,
per exemple, provoca la sub venció de la mateixa Comunitat
Económica Europea a I'abandó de terres i al retir anticipat;
fa falta la reconversió de la ruralia i la creació de pols de desenvolupament que permetin transformar els pagesos en vertaders empresaris. Tercer problema, zones especialment
marginades que moltes vegades són de difícil accés i solen
coincidir amb zones de muntanya; en aquest cas, s'ha de subvencionar que la població es mantengui en aquestes arees per
tal de protegir el medi ambient. Aquestes són les pro postes
que fa I'esmentada comunicació.
Sr. President del Govern, és urgent remetre a aquest Parlament el Projecte de Llei de Sól Rústic. La Comunitat Económica Europea, per altra part, si no ens ajuda amb
subvencions del FEDER, sí ens dóna participació al Fons
Europeu d'Orientació i Garantia Agrícoles, FEOGA. A través del FEOGA, la Serra de Tramuntana, Campos i les Salines, Arta, l'illa de Menorca, l'illa d'Eivissa excepte el
municipi d'Eivissa i l'illa de Formentera poden accedir a
aquest Fons.
Per altra part no podem esperar, desgraciadament, que
el Govern Central declari com a zona d'urgent reindustrialització cap comarca o illa de les nostres. Hi ha una comarca, que és el Pla de Mallorca, que mereix especial atenció ja
que és una comarca deprimida. Tots els municipis del Pla
de Mallorca són regressius, tots sofreixen una immigració cap
a Palma o cap a la costa; a més, per afegitó és una comarca
productora de cereal s que ara la Comunitat Económica Europea no vol que es produeixin. No és urgent actuar? No és
la zona indicada per a la instal·lació d'un polígon d'indústries agro-alimentaries? No podem esperar i ens hem de posar en marxa, és urgent abordar el Pla Territorial Parcial
del Pla de Mallorca.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el Grup Parlamentari UM creu que I'acció del Govern va en la direcció correcta, peró per assolir els nostres objectius polítics que abans he
esmentat fa taita intensificar aquesta acció, i per aixo som
a la seva disposició.
EL SR. PRESlDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
La tradició del debat anual sobre l'orientació política del
Govern és que es faci un repas d'aquelles qüestions que afecten de manera més candent les institucions autonómiques i
molt especialment la institució que té la responsabilitat de
formular dirigir i executar la política, és a dir, del Govern.
Es aquest un deis debats més importants per tal de fer
una recapitulació de caracter general sobre I'estat de la qüestió, sobre l'estat de la nostra Comunitat Autónoma, peró en
aquesta oc asió el President del Govern Autónom ha escollit
un discurs introductori totalment distint. En lloc de la coneguda relació de materies ordenades per arees de gestió, el President s'ha estimat més exposar de manera monotematica els
seus greuges davant el Govern Central. D'aquesta manera tenim un avantatge, que és que el debat és centrat en un aspecte concret, jo diria que en un aspecte concret de les seves
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preocupacions particulars de govern, i un inconvenient i és
que romanen enlaire molts d'altres aspectes que constitueixen el cataleg de preocupacions de la nostra ciutadania.
Perque res no va dir el President de la Comunitat Autónoma, ahir, de materies tan transcendents com la política social, la política cultural i educativa, els aspectes que preocupen
quant a I'ordenació territorial o quant al disseny d'una política
económica i així cabria legítimament, el President de la Comunitat Autónoma, el President del Govern Autónom demana, exigeix, formula els seus drets a aconseguir més mitjans,
més mitjans financers, i cabria demanar-se per que, per que
vol més mitjans.
La primera pregunta que hem de fer és si efectivament,
des del punt de vista deis ciutadans, deis homes i les dones
de la nostra terra, les qüestions exposades ahir pel Sr. CañeHas són les preocupacions fonamentals de la nostra gent, perque jo estic segur que alió que el ciutada espera d'aquesta
Cambra és que es parli deis seus problemes per tal de
solucionar-los i els problemes de la gent van per uns altres
camins.
Preocupa als pagesos que no s'arriba a oferir una alternativa decidida per als seus problemes, una alternativa decidida i connectada amb la seva realitat; preocupa, per exemple,
als que depenen directament del sector turístic, treballadors,
hotelers, comerciants, guies turístics, si el futur del sector els
garanteix la seva tranquil·litat, o si, pel contrari, l' auto satisfacció, la manca de previsió i control, no posen inquietants
interrogants sobre la seva estabilitat; els funcionaris estan
preocupats pel manteniment del seu poder adquisitiu dins un
sistema de retribucions més just i més transparent; els treballadors de la construcció no entenen gaire d'indicadors económics, peró quan l'índex de l'activitat del sector baixa un
37,5% en un any ho coneixen immediatament perque molts
d'ells passen a engrossir les xifres d'aturats i aixó és el que
forma part de la seva preocupació més immediata i el que
esperen sentir del Govern és quines mesures pren per tal
d'anticipar-se i preveure aquests tipus de problemes. I als pensionistes els preocupa el poder adquisitiu de les seves pensions, la insuficiencia de places a les residencies i haver de
menester recomanacions i angoixoses esperes per tal
d'obtenir-Ies. 1 preocupa als pares l'amenac;a de la drogoaddicció i als joves les incertituds del seu futur i als consumidors la indefensió real en que moltes vegades es troben.
Aquests, Sr. President, són els problemes de la gent,
aquests i d'altres com aquests són el cataleg de problemes
que els nostres ciutadans esperen del seu Govern una resposta i una solució. 1 m'he referit només, Sr. President, a problemes la resolució deis quals entra dins l'ambit de
competencies d'aquesta Comunitat Autónoma que ha de resoldre el Govern que voste presideix.
Voste, Sr. President, va comenc;ar ahir la seva intervenció amb una rotunda afirmació sobre que l'autonomia forma ja part de la nostra vida quotidiana, sense
apassionaments, amb tota naturalitat, i aixó, em permeti, és
una afirmació que no podem deixar passar sense demanarnos si el President no confon els problemes de la gent amb
les seves preocupacions personals, els interessos de les Illes
Balears amb les conveniencies del seu Govern i, en definitiva, la natural desapassionada deIs ciutadans amb el desencant indiferent per l' Autonomia, perque malgrat les seves
paraules, Sr. Cañellas, sí que romanen grans assignatures pendents a la nostra Autonomia.
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Jo record, per exemple, que quan estudiava el batxillerat els llibres de text parlaven de les illes adjacents quan es
referien a les Illes Balears; avui ja no en parlen els llibres de
text de les illes adjacents, parlen de les Illes, de les Illes Balears, pero hi ha uns ciutadans d'aquesta Comunitat Autonoma que encara tenen la sensació que són illes adjacents,
són els ciutadans de Menorca, d'Eivissa i de Formentera que
encara no han vist satisfetes les seves esperances de l' Autonomia, que senten i han sentit que l' Autonomia ha vengut
a ser una substitució del centralisme i encara esperen que es
produeixi I'acostament de l' Administració, I'acostament de
l'ambit de decisió alla on hi ha els ciutadans, on hi ha els
administrats. I és que el poder, la temptació del poder és tan
centralista tal vegada aquí com alla, per utilitzar la seva terminologia, Sr. President.
Jo estic d'acord amb voste que el camí d'una no desitjada reconversió autonomica s'ha iniciat i s'ha iniciat amb
preocupació, 1'0bservam amb preocupació per part del Govern de l'Estat. Els exemples són clars, i voste es referia ahir
a un d'ells, la Llei de Costes. La Llei de Costes és una llei
que recupera, recupera de manera espúria al nostre ente ndre, les competencies que l'Estat no té en relació amb 1'0rdenació, en relació amb la imposició d'una tutela inexistent,
i jo crec que anticonstitucional del Govern Central en re lació amb les Comunitats Autonomes.
Pero el Govern d'aquesta Comunitat Autonoma també
va proposar a aquesta Cambra i es va aprovar una llei que
invadeix les competencies municipals en materia de planejaments urbanístics,es va aprovar aquí al darrer Plenari, la
Llei de Camps de Golf. La temptació del centralisme del poder és una temptació que arriba arre u on el poder s'instal·la,
pel que veig.
Els ciutadans es demanen, així, si l' Autonomia no els
ha suposat més que una substitució de burocracies, de vegades una superposició de burocracies. El model teoric del centralisme té un avantatge i un inconvenient, l'avantatge és la
fredor distant -em referesc al model teoric, no al que ha
viscut aquest país o va viure aquest país en els anys de
dictadura-, la fredor distant del model centralista assegura
si més no una certa objectivitat, una certa igualtat en el tractament deis ciutadans, i en contra de la ineficacia absoluta
d'un aparat tan gran com un elefant que imposa els seus criteris de manera lenta, inexorable, com una maquina pitjonadora; tracta els ciutadans igual de malament, potser, pero
amb una certa igualtat.
Avui hem substituit l'aparat centralista per un aparat burocratic autonomic que no ha donat la compensació esperada en termes d'eficacia, pero sí ha caigut en la perdua
d'objectivitat, en l'increment de discrecionalitat en les seves
actuacions, que és una cosa que nos al tres hem denunciat i
continuarem denunciant sempre que ho vegem en les actuacions del Govern de la Comunitat Autonoma.
Voldria concloure aquesta part introductoria destacant,
Sr. President, que el seu discurs és tan allunyat deis problemes reals com, jo diria, de la política real que el seu Govern
practica quotidianament i ja veurem després com la seva
idíl·lica visió de l' eficacia del seu Govern ha de ser severament matisada per algunes dades.
Entrem en el seu discurs, Sr. Cañellas. Malgrat tot jo
crec que va ser un bon discurs, ben estructurat, ben escrit,
i també reconesc i crec que voste té el dret d'escollir els arguments de la seva comunicació al Parlament, de la mateixa
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manera que nosaltres tenim l'indeclinable dret d'assenyalarne les mancan ces .
Entrarem, ido, en la discussió de les coses que sí hi eren
al discurs d'ahir, ja hem assenyalat algunes de les que no hi
eren. Li manifest, li reiter, Sr. President el nostre acord amb
el que és la seva reivindicació fonamental davant la recuperació de competencies que no li són propies per part del Govern Central. Va al·ludir voste la Llei d'Aigües, estam
d'acord, la Llei d' Aigües significa una invasió competencial,
una lectura tremendament restrictiva del nostre Estatut
d' Autonomia i una manca de lectura directa, una agressió
contra la directa lectura de la mateixa Constitució. L'Estat
no ha de tenir cap competencia en materia d'aigües dins
aquesta Comunitat Autonoma, perque la Constitució només
li reserva la competencia quan les aigües discorren pels territoris de més d'una Comunitat Autonoma, estam absolutament d'acord amb aixo. Un altre exemple, ja l'hem al·ludit,
la Llei de Costes, a la qual voste ahir va fer una matisació
que de veritat ens satis fa, voste va reconeixer aspectes molt
positius de la Llei de Costes i aixo separa la seva actitud personal de determinats grups de pressió, de determinats grups
d'opinió que veuen en la Llei de Costes la maldat globalitzada en tots i cada un deis seu s articles. La Llei de Costes té
aspectes d'una bona llei, i voste sap, Sr. President, i per aixo
he de coincidir amb voste, que la nostra oposició a la Llei
de Costes és fonamentalment i jo diria que exclusivament a
allo que significa una recuperació il·legítima de les competencies per part de l'Administració Central i la perillosíssima instauració d'una tutela per part del Govern de
l' Administració Central sobre l'exercici de les competencies
propies de la Comunitat Autonoma, tutela que és instaurada en determinats articles de la Llei sobre la base de concedir al Consell de Ministres determinad es facultats de vetar
decisions del Govern de la Comunitat Autónoma.
Un altre exemple claríssim, també el va treure voste ahir,
el cas del comportament, jo diria que impresentable comportament de l'Estat en materia de les vivendes de protecció oficial, en materia de finanació de vivendes de protecció oficial,
comportament que ja s'ha recriminat severament per part dels
Tribunals de Justícia. El Govern Central, recordem-ho, condicionava els ajuts a les vivendes de protecció oficial a la firma d'un determinat conveni i a la renúncia d'un dret tan
indeclinable per part del Govern de la Comunitat Autonoma com el dret de posar un recurs d'inconstitucionalitat.
S'abusa, Sr. President, del contengut de l'article 149.13
de la COllstitució de la reserva a l' Administració Central de
I'Estat de les Directrius de la Política Economica General.
Se n'abusa, i aixo suposa una reforma de fet de la Constitució, és cert. Jo, en aquest sentit, vull recordar-li determinades resolucions parlamentaries aprovades per unanimitat en
aquesta Cambra i proposades pel nostre Grup, que donen
suport a moltes de les seves reivindicacions, el reconeixement
de les insuficiencies financeres que hi ha dins la LOFCA, dins
la Llei Organica de Finan<;ació de la Comunitat Autonoma,
resolució aprovada per unanimitat en aquesta Cambra, la necessitat de corregir dins el sistema de finan<;ament de les Comunitats Autonomes els criteris de població pel criteri de
població demandadora de servei i no de població de dret, el
criteri del reconeixement que l'existencia de tres Consells 1nsulars significa l'existencia de tres unitats administratives, la
baixa ponderació del fet insular, la necessitat que les su bvencions que van destinades a aspectes competencials en mate-
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ries exclusives de la Comunitat Autonoma siguin
incondicionades i que el Fons de Compensació Interterritorial es converteixi de ver en un instrument per corregir desequilibris i no per controlar la política de les Comunitats.
Aixo són resolucions parlamentaries, Sr. President, que
el nostre Grup va proposar i que aquesta Cambra va aprovar totes per unanimitat, pero també, Sr. President, li demanam, li exigim i li condicionam el nostre suport que hi hagi
una seriositat en els plantejaments i que, a més, hi hagi una
seriositat en el comportament del seu Govern. Seriositat en
el plantejament perque no podem admetre determinats arguments que des del Govern de la Comunitat Autonoma afortunadament darrerament han experimentat una
remissió- s'han plantejat com a ocurrencies més o manco
genials, que nosaltres no podem compartir en nom de la seriositat que ens mereix la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears, pero també li exigim, Sr. President, com a condició
del nostre suport, el compliment efectiu de les previsions pressupostaries per a l'any 1988 i aixo és també una resolució parlamentaria aprovada en aquesta Cambra. Compliment de les
previsions d'ingressos i compliment de les previsions de despeses, perque és molt mal de fer anar a demanar finaw;aments
suplementaris quan els doblers deIs quals vostes disposen
aquí, en aquesta Comunitat Autonoma, no es gasten o no
es gasten de manera suficient o no es gasten, sota el control
parlamentari, en al!o que el Parlament aprova dins la Llei
de Pressuposts, i aquestes coses ens adonam que en aquesta
Comunitat Autonoma passen amb excessiva freqüencia i ens
preocupa.
Pero també ens preocupa que el Govern Central intenti
fer, produir la transferencia deis deficits centrals a les Comunitats Autonomes, cree que aixo és un plantejament de
la política economica que s'ha de descobrir, que s'ha d' analitzar en profunditat i que res pon a un criteri injust cap a les
Comunitats. Efectivament el deficit arrossegat per l'Estat és
trasl!adat a aquestes a través d'una finan<;ació inadequada
per tal que les Comunitats Autonomes, per vies impositives,
hagi de recuperar el nivel! financer suficient per mantenir els
serveis al nivel! anterior. D'aquesta manera l'Estat Central
saneja les seves finances a costa de la Comunitat Autonoma, a costa de les Comunitats Autonomes, no només
d'aquesta.
Pero d'aixo a determinad es expressions de les quals a
nosaltres ens preocupa l'ús i l'abús hi ha un abisme, Sr. President. A nosaltres ens preocupa que es faci un ús abusiu incontrolat d'expressions com «alguns desitgen l'esclerosi i
l'ofec de la nostra Comunitat Autonoma», acusar de «voler
fer travetes al nostre poble», afirmar que «la nostra Comunitat és expoliada pel Govern de Madrid» o que <<!'únic que
s'ha de consolidar -supo s que per normalitzar- són les conductes del Govern Central». Nosaltres partim de la base que
ningú no desitja ofegar,. ni expoliar ni fer travetes, volem creure i creim que tots els Diputats d'aquesta Cambra, en la defensa de les nostres diferents postures, volem i desitjam i
intentam fer el mil!or per la nostra Comunitat Autonoma,
aixo em pare ix que és el reconeixement basic que tots jugam
net, una condició imprescindible perque la convivencia democratica es pugui produir d'una manera ordenada i civilitzada.
Jo comprenc que a vegades és difícil reprimir algunes
incontinencies verbals pero jo cree que aquesta manca de repressió d'aquestes incontinencies, com ja he dit abans, res-
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pon més a aquesta tendencia de confondre les conveniencies
del Govern amb els interessos del país. Que el Govern de la
Comunitat Autonoma i el Govern Central tenen problemes
de dialeg, ho sabem i ho lamentam, pero qui ho sofreix en
definitiva és el ciutada que veu impotent com els administradors fan de les seves necessitats de serveis, de les seves demandes de serveis, una moneda de negociació i discussió de
competencies, i no ho entén massa bé. En definitiva, la manca
de dialeg, els problemes d'enteniment entre Palma i Madrid,
entre el Govern de la Comunitat Autonoma i el Govern Central, encobreixen una dialectica entre Alian<;a Popular i el Partit Socialista, entre dues forces polítiques que han trobat un
adequat camp de joc i d'enfrontament que els convé a tots
dos per a la pervivencia d'un sistema que els perpetua aquí
i alla, i amb aixo, Sr. President, nosaltres no hi estam d'acord,
perque una cosa és la manca d'enteniment entre dues Administracions i una altra treure els peus del plat alimentant un
estat de conflicte permanent per treure'n suposades rendes
electorals.
Jo vul! fer des d'aquÍ una cridada a la racionalitat, que
el debat de reivindicacions i d'insuficiencies financeres tengui una constant remissió a argumentacions solides, una constant remissió al dret, una constant remissió a uns plantejaments civilitzats dins la democracia i no a desqualificacions
globals i no a considerar enemic de la patria a aquell que
no és més que un rival polític, perqué les seves postures, Sr.
President, també mereixen, algunes, moltes crítiques. Per
exemple voste diu «volem més competencies perque administram millor»; independentment de la feblesa de l'argument,
jo cree que les competencies s'han de reclamar perque tenim
dret a aquestes competencies i no perque la nostra administració sigui millor. La pregunta immediata és: Administren
vostes millor? Ja hem parlat del compliment pressupostari,
índex de compliment d'inversió al voltant del 30070 en determinades partid es, en aquelles partides que signifiquen acudir a les demandes de serveis socials, acudir a les demandes
d'infrastructura, no són exactament una bona administració.
El projecte de pressuposts del 89, i no voldria anticipar el
debat pressupostari aquí, assenyala una perillosa tendencia
a l'increment deIs fons de transferencies, per entendre'ns, a
l'increment de la repartidora a costa del creixement de la inversió, les dades són molt clares, el pressupost creix un 23%,
quant creix la inversió?, un 10%, i en canvi les transferencies
de capital creixen un 100%, és a dir, aquelles inversions que
efectuaran uns altres i no la Comunitat creixen un 100% i
creixen les despeses de personal i creixen les despeses corrents.
l?exemplaritat, Sr. President, és una eina basica perque
les seves reivindicacions davant Madrid siguin emparad es per
una argumentació solida. Mentre aquesta exemplaritat no es
produeixi, hi ha una feblesa en el seu argument, que en el
que té de legítim nosaltres li donam suport, pero en el que
té d'oportunitat dubtam seriosament de la seva conveniencia.
Per tant, no és per aixo que nosaltres li donam suport
en la seva reivindicació competencial, li donam suport perque aixo és una qüestió de principis, perque la salvaguarda
del dret de l'autogovern reconegut a la nostra Constitució és
un dret tan ineludible, és un dret tan emparable, és un dret
tan profund i tan important com ho puguin ser qualsevol
deIs drets i llibertats individuals que la Constitució també
empara. El dret de l'autogovern de les Autonomies d'Espanya és reconegut a l'article 2 de la Constitució, és reconegut
a la part més dogmatica i a la part més solemne del text
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constitucional, no és per casualitat que aixo és així, el desenvolupament del TItol VIII és un procés que no admet ni
aturades ni tan soIs frenades en el seu camÍ.
Sr. President, voste ahir va plantejar en el seu discurs
altres dos grans temes, en primer 1I0c la qüestió de la reforma de l'Estatut, que una vegada més voste va plantejar com
una qüestió de conveniencia. Jo record, i ja vaig al·ludir a
aixo quan varem discutir aquí la reforma estatutaria, que li
vaig discutir una afirmació que havia sortit a la premsa en
boca seva; va dir «si el Govern Central ens hagués donat més
competencies no faria falta la reforma estatutaria» Voste plantejava la reforma estatutaria també com una qüestió de conveniencia, voste planteja i continua plantejant la reforma estatutaria com una pura qüestió relativa al sotil competencial
i no com un dret derivat de la Constitució, derivat del mateix Estatut, derivat de I'aplicació de la lIei, que té aquesta
Comunitat Autonoma en relació amb el desenvolupament
d'un aspecte essencial de la Constitució com és el TItol VIII.
Nosaltres estam d'acord amb la reforma estatutaria, és
a tots els nostres programes de govern, el programa que varem fer a les eleccions autonomiques del CDS a Balears i
el programa de les eleccions autonomiques i els pronunciaments del Partit a nivell global de I'any 1986, pero li vull
advertir una altra vegada, Sr. President, que som partidaris
d'una reforma única, no de dues reformes, no d'una reforma competencial i una altra institucional, no d'una reforma
competencial instada pel Govern i una reforma institucional
instada per aquest Parlament. Per a nosaltres és tan important i tan institucional l'aspecte competencial com I'aspecte
institucional. I encara més, li vull anunciar que condicionam
el nostre suport a aquesta qüestió. Sembla que per part del
Govern existeix la temptació que la iniciativa de reforma constitucional vengui en forma de Projecte de Llei, simplement
limitat als aspectes competencials a l'espera que un segon projecte o una segona proposició d'aquest Parlament resolgués
aquells problemes de la manca de funcionament o problemes de disfuncions del funcionament estatutari en relació amb
les institucions.
Cabria fins i tot la sospita de pensar si el Govern vol
una reforma, pero l'altra no. En aquest tema creim que hem
de ser rigorosos, que hem de ser serios os i li exposaré immediatament la postura del nostre Partit. Nosaltres som partidaris de la reforma de l'Estatut en els seus aspectes competencials, d'arribar als sotils competencials de les Autonomies
de primera categoria, de les Autonomies del 151 de la Constitució; som partidaris, en segon 1I0c, de produir les reformes de les disfuncions que s'hagin produit en el funcionament de les institucions després de quasi sis anys d'experiencia
institucional -ens referirem al Parlament, als Consells Insulars, als papers deis Parlamentaris, etc., etc., aspectes financers i molts d'altres- i no som partidaris i aixo és una postura de Partit, llaturalment la sotmetrem a la decisió de les
distintes force~ polítiques que actuaran en la redacció de l'Estatut, no som partidaris de tocar, de reformar aquells aspectes dogmatics que varen ser producte del consens de l'Estatut, aquesta és la nostra posició, i no entenem i hem de
denunciar des d'aquí que un Partit amb responsabilitat de
govern a nivell d'Estat com el Partit Socialista hagi tengut
el comportament que ha tengut en relació amb la qüestió
deis Consells Insulars, per a nosaltres és absolutament inexplicable.
La pregunta és, i em rcferesc a la proposició que ha fet
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el Partit Socialista de delegació de competencies o de transferencia de competencie<; al, Consells Insulars en materia de
carreteres i en materia d'urbanisme, la pregunta és per que
ho fa. Ho fa perque ha callviat d'opinió? Ho fa perque el
jacobinisme que ha presidit la seva actuació en relació amb
el tema de Consells s'ha rebutjat després d'un debat intern
en el si del Partit i ara, com Saule del cavall, han caigut en
la profunda fe de l'insularisme? Ha estat per aixo o més aviat
han canviat per demostrar que la seva propia predicció era
correcta? Vostes havien d'haver advertir, quan varen amena¡;ar que I'obertura de la reforma estatutaria obria la caixa
de Pandora. vostes havien d'haver advertit que vostes serien
els qui obririen aquesta caixa, no ho varen dir, pero és el
que han fet.
bl tercer aspecte del discurs del President feia referencia
per fi, per primera vegada en aquesta Cambra, al famós programa extraordinari d'inversions, em resistesc a dir-li PI a, i
ara explicaré per que, per justificar-lo, Sr. President, si em
permet que li ho digui, va fer una pauperrima analisi dels
problemes, pero va fer un passeig pel liberalisme i per la filosofia, passeig on jo diria que voste, Sr. President, es va
perdre, perque elliberalisme modern cerca més l'exercici real
de les lIibertats que no el pronunciament a favor de les forces de mercat en qüestions economiques, la intervenció del
poder de l'Estat i també de la Comunitat Autonoma, és necessari perque l'exercici de les llibertats teoriques esdevengui
un exercici real de les lIibertats reals, i la dimensió de l'Estat,
Sr. President, no es resol amb 1l10sófia, sinó adequant-lo als
problemes i a cercar les millors solucions.
No som partidaris ni de I'Estat mínim ni de l'Estat omnipresent, sino de cercar la dimensió optima de l'Estat als
problemes que es presenten. Resumiré, Sr. President. Voste
va dir que la qüestió del deute s'havia de considerar en relació amb que financiava el deute, estic absolutament d'acord,
el deute per a inversions no té el mateix sentit ni la mateixa
consideració economica que el deute per finan¡;ar des peses
corrents i d'explotació. absolutament d'acord amb la teoria.
pero aquí ve una vegada més la desconnexió ente el seu discurs i la realitat practica del seu Govern. Que pass a en el
Projecte de Pressuposts de I'any 89? El deute que hi ha, justifica les despeses d'inversió?
Bastara un detall, Sr. President. Mentre el deute que voste preveu en aquest pressupost és de 2.000 milions de pessetes, I'increment als capítols VI i VII d'inversió és només de
1.600 milions de pessetes, ni tan sois no justifica l'increment
d'inversió respecte del pressupost de I'any 1988. Difícilment
es pot defensar, Sr. President, que voste té una concepció
del deute com la que ahir va formular.
El programa d'inversions, Sr. President, no és Pla. Neix,
segons tenc entes i li dono I'ocasió perque em desmenteixi
si no és ver, només com a conseqüencia d'una sistematica
pressupostaria, deix com a conseqüencia que des de la Conselleria d'Economia i Hisenda es dirigeix a la resta de les Conselleries i els digui passin vostes la seva carta als Reis Magics de tot allo que podrien fer, invertir a curt termini, no
hi ha una consideració profunda i seriosa al seu finan¡;ament,
no hi ha cap coherencia interna ni priorització ni un as senyalement d'objectius ni s'expliciten ni quantifiquen els mitjans, ni hi ha una justificació de l'adequació deis mitjans als
objectius; és, en definitiva, més presidit pel criteri de possibilitats i desitjos d'inversió de les unitats administratives que
no d'una priorització, que no de l'assenyalement d'uns ob-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 43/I / 23
jectius polítics, d'uns objectius de política economica.
.
Per que? Quina és la justificació perque s'escuIlin tres
sectors? ~o entrarem a discutir el Pla, pero ens agradaria sentir uná justificació de per que aquests tres sectors i per que
s'han desestimant d'altres com el de vivenda, i alerta, Sr. President, quan el sector de construcció baixa per sobre del 35070
i l'amenae;:a de l'atur en el sector és ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sí, Sr. President; acabaré tot d'una.
No es comprensible que no hi hagi la contemplació d'un
pla de vivenda pública. Perque no hi ha cap consideració a
la possibilitat de miIlora de les infrastructures de serveis socials o de les infrastructures educatives i culturals, sanitat,
de les infrastructures de transports, el tren, els vols de tercer
niveIl, les inversions a infrastructura urbana i urbanística,
molts d'altres detaIls que són necessitats a la nostra Comunitat Autonoma, que un pla ambiciós hauria, pe! cap baix,
de considerar, i jo esper que voste expliqui per que no hi són.
En definitiva, Sr. President, a aquests profectes d'inversió els manca e! més mÍnim sentit de progressivitat social.
Nosaltres no som contraris que des del seu Govern es facin cartes als Reis, estam disposats a donar suport a un Pla
Extraordinari d'Inversions sempre que es plantegi com una
aspiració seriosa, abastable, quantificada, mesurada, prioritzada, projectada en el temps i amb un pla financer realista,
possible i on s'esgotin e!s esfore;:os de tots, pero sobretot i
en primer !loc on s'esgotin els esfore;:os del Govern, que quedi palesa la voluntat del Govern per dur-lo seriosament a terme i no com un gest de cara a la galeria.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, se suspen la Sessió per deu minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, recomene;:a la Sessió. Per part del
Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Portaveu
Sr. Francesc Tri ay.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Cautentic discurs de l'estat de la Comunitat Autonoma,
el President el va fer una setmana a Tecnoturística, i les resolucions d'aqueIl debat ja omplen les informacions polítiques deIs mitjans de comunicació: la catastro fe col·lectiva que
ens pot caure damunt, els riscs deIs creixements indiscriminats, el gran repte de la reestructuració del sector turístic, etc.
Aquí tenim avui un debat protocol·lari, un debat
d'aqueIls que els cineastes genials hi proposarien un doble,
una persona pareguda, com fa Lubitsch a To be or Not To
Be o com fa Chaplin a El Gran Dictador, perque realment
davant una audiencia seriosa com la de Tecnoturística no es
podría haver practicat el cofoisme satisfet i envanit de resumir l'estat de la Comunitat a administrar amb milIors recursos, amb més pocs doblers feim més coses en carreteres,
en sanejament, en fiscalitat, en sanitat, en turisme i en cultura, perque aquest és realment el resum de l'estat de la Comunitat que ens va fer ahir el Sr. President.
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A pesar de l'esfore;: deIs Diputats per mostrar voluntat
i entusiasme per estar a l'altura deis grans focus, deis grans
titulars. de la gran litúrgia, la veritat és que la decepció és
mala d'ocultar. Basta repassar els tres debats generals del darrer any miciats amb discursos del President, pel novembre
el de Política General, també pel novembre el de Política Turística i el mes d'abril d'enguany el de Política d'Ordenació
del Territori, per trobar una Ilarga llista d'incompliments de
resolucions, el seu comentari exhaustiu m'absorbiria una part
important del temps que tenc taxat, pero faré una rapida passada: els criteris del pla de pedreres, els criteris del pla de
residus solids, les propostes legislatives i de gestió per solucionar les urbanitzacions il· legals, l'estudi de les conseqüencies de I'Acta Unica de! Mercat Comú en el sector turístic,
l'adequació o derogació de decrets turístics de l'any 70, 74
i 77, la regulació deis allotjaments turístics en regim de multipropietat, l'adquisició durant el 1988 a Menorca i a Eivissa
de sol per a conservació de la naturalesa, l'estudi financer
de les fonts d'obtenció de nous ingressos per la Comunitat
Autonoma, el Pla de Desenvolupament Regional, la creació
del ConseIl de Turisme, la creació del Consell Economic i
Social, etc., etc., etc.
Pero no sois les resolucions són ignorades o menyspreades, és la mateixa paraula del President que cotitza molt avaIl,
que és moIt per davall deIs nominals com es diu en aquests
temps de moda borsaria, «les Directrius d'Ordenació Territorial es finalitzaran durant e! primer trimestre de l'any proxim», paraula de President, impossible compliment; després
de l'avane;:, que no s'ha fet, faltaran més de sis mesos de tramits mínims obligats. Abans del mes d'octubre passat, havien de ser aquí els criteris del Pla Director de la Serra de
Tramuntana, els criteris del Pla Director de Ports Esportius,
paraula de president, paraula lleugera de President que se'n
du el vent, sobre l'impost turístic, sobre la constitució de !'Institut Balear de Promoció del Turisme.
Anem per tant a parlar deis problemes deis nostres ciutadans, de les paraules d'ahir del President, de les solucions
més adequades amb l'íntima convicció que és necessari parlarne, pero que per ara e! Govern no se sent obligat envers el
Parlament i les seves resoIucions ni el President se sent fermat per la seva mateixa paraula, paraula Ileugera que no deixa
tra<;a, que s'autodestrueix un cop pronunciada.
Del Pla Extraordinari d'Inversions, única novetat del seu
discurs d'ahir, novetat formal, perque en sabem molt més pe!s
diaris que pe! que ahir se'ns va explicar en aquesta Cambra.
26.700 milions repartits en 12.000 de carreteres, 6.300 d'obres
hidrauliques, 6.500 d'agricultura, 1.800 de tractament de residus solids. Sembla que s'han cercat projectes facils d'executar, que dO'lin bona imatge pública, que siguin inqüestionables davant l'opinió, pero, quin és el diagnostic que ha
condult a la selecció d'aquests projectes? Quina és la visió
global de la realitat economica? Quin és el plantejament estrategic que dóna fore;:a, sentit, cohesió interna al PI a?
No hi és, no existeix, no hi ha alternatives ni objectius
ni estrategies. El Pla Extraordinari d'Inversions és un recuIl
bigarrat de projectes que pretén sense cap dubte fer coses
bones amb purs criteris d'oportunitat, totes les coses bones
que se'ls han acudit als seu s redactors, pero no hi ha una
selecció, una vertebració en funció d'un objectiu estrategic
d'interes general, i aixo és especialment important quan l'economia de les Illes Balears es troba en un punt crític, en un
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moment delicat, en una situació plena d'incerteses respecte
del futur immediat.
Les necessitats col·lectives no són de 26.000 milions, són
molt superiors, el mateix Director General d'Obres Públiques
deia fa poc «necesitamos 50.000 millones para arreglar las
carreteras de Baleares», els recursos són limitats, sempre són
limitats, per tant és necessari triar objectius, seleccionar actuacions, el Govern té aquesta responsabilitat, la d'escollir
l'opció millor de totes les possibles avaluant i comparant els
resultats que s'obtendrien de les inversions projectades, fent
balan~os costs-beneficis, ingressos-despeses, en poques paraules fent una previsió deis impactes economics deis projectes
seleccionats.
Necessitam millors carreteres? Qui ho dubta? \.mb un
pla de carreteres, naturalment. Es bo continuar construint
estacions depuradores d'aigües residuals? Qui no ho alabaria? Incrementar el patrimoni natural públic? Tots ho desitjam, pero no hi ha doblers per fer-ho tot, per fer-ho tot tot
d'una i per fer-ho tot tot d'una i totsol5. i rer conven~er,
per aconseguir, per seduir la companyia necessaria, ¡lO podem anar amb voluntarismes.
El Govern ha pensat aquest Pla d'Inversions massa des
de la debilitat del victimisme i no-gens des de la for~a de
la racionalitat. Sr. President, 26.000 milions en quatre anys
són pocs doblers i és poc temps; més doblers i més anys,
pero amb objectius estrategics. I quin és I'objectiu a mig i
a lIarg termini més important i més urgent de la nostra Comunitat? ~elevació general de la nostra actitud turística, la
renovació de la planta hotelera, aquest és el gran projecte
que necessitam articular, un projecte que basat en un ampli
coneixement de la realitat economica, que sustentat per estudis de rendibilitat regional i estatal pugui ser presentat com
el millor de tots els possibles per a Balears i per a I'Estat,
aquest és el nostre gran projecte regional, aquest és el camí
encertat.
Parlar de turisme residencial, que no és turisme ni crea
teixit economic, simplement per satisfer un problema cojuntural deis constructors; parlar d'agroturismes de luxe, allo que
deien fa quinze anys «turismo en casas de labranza», no són
més que distraccions, garrotades de cec en relació amb el problema principal, i el problema principal és com hem de millorar 95 milions d'estades anuals per passar d'una facturació de 400.000 milions a 500.000 milions sense incrementar
les places turístiques, sense consumir més espais naturals,
aquest és el gran problema.
La caiguda deis preus l'ha creada la no rehabilitació, la
no reconstrucció de les zones turístiques. El sector privat es
troba en condicions de fer fortes inversions si veu ciar el futur, si veu ciar el futur aquí i no a Santo Domingo, i veure
el futur ciar és veure programes públics fiables de renovació
i de millora d'infrastructura, és veure decisió política, és veure
lideratge públic i aixo és el que fa falta.
No parlam perque sí, per rebentar una pro posta que han
estudiat segurament amb les més bones intencions. Hem fet
aproximacions, tenim ordres de magnitud del que aixo pot
significar, aquest pla estrategic suposaria rehabilitar en 15 anys
400.000 places turístiques, totes les anteriors al 1984, la rehabilitació, la renovació deis establiments d'allotjament turístic i d'oferta complementaria a carrec del sector privat; ho
poden fer, han guanyat molt, guanyen molt i encara guanyaran més si es fa aquest pla i si es du endavant, i a més no
ho amaguen, és public i notorio Aixo suposaria la inversió
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privada de 40.000 anuals durant 15 anys; no és la inversió
d'enguany i de I'any passat, que ha estat molt superior, és
la mitjana dels anys 84 i 85, en 15 anys fan falta 600.000
milions de pessetes. La creació, renovació d'infrastructures de
tot tipus, de pares i jardins, de millores de platges, de passeigs peatonals a c:hrec del sector público Amb quina quantia? Amb un 15070 aproximadament del que és la inversió privada, 6.000 milions cada any durant 15 anys, 90.000 milions
a carrec del conjunt de les Administracions Públiques, per
tant a carrec de I'Estat, de la Comunitat Autonoma i deis
Ajuntaments turístics.
Aquest és un pla necessari i per necessari és possible i
ha de permetre millorar substancialment la des pesa mitjana
del turista, passar de 4.500 pessetes/dia a 6.000 pessetes/dia,
aquest és el gran objectiu, recuperar com més aviat millor
els nivells reals de des pesa de l'any 70 i que poc a poc han
anat perdent un any darrera I'altre. En poques paraules, guanyar 100.000 milions, el conjunt de la nostra economia regional, més cada any.
Aixo suposa impulsar, arrossegar, liderar des deis poders públics la iniciativa privada, des de la inversió i la gestió pública, sense necessitat de petites bonificacions creditícies que no són més que la xocolata del lloro i que com a
mesura única no conduiran a res important. Aixo que plantejo és un bon negoci per a tots, per als empresaris, per a
l'economia de les IlIes Balears i per tant per als ciutadans
de les IlIes Balears i també per a l'economia de les IlIes Balears i per tant per als ciutadans de les Illes Balears i també
per a I'economia espanyola en el seu conjunt. S'ha calculat
que cada pesseta d'inversió pública en un pla d'aquestes característiques produeix al sector privat una pesseta anual en
divises durant quinze anys. S'ha demostrat, i el Govern ja
ho comen~a a creure, ho ha dit, pero no actua en conseqüencia, que el model actual de creixement turístic, de creació de noves zones, de nous allotjaments, és una espiral que
provoca la baixa de la qualitat del conjunt turístic, el descens anual de la des pesa mitjana individual.
Hem perdut el 18070 en termes reals en 17 anys, del 70
al 87. Diu I'economista Navinés que les estadístiques canten,
la millora del poder adquisitiu prodult a les zones noves no
compensa la perdua de poder adquisitiu sofert per les velles
i, per tant, el conjunt de la nostra clientela turística és cada
pic més dolent.
Aquesta política de rehabilitació integrada exigeix obviament decisions i polítiques coherents, no pot anar sola,
s'ha de limitar el creixement de places a les zones turístiques
o limitar-les com a mínim a les més altes categories, s'ha de
preservar amb rigor el medi natural, s'ha d'adequar el creixement economic conjunt a les reals possibilitats de disponibilitats de ma d'obra de la nostra comunitat, s'ha d'impulsar
l'augment de la qualitat i sancionar amb energia les infraccions. Amb aquestes condicions, s'ha dit, invertir a Balears
a les zones turístiques consolidades tornara a ser més rendible que fer-ho a Santo Domingo.
Aquest és, Sres. i Srs. Diputats, el gran projecte d'estat
que les Illes Balears necessiten, que pot ser beneficiós i d'interes per a I'Estat, amb majúscules, i per a tots els espanyols, per tant, i al qual ens poden comprometre i vincular
els ajuntaments turístics. Per tant, projecte d'estat per a
nosaltres, per a la nostra Comunitat i projecte d'estat per a
tots els espanyols. Per dur endavant un pla estrategic d'aquestes característiques oferim la nostra col·laboració tant aquí,
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en el Parlament, com davant d'altres Aministracions, l'estatal i les municipals, per ajudar a convencer-les deIs seus avantatges de tot tius per a tothom.
Tants pocs temes ha volgut debatre el President de la
Comunitat que ha introduit el de la reforma de l'Estatut, tractat ja fa dues setmanes. passarem la moviola, no hi ha cap
problema.
Mantenim que l'ampliació de competencies i el ritme
d'assumpció s'ha d'intentar fer mitjan¡;:ant un pacte d'Estat
entre forces polítiques. Com que els dirigents del seu Partit
d'AP consideren i així ho han manifestat que ja en tenen
prou amb la moguda congressual, esperarem el mes de gener per veure si és una línia encertada, després recapitularemo
La reforma de l'Estatut del 1983 en qüestions no competencials? Certament una aventura, perque hi ha institucions
importants basiques, com són els Consells Insulars, a les quals
encara no els ha tocat res de l'Estatut del 1983 i hi duen una
part important. I..:autonomia balear encara no ha arribat als
Consells Insulars i previament a replantejar aquesta i d'altres qüestions s'ha d'haver iniciat, desenrotllat, experimentat
la descentralització de les decisions polítiques i de les Administracions Públiques que el nostre Estatut d'Autonomia preveu en el seu article 39 i d'altres, i aixo és el que s'ha de
sedimentar, aixo és el que s'ha de consolidar. 1 les competencies que el Govern administra com a propies, pero que
en realitat té en precari o si voleu en usdefruit, s'han de traspassar als seus titulars de manera important, no pensaran
passar de l'usdefruit a l'apropiació.
1 com que aixo no pot esperar més, perque ja fa cinc
anys i mig, quasi sis, com deia ahir el President i com que
n'ha passat més d'un des de la presa en consideració en aquest
Parlament de la Llei de Consells Insulars, hem demanat amb
tota legitimitat, amb dret, com corres pon a una autonomia
solvent, la reunió de la Comissió Tecnica Interinsular i la deliberació sobre la transferencia de dues materies bones de gestionar, l'urbanisme i les carreteres. Si aixo per al President
de la Comunitat és una cortina de fum, vol dir que tal vegada pensa interiorment allo de «Santa Rita, santa Rita, etc.».
Qui ho consideri una caixa de Pandora insinua un retrocés
estatutari en materia de Consells Insulars realment preocupant.
Pero amb aquesta iniciativa no tan soIs volem desbloquejar un aspecte inedit de l'Estatut d'Autonomia, sinó que
també, certament, volem veure l'aplicació practica de punts
de vista del Govern sobre autonomia financera, sobre principi de suficiencia, sobre intents de recuperació de competencies, sobre reforma de fet de l'Estatut i d'altres. Els socialistes, vull recordar, sempre hem estat a favor de l'Estatut
d'Autonomia del 1983, article 39 inclos; vostes, els conservadors, que no el van votar favorablement perque donava poques competencies a les Illes, tenen la paraula.
Encara que sigui rapidament com a resum d'un any, hi
ha altres qüestions de les quals voldria fer constancia: l'escassa voluntat del Govern de desplegar totes les virtualitats
de la Llei d'Acció Social, on són els programes d'equipament
anunciats pel President el mes d'abril en el Debat d'Ordenació Territorial, on la cooperació establerta per llei amb els
Consells Insulars; l'abandó de tota activitat inversora en materia cultural, abdicant de fet de l'esperit institucional que
animava el Pacte Cultural; el fracas de la gran trobada de
l'any passat, el pacte intersectorial. El primer capítol de la
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rondaia de l'hoteler gegantí que ajudava desinteressadament
a aquell pageset tan feiner i tan bon al·lot no ha acabat bé,
potser que el que produeix el pageset és encara massa poc
i massa bo pel que el gegant necessita engolir.
Una política d'urbanisme que escarneix dia a dia la proposta del Llibre verd de la Reforma Agraria Balear de preservar el sol rústic de la seva tercerització, la manca de gestió o de voluntat o de capacitat del Govern per posar en
reguiu les 800 hectarees de la primera fase de la Marineta
amb 600 milions d'inversió improductius.
1 de l'Administració Autonomica? Mil milions destinats
a informatització, entre gastats i pressupostats per al 89, sense
una planificació del procés de canvi administratiu ni programació de la formació de personal. Les deficiencies del sistema comptable, reconegudes sembla ser pel mateix Conseller
i qualificades de paoroses, les conseqüencies d'un procés de
contractació de personal purament clientelista i nepotista amb
proves d'accés que han estat autentiques mascarades i que
han condult al desaprofitament i marginació deIs funcionaris més capacitats al sobredimensionat de les plantilles i a
un baix rendiment reconegut per tothom.
Sres. i Srs. Diputats, sense cap pessimisme respecte de
les immenses possibilitats de la nostra societat i de la nostra
Comunitat, som profundament crítics respecte de l'orientació política del seu Govern. Els seus discursos, els importants no els que fa aquí, evolucionen lentament cap a altres
formes d'expressió, cap a altres idees, evolucionen les paraules, pero no trobam noves polítiques que siguin conseqüents,
que siguin coherents amb aquestes paraules.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula
el Portaveu Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados.
En el escaso tiempo transcurrido desde el Debate de Investidura, apenas algo más de un año, hemos tenido oportunidad de tratar en esta Cámara todo un conjunto de temas
que cubren los más variados ámbitos de la acción del Gobierno. Por citar solamente los debates más transcendentes,
recordaremos el de Política General del pasado año, el de
Política Turística, el de Financiación de la Comunidad Autónoma y el de Ordenación del Territorio, de la mayoría de
los cuales han salido como consecuencia inmediata ponencias y comisiones en estudio para profundizar en aspectos
como la conveniencia de la reforma estatutaria, el posible
agravio comparativo en la distribución de recursos o el análisis del Catálogo de Espacios Naturales remitido por el Gobierno en su momento.
A ello hay que sumar la permanente actividad legislativa que a iniciativa unas veces del Gobierno, otras veces de
los Grupos Parlamentarios, ha venido discutiéndose durante
este período de tiempo. Finalmente debo señalar que se está
discutiendo estos días el proyecto clave para tener una visión
clara de la acción política del Gobierno, su presupuesto para
el próximo año.
Nos preguntamos entonces si al margen del mandato reglamentario es oportuno ahora pasar un examen de la situación política general, tanto por el hecho que se amontonan
una gran cantidad de temas de debate de los citados más
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arriba que esperan solución definitiva y urgente como, sobre
todo, por la dificultad que en este momento entraña abordar la crítica de la acción del Gobierno con argumentacio·nes. que sean originales y naturalmente a la vez rigurosas.
Tal vez estas razones esconden la clave del discurso del
Presidente, de ayer. Un debate de acción política general invita a cualquier Gobierno a hacer una exposición amable de
sus logros y realizaciones en todos y cada uno de sus campos de actuación y ninguna dificultad, creo yo, tendría el
nuestro en realizar, en el debate de ayer, un planteamiento
semejante. No hay área competencial en la que si se ha legislado, no haya sido buscando un acomodo de las leyes a
las necesidades de nuestra Comunidad; no hay área competencial en la que no se haya mejorado la gestión de forma
que el ciudadano la note verdaderamente más próxima; no
hay área competencial, en fin, en la que no se haya construido una estructura nueva más acorde con los tiempos y
los métodos que la proximidad del siglo XXI impone.
Pero el discurso de ayer no ha ido por el camino trillado, el discurso de ayer ha pretendido, a nuestro juicio, apuntar más arriba y aprovechar un debate parlamentario de dudosa oportunidad para convocar a las fuerzas políticas a una
tarea importante, la de discutir nuestro inmediato futuro y
la de participar en su diseño.
El análisis de la situación parte de la aseveración que
el autonomismo está enraizado con la solidez de lo que ha
perdido en apasionamiento y ha ganado en madurez reflexiva, «la autonomía se ha convertido en un hecho normal»,
nos decía ayer el Presidente. Efectivamente nosotros también
lo creemos así, porque en los medios políticos, en los de comunicación, en la calle se habla de la autonomía como si
ya llevara ahí mucho tiempo, como si fuera algo que la historia no nos hubiera proporcionado recientemente.
La autonomía se conoce, y yo me atrevería a ir un poco
más lejos, se entiende, se estima y se siente, el ciudadano
percibe la autonomía y le da un lugar en su escala de valores, lógicamente el paso siguiente de nuestros esfuerzos es
ahora conseguir una efectiva mejoría en las prestaciones que
la autonomía puede ofrecer al ciudadano y en ese sentido
el Parlamento debe ser la caja de resonancia de las necesidades que la Comunidad demanda a la acción de gobierno y
cabe, por consiguiente, a la hora de juzgar la situación de
nuestra Autonomía, repasar la actividad parlamentaria, bucear en ella y buscar las inquietudes planteadas y el grado
de solución que se les ha dado.
Entrando en algunas de las materias más significativas
ya que no en todas por razones obvias de tiempo, empezaríamos por los temas institucionales. Hay en este momento
planteados ante la Cámara cuatro grandes temas institucionales, la Ley de Consells Insulars, la del Síndic de Greuges,
la de Iniciativa Legislativa Popular y la de Reforma del Estatuto. La situación de la Ley de Consells Insulars invita a
pensar que hay grupos políticos tal vez no demasiado interesados en que salga adelante; nosotros queremos aprovechar
hoy para poner de manifiesto nuestra decidida voluntad que
la ley no se retrase más y anunciamos que vamos a hacer
cuanto esté en nuestra mano para que antes del próximo período de sesiones quede definitivamente votada ante el Pleno de esta Cámara.
Nos hubiera gustado que la ley fuera el resultado de un
consenso unánime de todas las fuerzas políticas presentes aquí
que hiciera el texto sólido y estable por mucho tiempo, pero
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ello parece que a estas alturas es practicamente imposible.
El tema de la horizontalidad absoluta, es decir, que en cualquier caso los tres Consells deban tener o dejar de tener las
mismas competencias en las mismas condiciones y al mismo
tiempo ha constituido un escollo insalvable en el camino del
acuerdo. Al menos un Grupo de los seis de la Cámara considera que la horizontalidad es algo más que un criterio, es
un dogma, y no necesito explicar qué pasa cuando las actitudes políticas se convierten en dogmas, la negociación es
imposible. Nosotros no estamos por dogmas ni actos de fe
en política, nosotros estamos por las posturas dialogantes y
flexibles que sepan renunciar a lo accesorio para possib¡¡itar
el acuerdo de todos.
Otros dos temas institucionales están estrechamente vinculados por cuanto se trata de dos proyectos de ley, el del
Síndic de Greuges y el de Iniciativa Legislativa Popular, dirigidos ambos a aumentar la accesibilidad del ciudadano común a los centros de la vida política y su participación en
ella. En la primera se configura un abogado poderoso y gratuito al servicio del administrado y en la segunda un mecanismo, que procuraremos simplificar al máximo, que da acceso al parlamento a personas y asociaciones no
necesariamente dedicadas a la política. Son instituciones que
prestigian la democracia y que en concreto harán arraigar
probablemente con más fortaleza el sistema autonómico. A
nuestro juicio la aprobación de estas leyes es importante, si
bien no tan urgente como la de los Consells Insulars.
Finalmente, dentro de este apartado, queda el tema de
la reforma del Estatuto de Autonomía que hace pocos días
debatimos aquí. Los resultados de aquel debate en el que todos los Grupos Parlamentarios con la única excepción del
Grupo SOCIALISTA estuvimos de acuerdo en la necesidad
y la conveniencia en el tiempo de esa reforma, creo que me
excusan de detenerme mucho más en el asunto.
Otro conjunto de temas que han venido a esta Cámara
y que han sido tratados son los temas de organización. Hemos discutido muchas veces sobre la necesaria agilización de
la Administración, pero en el panorama de esta nueva Administración Autonómica falta aún por dejar claramente diseñados los contornos de lo que deben ser sus elementos básicos estructurales, los trabajadores públicos. Hace ya tiempo
el Gobierno remitió a la Cámara el Proyecto de Ley de la
Función Pública, tras diversas conversaciones y discusiones
previas a su elaboración con los sectores afectados. Fruto de
este trabajo encaminado a aunar criterios y a ofrecer participación a todos, parece que finalmente antes de concluir el
año podremos tener nuestra Ley de Función Pública, lo que
también representa un paso decisivo en el asentamiento de
la realidad autonómica. Nuestro Grupo desde luego ofrece
también su total apoyo para conseguirlo.
De los temas organizativos podríamos pasar a los financieros y a este respecto debo empezar por suscribir las palabras del Presidente en su discurso de ayer, palabras que ya
en su día fueron claramente refrendadas por la mayoría de
este Parlamento, como algún otro Portavoz ha puesto de manifiesto, y así en las resoluciones aprobadas tras el Debate
de Financiación el Parlamento fue taxativo al valorar positivamente la labor reivindicativa -reivindicación, que no vindicación ni victimismo-del Gobierno de la Comunidad ante
el Gobierno de Madrid, contrastando la insuficiencia financiera de la Comunidad y la necesidad de que se reconozcan
en un nuevo sistema criterios como el de población, insula-

DlARI DE SESSIONS / Núm. 43/1 / 23
ridad, unidades administrativas, etc., con una mayor aproximación a la realidad y la dificultad del ejercicio de las competencias autonómicas con una financiación insuficiente y
altamente condicionada. En otras palabras, el Parlamento -y
supongo que habrá también quien le acuse de victimismovino a reconocer las dificultades de un Gobierno al que cicateramente se le niega el dinero suficiente para desarrollar
con eficacia sus competencias yeso no se hace contra tal
o cual Gobierno, eso en definitiva se hace contra toda nuestra Comunidad.
Si a esto unimos la actitud socialista contraria al traspaso de competencias, en algunos casos de forma verdaderamente escandalosa, como cuando se oponen a que esta Comunidad disponga de alguna de las que tienen todas las
demás de España, las otras dieciseis, el caso de la protección
y tutela de menores, o a que podamos tener la completa responsabilidad en temas que sólo y exclusivamente nos afectan a nosotros, el caso de las competencias en materias de
aguas o las de ferrocarriles, habremos de concluir pidiendo
a todos un esfuerzo para que con serenidad, sin histerismos,
pero con firmeza hagamos llegar a la opinión pública, a nuestros respectivos partidos políticos nacionales y a nuestros representantes en las instituciones de Madrid las justas reclamaciones que se derivan de peticiones que están recogidas,
contenidas y amparadas por la Constitución Española y por
nuestro Estatuto.
Dentro del área económica hemos venido tratando aquí
durante este último año, el primero de esta Legislatura, con
carácter relevante dos temas importantes, el turismo y la ordenación del territorio. En la serie de importantes debates
habidos sobre Política Turística se ha puesto de manifiesto
la preocupación por la mejora en la calidad de la oferta que
pasa por la mejora de la infraestructura de los establecimientos y de los servicios y fruto de esa preocupación es la decidida actitud del Gobierno que se concreta en el esfuerzo inversor en mejora de abastecimientos y saneamientos,
carreteras, puertos, etc., en la mayor exigencia al inversor privado en cuanto a estándares de calidad, en la búsqueda de
unas nuevas y buenas posibilidades turísticas, diversificando
la oferta actual, y en la preocupación por la preservación
del paisaje. Ahí están, para demostrarlo, inversiones, decretos reguladores de la construcción turística o, por citar la más
reciente, la aprobada Ley de Campos de Golf.
Mención aparte merece la preocupación por conseguir
que esta pieza clave en la economía balear sea capaz de arrastrar a los sectores más deprimidos, política de la que esperamos buenos resultados a ua plazo medio y cuya plasmación
práctica puede verse reflejada hoy en los presupuestos de Consellerias como Agricultura o Indústria.
En la extensa materia de la ordenación del territorio se
ha puesto el acento especialmente en la necesidad de crear
un cuerpo legislativo propio en materia de suelo, la preservación de espacios naturales y el impulso de las obras públicas. La ordenación del territorio insular basada en un instrumento de planeamiento, el Plan Provincial al que el tiempo
y la posterior legislación fueron envejeciendo, requiere un tratamiento particularizado y actual. El Gobierno está comprometido a remitir a esta Cámara el avance de Directrices de
Ordenación del Territorio en este año y ello significará la
puesta en marcha definitiva de su andadura.
Por otra parte y simultáneamente han venido remitiendo a la Cámara diversas leyes como la de edificios fuera de
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ordenación o la ya anunciada de disciplina urbanística que
se acomodan a nuestras necesidades, se ha anunciado también la elaboración por un extenso y variado equipo de la
necesaria, imprescindible Ley del Suelo de nuestra Comunidad. En lo que se refiere a la delimitación y preservación
de espacios naturales, que enlaza con las exigencias de política turística que antes comentábamos, la labor del G0hierno se ha plasmado en la elaboración de un Catálogo de Espacios Naturales con carácter prioritario, la gran cantidad
de asuntos pendientes en el Parlamento ha impedido que
avanzáramos substanciamentes en su discusión. Por ello creo
que sería útil que encontráramos las fórmulas adecuadas para
que, sin perjuicio de la libertad de presentación de cuantas
iniciativas legislativas estime cada cual necesarias, se establezcan prioridades que nos permitan abordar rapidamente los
que, como es el caso del Catálogo de Espacios Naturales,
están pendientes hace ya bastante tiempo y es verdaderamente
urgente su resolución.
Ya me he referido al tercer gran tema tratado en esta
Legislatura, el de las obras públicas, cuando hablaba del generalizado interés por una mejora cualitativa de la oferta turística. Debo añadir aquí que si eso no fuera razón suficiente, el esfuerzo inversor en carreteras, abastecimientos,
saneamientos e instalaciones portuarias es una exigencia de
calidad de vida de nuestros ciudadanos a la que estamos obligados a responder. Agua y alcantarillado en cada núcleo urbano, carreteras amplias, cómodas y seguras, puertos comerciales y de recreo forman parte de lo que podemos llamar
forma de vida europea y por consiguiente nuestra.
Quedan otros muchos temas y áreas de actuación autonómica sobre los que quizá no han habido debates generales
aunque sí se han tratado puntualmente y a veces con frecuencia. Así sucede, por ejemplo, en el ámbito cultural, en
el que se han discutido problemas como la normalización
lingüística, la política de archivos, museos, bibliotecas, patrimonio arqueológico, histórico. El amplio campo abordado tiene respuesta completa, a mi juicio, en el presupuesto
de la Conselleria y a él me remito porque estamos discutiéndolo, lógicamente presupuesto que está por debajo de los deseos de su responsable, pero significativamente amplio en el
magro conjunto de la totalidad del presupuesto de la Comunidad.
Tampoco la sanidad ha sido objeto de debate general,
aunque sí de una preferente y constante atención parlamentaria y gubernamental. Por citar algún tema concreto, como
el de la toxicomanía, que otros portavoces han traído aquÍ,
la problemática se estudia por una comisión especial creada
al efecto y que nuestro Grupo apoyó desde el principio.
Como conclusión diría que un repaso rápido como el
que acabo de hacer por lo que han sido las principales inquietudes del Parlamento y del Gobierno este año pasado
viene a poner de manifiesto que la Comunidad Autónoma
necesita con urgencia la aprobación y el desarrollo de algunas leyes como la de Consells Insulares, que la reforma del
Estatuto debe ponerse en marcha ya, que nuestro Gobierno
Autónomo necesita más competencias y mejor financiadas
y que en definitiva los ciudadanos requieren una política turística que asegure, mediante la diversificación y la calidad,
un futuro esperanzador, una política urbanística y ambiental
a la altura de la Europa en la que estamos integrados; una
política general, en fin, que dé respuestas propias a problemas propios.
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El Presidente nos proponía ayer un plan de futuro en
sintonía con estas demandas, un plan que alguien ha calificado de incuestionable y que por ello nosotros esperamos
que una amplia mayoría de esta Cámara, con las lógicas matizaciones, le preste su apoyo.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el President de la Comunitat Autonoma,
Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DE LA COMUN1TAT AUTO NOMA
(Gabriel Cañellas i Fons):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
No és la primera vegada que es fa un debat sobre l'estat
de la Comunitat, cadascun ha tengut un plantejament diferent i cadascun deIs que hem fet, s'hagi plantejat com s'hagi
plantejat, ha rebut crítiques per la seva formulació, perque
quan l'hem fet sobre balan<,:os han dit que li faltava filosofia, quan l'hem fet més sobre principis ens han dit que li
faltavan balan<,:os, quan l'hem fet sectorial ens han dit que
perdíem de vista la política general, quan I'hem fet sobre el
passat ens han dit que li faltava visió de futuro
Nosaltres podem comprendre que aixo sigui així, cadascú és cada qual i cadascú fa el que creu millor en cada moment i per a aquest debat creguérem oportú plantejar des
d'on som, cap on anam sense entrar en cap formulació concreta, sense fer cap plantejament de xifres i sí d'alguns principis que volíem explicitar. També creguérem oportú, m'estranya que ningú no ho hagi significat, que davant un debat
tan important com aquest i per una vegada féssim la prova,
i més avui que hi havia una oportunitat que tot el poble balear que hi tengués interes i les seves feines li ho permetessin, pogués seguir aquest debat en profunditat a través de
les cameres de la televisió i des de casa seva, no interrompre
la visió generalitzada que podien fer tots i cada un deIs Grups
aquí presents -i no dic els Grups de l'Oposició, sinó totsamb un dialeg permanent de Grup i Govern i Grup i Govern, perque pensavem que precisament per la forma amb
que l'havíem plantejat podia ser bo que en un tracte successiu s'anassin veient, escoltant totes les opinions sobre un mateix tema sense interrompre-Ies, perque amb massa freqüencia, quan s'interromp en forma d'un dialeg de preguntes i
res postes, es perd el fil general de la filosofia per anar a la
petita resposta del tu has dit i jo et contest per tal de desvirtuar I'argument del contrari, del contrari en el bon sentit de
la paraula, pero en absolut, vist que aixo ha transcorregut
per aquests camins, volem deixar de donar resposta a tots
i cada un deIs Grups i els volem donar resposta perque pensam seriosament que aquest debat és qualque cosa molt més
important que un mer acte protocol·lari. Un debat sobre I'estat de la Comunitat ni qualsevol altre debat que es dugui
en aquesta sala no és mai en absolut una mera qüestió protocol·laria, jo pens que el Govern en distintes situacions i
davant distints auditoris parla i explicita el que són les seves
línies d'actuació política en funció d'aquell qui I'escolta i del
major profit que en puguin treure aquells qui escolten quines són les línies d'actuació, pero a totes i cada una de les
intervencions del Govern no hi ha la possibilitat que hi ha
aquí avui que I'Oposició, aquells altres Grups que no formen part del Govern i el qui donen suport al Govern tenguin oportunitat d'explicar els seus punts de vista, de con-
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trastar les opmlOns, fer oportunes rectificacions a les
exposicions del Govern. De manera que res més enfora d'intentar que aquest debat d'avui sigui un mer acte de protocol;
tenim, encara que alguns no ho creguin, massa respecte pel
que representa aquesta institució per pretendre convertir-la
en un mer lloc de fer comedia.
Dit aixo, jo crec que ens hem de sentir satisfets després
d'haver sentit el to generalitzat d'aquest debat. Jo pensava
que, amb sort, podria trobar tres o quatre Grups, cinc a tot
estirar que donassin complida satisfacció a allo que el Govern exposava, pero quasi m'atreviria a dir que amb matisacions, amb confrontacions, amb diferencies de matís i d'opinions, quasi em don per sustentat per sis grups d'aquest
Parlament, la qual cosa vol dir quasi tots, i sis Grups per
una raó molt senzilla, no perque coindicim en tots, sinó perque n'hi ha que maldament els retorcin no canviaran de discurs ni de principis ni de filosofia, ni els treurem del sole
per molt que canviem la forma del debat.
Jo voldria indubtablement agrair I'aportació a aquells
que ens ha donat suport d'una manera més clara, que prenim en compte, i als qui han fet matisacions entre allo que
els agradava i els desagradava agrair-Ios-ho igualment perque aixo ens dóna motiu per pensar, per pensar si anam bé,
per pensar si hem de fer rectificacions, i a aquells que no
els agrada res mai, doncs continuar felicitant-Ios perque almanco demostren coherencia.
Per aixo ens alegra que des del Grup M1XT ens donin
I'impuls necessari per prendre un camí, jo no dic d'anar per
feina perque fa sis anys que no hem deixat de fer-ne ni un
sol dia, jo no dic d'anar per feina perque crec que cap deIs
qui són al Govern ni els Grups que els donen suport ni
aquests Diputats són aquí alegrement, pero sí que ens obliguin, que ens encaminin, que ens encoratgin a prendre un
camí, afer aquest salt cap al futur que nosaltres volíem plantejar ahir, aquest salt que exigeix aquestes mostres necessaries, aquests esfon,:os necessaris per aconseguir que la qualitat, la tecnologia i el disseny en tots els sentits, perque pareix
que hi ha qualeuna d'aquestes paraules que l'aplicam únicament i exclusivament a un sector concret, i deim disseny quan
parlam d'indústria o deim qualitat quan parlam de turisme,
quan en realitat són uns adjectius que ens haurÍem d'avesar
a aplicar a totes i cada una de les nostres actuacions. Ens
alegra, per tant, que ens animin afer aquest salt cap al futur i els garantesc que, almanco des que jo som President
i ja fa quasi sis anys, no hem deixat de fer-ho ni un sol moment ni, en la nostra mesura i amb el nostre coneixement,
de prendre totes les disposicions necessaries per fer-ho. Li assegur que no és la nostra intenció boicotejar les aportacions
que faci l'Oposició, ben al contrari les analitzarem amb tota
profunditat i tractarem d'acollir allo que essent coherent amb
el nostre punt de vista, amb la nostra forma d'actuació, pugui millorar el que sigui i el que no, sense cap tipus de menyspreu, intentarem puntualment corregir-ho, debatre-ho,
dialogar-ho fins on puguem arribar. Li garentesc igualment
que no són meres teories allo que nosaltres exposam, creim
serenament que quan hem anat afer peticions alla on sigui,
a Madrid amb molta més freqüencia, pero també a altres
indrets, fins i tot a la nostra mateixa societat, hi hem anat
seriosament i cercant no fer una mera elucubració filosOfica,
sinó tractant de trobar solucions per al futuro
Per aixo aquest pla, que és un salt cap al futur, sera
un pla que cerca modernització, que cerca de qualque ma-
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nera elaborar un futur turístic distint, que cerca impulsar la
creativitat de la nostra societat, donar-li una finan<;:ació en
tot el que és el nostre entorn economic, sense oblidar en absolut les millores socials, perque pareix que quan hom parla
d'un tema concret s'oblida deis altres o pareix que quan hom
té possibilitats de fer una cosa és que ignora totes les altres
coses que pot fer. Jo crec que quan hom dedica un esfor<;:
especial a uns temes, sense oblidar els altres, en el cas concret de la finan<;:ació cerca finan<;:ació per a uns perque de
qualque manera si troba una finan<;:ació adequada per a uns
temes i extraordinaria alleugera sistemes, doblers, mitjans que
poden anar a tot el que no és aquell tema concret. Un salt
cap al futuro Sí el que farem i procurarem que no sigui mortal ni sense xarxa.
Al PSM-EEM i al seu Portaveu, un pages com qualque
vegada diuen que som jo li contestaria que massa vegades
el negre l'embulla. Es bo ser llest, cult, capa<;:, dialectic i tenir un bagatge, pero em fa l'efecte que una de dues, o tenen
un únic discurs i el repeteixen sempre o aixo que ens ha dit
voste que el Govern i la societat discorren per diferents camins s'ho hauria d'aplicar una mica el Grup, perque una de
dues, la nostra societat té unes possibilitats o no les té, i una
de dues, o jo només veig un sector de la societat o vos tes
només veuen únicament l'altre, em sembla igual que aquells
qui entraven dins una habitació i una veia totes les parets
pintad es i l'atre només veia el despintat que hi havia just
darrera la porta, alla on fregava el biuló, i és possible que
la meya visió un poc amplia no sigui la de l'absoluta totalitat de la societat balear, pero em fa l'efecte que el tros despintat que voste veu darrera la porta representa encara molt
manco la realitat balear.
Que hi ha opulents i ofegats? Sí, pero em nec a admetre que la societat balear sigui una societat només de persones ofegades i que sigui majoritariament de persones ofegades i que les rendes deis treballadors siguin absolutament
conculcades, em pareix que és una simplificació que amb freqüencia vostes fan aquí, voste d'una manera molt més assossegada, quan el Portaveu és un altre, d'una manera molt
més vehement i molt més rapida, pero exactament el mateix
discurs, i jo crec que pot dir aixo perque les xifres, que no
són només el «jo menjo un pollastre, tu i jo em menjat mig
pollastre perhom» amb que voste en certa manera ha acabat
el seu discurs, sinó les xifres referents a nombre d'ocupació,
a la inflacció, al creixement de la població activa, que jo no
li donaré pero que són a la seva disposició i que voste coneix igual que jo, no demostren que la nostra soci~tat vagi
per aquest camí, i la prova és que hi ha més persones que
fan feina, que hi ha hagut una creació molt major d'ocupació, no crec que aixo sigui dolent, que tenim unes xifres d'atur
que han disminui't del 17070 a 1'11070, aixo no és dolent, que
la renda per capita és molt major, i aixo vol dir que ho és
per a tots, no només per a uns quants. Jo crec que cadascú
fa una lectura de les dades en funció del que li convé i del
que ha de plantejar aquí, no dic que aixo no sigui legítim,
dic que per aquest camí em pareix que vos tes i jo continuarem anant per camins diferents.
Que les Illes tenen una dinamica propia i que nosaltres
la incentivam? Benhaja aquesta dinamica, no ho hem amagat mai, sempre hem dit que erem incentivadors de la di namica de la societat de les nostres illes, que creim que té qualque cosa dolenta, pero també creim que té moltes coses bones,
precisament nosaltres sempre donam suport a aquesta socie-
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tat vital d'aquestes illes que ha sabut solventar cada un deis
problemes en el moment que se li han presentat, per molt
negres que hagin estat els panorames en qualque moment.
Sabem que tenir unes obligacions, sabem que tenim unes funcions, no renunciar a exercir-les, pero per descomptat sempre anirem pel camí de la incentivació.
Després ens han fet una llista, com sempre, els pensionistes, dels toxicomans, les disminucions, els barris degradats,
com si el fet de no haver-los esmentats aquí representas que
no es fa absolutament res. Per descomptat, per als pensionistes, si es refereix a l'increment de les pensions, jo ho accepto com un repte i els el traspassaré a través d'una resolució d'aquest Parlament perque instem el Govern Central que
canvü' la seva acció; si com a pensionistes es refereix a que
aquest Govern no ha fet res per a aquestes persones que alguns altres dei m de la tercera edat, que requereixen uns serveis i unes actuacions, jo el commin a veure el que s'ha fet
a tots i cada un deis pobles d'aquestes illes, les meves paraules no són les més adequades per fer l'alaban<;:a d'aquest tema,
pero que siguin altres que donin la resposta per nosaltres.
Toxicomanies? Jo diria que nosaltres ens hem de beure
les glopades del que no fan els altres, i ho feim, i crec que
hi ha una funció realitzada des de la Conselleria de Sanitat,
no perque sigui una funció administrativa, sinó perque és la
funció exactament adient a tot el que nosaltres volem fer en
acció social, que és donar suport a les iniciatives tant de persones com d'institucions, de persones capacitades que donen
una passa endavant i ajuden a fer-ho que crec que són dignes de lloan<;:a i crec, a més, que són modeliques i donen
un resultat encara molt petit que fan altres anant contra les
causes i no contra les conseqüencies. N'hi ha que ens haurien d'ajudar a atacar les causes, nosaltres de moment, desgraciadament, només podem disminuir les conseqüencies,
pero ho feim amb cos i anima, i crec que es veu.
Amb les disminucions no digui que feim jocs d'artifici
únicament i exclusivament davant batles, perque crec que el
camp de les disminucions, amb la política que hem fet de
donar suport a totes les institucions que han tengut un esperit de lluita contra aquest tema durant els darrers anys, aquest
és un tema que mai no s'esgotaria, que cada fase de l'Autonomia, com deiem ahir, dur la següent fase de poder ampliar i millorar, pero jo crec sincerament que en la mesura
de les nostres possibilitats hi ha hagut una atenció i una preocupació que va des de les inversions en la creació d'un centre de profunds, que no n'existia cap, fins a la dedicació de
tots ds doblers que h2n fet falta, perque no hi ha cap institució que no tengui el seu deficit cobert, si bé és cert que,
com el cas d'1nca que voste ha esmentat, encara n'hi hagi
molts que sigui digna de tenir en compte la seva precaríssima situació, i per tant acudim a tots aquells centres que puguin ajudar, perque no oblidi que no és una competencia exclusivament nostra i amb aixo no vull repartir culpes, pero
sí el comminaria que comparas l'acció que fa la Comtmitat
Autonoma i les que fan els altres responsables des deis municipis, des deis més grans fins als més petits, a veure si tothom pot dir que ha fet tant com nosaltres.
La veritat és que m'ha satisfet sentir-lo, perque no ha
pogut afegir absolutament cap acció nova, cap discussió nova
a tot el que han fet fins ara, per tant no devem anar tan
malament, no devem anal' per un camí tan errat. Dic aixo
perque també va entrar la seva exposició en temes agrícolas,
que no s'ha vist res per ajudar als joves agricultors; bé, ido
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n'hi ha que encara ni han vist els agricultors de prop, no
ho dic pe! seu Grup, ho dic per altres que fan senyes des
de la tribuna, encara no saben que és un pages, en canvi
n'hi ha que hem nascut dins el camp i sí sabem com s'ha
de tractar aquesta gent, sabem quins són els seu s problemes
estructurals, sabem les dificultats per treballar amb qualcun
d'aquests sectors i estam disposats a ajudar-Ios, pero hi ha
una cosa que volem deixar ben clara iés que s'ha d'haver acabat aixo d'ajudar a qui no es vulgui ajudar a si mateix i hem
de tractar de potenciar allo que siguin realment iniciatives
pro pies, i el mateix que dei m deis agricultors ho podem dir
del creixement i de tants d'altres sectors, hem de fer, hem
d'ajudar, hem de potenciar, hem de marcar camins, pero també hi ha d'haver una societat que respongui a les nos tres peticions.
Voste ha fet referencia que el Sr. Almunia no ens contestaria com contesta a Catalunya, que tal vegada per dificultats amb el nostre plantejament, dificultats motivades per
la proposta voluntaria d'aquest Govern que s'enfronta amb
més coses, el dialeg amb I'Administració Central seria difícil
i mai no rebríem la contestació de Catalunya. Si la contestació que m'han de donar a mi és la mateixa que han donat
a Catalunya dient que no Ii deuen cap pesseta, a mi no em
convé gens aquesta contestació, em convé més que diguin que
me'n deuen qualcuna o almanco que me la prestaran.
]0 no voldria entrar en temes com el que voste ha plantejat que ser d'esquerres és ser autonomista, perque no sé
si aixo anava per nosaltres o anava pels altres, és a dir, no
sé si amb aixo ha volgut dir que nosaltres no podríem ser
mai autonomistes o que uns altres no podrien ser mai d'esquerres. La veritat és que jo crec que I'autonomisme no té
colors polítics, que la voluntat d'autogovern no té colors polítics, sinó que és un sentiment que no és propietat de cap
grup minoritari, sinó una demostració palpable que es fa dia
a dia.
Que per al futur ens planteja el fet que no ens jutjaran
avui, sinó el 92? Doncs que voste ho vegi, de moment els
judicis no són tan desfavorables, n'hi ha de bons i n'hi ha
de dolents, no pretenim fer-ho tot bé ni tot malament, pero
creim que hem actuat responsablement en totes les nostres
accions i que qualque cosa hem fet per al nostre poble.
A UM li he d'agrair la felicitació pública, pero no la
felicitació de si el Govern ho fa bé o ho fa malament, perque aixo suposaria que torn unes felicitacions ja que les dues
forces polítiques som en el Govern, o les tres, perque nos altres som una coalició al mateix temps, immersa, sinó per la
referencia que ha fet a un demble, la qual cosa m'alegra perque no fa ni tan soIs dos dies, quan es debatia la conveniencia o no d'un discurs com el que he fet, qualcú em va redactar en un paper un carnet de Partit Liberal, la qual cosa em
va honrar. Si la se va felicitació m'acosta un poc més a sentirme d'alguna manera i sense necessitat d'escriure-ho militant
honorari d'UM, amb els seus plantejaments que coincideixen amb els nostres, Ii assegur que per a mi és possiblement
el fet que més m'alegra d'un debat com aquest. No el preocupi mantenir la defensa deIs Consells Insulars perque aquests
juguin el seu paper, no el preocupi insistir tantes vegades com
faci falta, perque en el nostre Grup no hi trobara cap problema; en trobara a una altra banda en aquest camí, amb
aquells que continuament canvien. Com que s'aficionaren en
un moment determinat que una paraula meravellosa com el
canvi, «el cambio», els va servir de fórmula per modificar
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les coses, ara canvien ells, pero nosaltres no, nosaltres continuarem pel mateix camí que emprenguérem fa anys.
Que hem de controlar ofertes, rendibilitzar inversions en
agricultura, que hem d'encal<;:ar el benestar social. Ciar que
sí i junts intentarem dur-ho a terme de la millor manera i
de la més rapida, i junts continuarem lIuitant per aconseguir
que I'autogovern sigui una realitat i que ho sigui fins i tot
superant aquest concepte, que jo crec que la veritat és que
no s'ha expressat prou, que I'autonomia és realment autogovern, perque moltes vegades diuen que és aixo de l'Autonomia?, doncs és exactament aixo, voluntat de governar-nos
nosaltres mateixos i junts I'aconseguirem, i per aconseguir-Ia
negociarem tant com faci falta, perque no és voluntat nostra
enfrontar-nos amb ningú, no ho és, és molt més facil i molt
més agradable encal¡;:ar aquestes mateixes metes per la via
del dialeg, el que passa és que perque dos es parlin han de
voler tots dos, si no, no em cansaré de dir-ho, ens trobam
tantes vegades que som com aquells dos nuvis que es trobaven a mitja correspondencia, que un escriu i I'altre no contesta, i a nosaltres aixo ens passa amb massa freqüencia quan
ens dirigim al Govern Central.
No és facil el camí de I'enteniment, tenim postures massa diferenciades tal vegada uns Grups i els altres, pero Ii garantesc que no quedarem darrera per voluntat de dialeg i encara que en un moment determinat, aquí, que és on s'ha de
fer, exposem postures que tal vegada no agradin, aixo no vol
dir que tenguem voluntat d'enfrontament ni vulguem fer victimisme, aixo vol dir simplement i c1arament que partim
d'unes bases i estam disposats a arribar, a cop de dialeg, on
faci falta, sempre que se'ns convenci o ens donin raons favorables, fins i tot qualque vegada, com ha passat en aquest
Parlament, quan s'han donat raons d'Estat, i un Govern i
unes forces polítiques s'han aixecat a defensar possibles raons
d'Estat, encara que després les res postes tardin a arribar.
Estam, com vostes, per la planificació indicativa i precisament creim que feim aquest ca mí, que el nostre pla d'inversions és una indicació de per on han d'anar les nostres
actuacions i les de la societat també, que és voler saber de
qualque manera que vol el nostre poble i tractar de derivar
les seves iniciatives cap a allo que creim que pugui ser, no
un bé concret, determinat, d'uns senyors exclusius, sinó el
bé comú, i la nostra societat és tan imaginativa, és tan fina
d'enteniment, que normalment li basten aquestes indicacions,
no ha de menester gaire més, perque el nostre poble és capa¡; i intel·ligent, i no permetrem que una situació de crisi
eco no mica ni qualsevol altra circumstancia que es produeixi
en un futur immediat pugui posar en perill la seva cohesió.
Per aixo és que junts intentarem preveure quines són les
situacions que ens ofereix el futur i preveure amb anterioritat quines són les alternatives que hem de donar perque
aquest futur es dirigeixi cap a fets positius i no cap a fets
negatius.
Per aixo ens alegra veure iniciatives per una part del nostre poble que possiblement és la més perjudicada, aquest sector de la nostra població que es troba amb possibilitat de
ser la zona més regressiva de la nostra Comunitat, pero precisament per aixo el pla que hem fet en conjunt cerca que
aquestes comunitats que es troben en situació regressiva no
quedin ai1lades, sinó que a través d'lInes bones comunicacions no hi hagi diferencia entre vorera de mar i interior, entre una capital i els 1I0cs més alllats. 1 precisament perque
no volem que aquesta regressió els arribi també en el terreny
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economic, és perque un pla de reindustrialització encamina,
intenta dur cap a aquestes zones aquella alternativa economica que el fet de no tenir sol i platges els lleva. Aquesta
idea és la que també ens anima en aquesta Iluita a favor d'una
agricultura que ha d'afavorir indubtablement aquestes zones
que tenen una regressió economica major.
Esperam que amb una actuació com la que es planteja
en un pressupost general, com la que es planteja en aquests
pressuposts combinats amb aquest Pla Especial d'Inversió es
puguin solventar les dificultats d'aquestes zones, les que voste ha dit i d'altres que hi ha, que precisament serien les que
passen més dificultats en un moment com el que du el futur
que ara se'ns presenta.
Felicitar el Portaveu del CDS perque ha explicitat clarament allo que li agrada del que no li agrada, allo amb que
esta d'acord del que esta en desacord, la qual cosa facilita
clarament la labor de tots aquells qui vulguin de qualque manera tenir unes actuacions tan sustentades que siguin representació del mes ampli sentit popular, perque indica clarament a un Govern que sap, entén i compren que no és un
Govern majoritari, quins són els camins que ha d'emprendre
si vol tenir una actuació realment comprensiva de tot el sentit popular.
Jo comprenc que vostes es demanin per que volem més
mitjans i que espera el ciutada, i que tal vegada en qualque
moment les respostes que donem a aquestes preguntes no siguin exactament les mateixes. Voste es demana quina alternativa donam als pagesos, si ens hem preocupat per la intranquil·litat del futur turÍstic, si tenim en compte les
reclamacions deIs funcionaris per la perdua de poder adquisitiu, si ens hem plantejat la dificultat que pot suposar una
construcció avui en baixa, el fet que els pensionistes no tenguin residencies suficients, temes com els de la drogo-adicció
i els consumidors.
CIar que ens ho hem plantejat i ciar que a la nostra
manera intentam donar una resposta, i ciar que ens agradaria donar una res posta encara molt més bella i més positiva,
pero des d'un Govern hem de mirar de no confondre allo
que voldríem amb allo que és possible i quan feim els nostres plantejaments tractam de fer allo que nosaltres creim que
és possible de la millor manera que sabem.
El que jo no puc admetre és que tractem de confondre
que hi hagi encara problemes latents en tots i cada uns
d'aquests aspectes i que aixo representi que hi hagi un desencant. Jo no ho cree, jo no el sent, hi ha sectors on sí que
hi ha un desencant, jo cree que hi ha realment un coneixement bastant ciar de quina és la realitat, de quina és la voluntat del nostre poble, d'on es vol encaminar i que és el que
ens exigeix a tots i cadascun, i en feim una interpretació i
la plasmam a tots els documents i accions polítiques que duim
aquí.
Malgrat que qualcú tragués el tema de les illes adjacents,
si bé era als nostres textos d'estudi també és una expressió
que amb gran assiduitat, sobretot quan em trobo mar enlla,
encara m'agrada d'utilitzar. En el nostre Govern no hi ha un
especialista a dir que la nostra estructura administrativa era
colonialista, i jo afegesc que efectivament era l'estructura administrativa colonialista propia d'unes illes adjacents que mai
no varen tenir nom propi més que als mapes i encara de vegades posats vora el de Canaries. Nosaltres no voldríem en
absolut que ens haguessin de tirar mai en cara aquesta expressió referida a les illes menors, primer que seria remarcar
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un fraeas de la nostra política que no estam disposats a admetre i segon perque creim que fins avui hem fet bona part,
no tot, del necessari perque aixo no es produÍs i que si encara no s'ha evitat totalment i si no s'ha vist plasmat en moltes actuacions polítiques ha estat perque n'hi ha hagut que
fins avui no han descobert les ilIes menors, el que passa és
que les han descobert de cop i res posta, han oblidat que hi
havia la mar enmig, i l'aigua ja els arriba al coll.
Per descomptat ens sabria molt de greu caure en una
centralització del poder, admet que sigui una temptació com
qualsevol altra, és cert, tenim exemples deIs que reclamaren
I'autonomia des de I'Oposició, la plasmaren a la Constitució, obligaren a plasmar-la als Estatuts agradas o no agradas a tothom i tot d'una que s'han vist al poder els cou tot
el que escrigueren. Nosaltres no voldríem caure en aquesta
temptació, voldríem trobar el camí adequat perque allo que
hem propugnat molt de temps no trobi, com ha trobat fins
ara, tants d'entrebancs i per descomptat procurarem que la
discrecionalitat en un tema com aquest procurarem que es
trobin enfora les nostres actuacions.
Prenim bona nota del seu suport a tot el que sigui lluitar contra aquest intent de recuperar competencies, d'avui endavant no voldríem trobar més motius per coincidir en un
tema tan espinós com aquest, no perque no hi hagués coincidencia, sinó perque realment no es reprodulssin les actuacions que ens ha obligat a impugnar pressuposts, a impugnar la Llei de Costes, la de les aigües, la de les vivendes i
tants d'altres temes que ho hauríem d'haver fet igualment,
pero que sí ho feim després diuen que només anam contra
el Govern Central i es difícil saber compaginar on comen<;:am el dialeg i on acaba I'enfrontament i sobretot amb una
classe de dialogants que tot d'una que la nostra opinió es
contraria a la seva diuen que feim victimisme. Per aixo amb
més motiu ens alegra veure que no és només una qüestió
de la dreta contra l'esquerra, sino que hi ha qualcú més que
coincideix amb nosaltres, per aixo, moltes gracies.
També veure que coincidim que s'abusa massa de les Oirectrius Generals de Política Economica, fins i tot jo hi afegiria qualque cosa més que, encara que fos tÍmidament, vaig
intentar establir ahir dins el meu discurs, que s'abusa massa
de partides pressupostaries que no corres ponen al Govern
Central, que són les que motiven aquesta direcció economica, és a dir, que jo cree que han retallat parcel·les filosOfiques de poder, pero ningú no retalla els pressuposts generals
de I'Estat, que són els que donen el poder, i que ens transfereixen les competencies en agricultura i per tant algunes Oireccions Generals completes haurien de desapareixer del Pressupost General de I'Estat per incidir en aquesta partida que
diu Finan<;:ació de les Comunitats Autonomes i que en vivenda i d'altres temes haurien de desapareixer les partides
pressupostaries del Govern, així no haurÍem de menester sol·licitar ni ajudes ni convenis perque hi hauria un muntant suficientment important perque, perque sense afectar en absolut els principis de solidaritat, s'adquirissin els principis de
suficiencia.
Que és un mal plantejament de la fórmula de la finan<;:ació? Fa molt de temps que ho deim i coincidim igualment,
i li assegur que farem tots els esfon;os necessaris per a un
tema tan seriós com aquest, que els nostres plantejaments
siguin plantejaments tecnics amb possibilitat de convertir-se
en arguments solids de dialeg, de la mateixa manera que feim
el mateix esfon; perque ni voste ni ningú pugui dir que no
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gastam els doblers de la nostra Comunitat adequadament.
Hem tengut dificultats molts d'anys. jo crec quc t0thom sar
que hi ha hagut, en el transcurs de quatre anys, pressuposts
que s'han aprovat pel juny, qualcun que s'ha retirat, que els
hem hagut de tornar a dur, que s'han comenc;at, i aixo ha
provocat una dificultat administrativa.
Fins i tot estic disposat a admetre que s'ha hagut d'educar tota una c1asse política, per que no?, i tota una administració nova a funcionar d'una manera distinta, pero també
estic convenc;ut que en acabar aquest any tots aquests plantejaments que vostes fan amb raó s'hauran superat i dins les
Iínies del que és absolutament normal.
Que ens transfereixen el deficit públic? Ens el transfereixen, pero, com diuen, trabucant-nos el carro; ens transfereixen tot allo que provoca dHicit públic, ho intenten, ho fan,
i a més es queden la inversió. Jo no vull pensar, com voste,
que ningú jugui brut, pero m'obliguen a pensar-ho; jo no
voldria pensar que aixo sigui moti u d'una diferencia política, pero ja comeny a pensar que no em queda altre remei
que crcure que aixo sigui així i així i tot farem esforc;os per
tornar acumular la voluntat necessaria per pensar que tot aixo
és praducte d'unes diferencies d'opinions i no d'unes voluntats polítiques, pero no oblidi que també en qualque moment ens arribam a creure nosaltres mateixos aquestes afirmacions que tots aquests prablemes els tenirn perque un
senyor en un moment determinat no va poder venir a firmar
una acta concreta que no s'havia acabat de compJir, cosa que
no deim nosaltres, que són d'altres qui ho manifesten.
No reclamam competencies perque administram millor,
reclamam competencies com voste mateix manifestava que
així havia de ser. rerql1e em pertoca. El que rass(I és <lllC,
a més a més, també consideram que administram millor de
C0111 telen alLre~, no vol dir ljue adnlllll~Lre1l1 be, pero adllllnistram millor o almanco amb més pocs doblers feim mol tes
coses i ens lluu més el pel, i aixó és un motiu més perq ue
ningú no ens pugui dir que com que ho feim malament no
importa ens donin més coses. Jo cree que al final qui jutja
aixo som tots nosaltres, perque ens correspon, pero també
hi ha una segona cambra de ressonancia que jutja les actuacions d'aquells qui representam en un moment el poble, i fins
ara no ens respon malament.
No plantejam la reforma estatutaria com una conveniencia ni com un dret, plantejam la reforma estatutaria com un
dret que en aquest moment s'ha fet possible i a més ens convé, i a mi em costa creure que el fet que jo plantegi dues
possibles reformes o una reforma en dos temps sigui una contradicció o suposi que una reforma vagi contra I'altra, que
impedeixi I'altra, jo crec que hi pot haver distints plantejaments, pero pens que la reforma que nosaltres praposam,
que s'hauria d'accelerar com a Govern, és una reforma només del sostre competencial en un moment i unes circumstancies adequats, que és quan s'han acabat els cinc anys, i
davant la possibilitat que l'altra reforma més amplia tal vegada s'allargui per la necessitat de trabar un consens, no perque es destapin caixes de Pandora ni perque qualcú pensi
que amb la seva actuació allargara aquesta modificació possible de l'Estatut, sinó precisament perque aquesta ampliació del sostre competencial, com més prest vengui, més aviat
donara millors possibilitats per al nostre poble, sobretot tallara males intencions d'altres a l'hora d'intentar
retallar -nos-la.
El pla d'inversions que hem presentat no és un pla sen-
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se to ni so, és un pla que volem que sigui realment una resposta al que la societat vol i ens reclama. L;Administració,
el Govern de la Comunitat no renuncia a re.'S, no és que faci
un mer afegitó de qüestions puntuals i Ji digui un pla. Quan
l'hem presentat, ho hem fet COI11 un pla que du, al nostre
veure, una intraducció explicativa del perque, creim que en
el seu moment hi hem ajuntat les motivacions necessaries,
que conté una serie de criteris generals, que després fa una
selecció d'inversions en funció d'aquests criteris i d'aquestes
motivacions i que, a més, fa una distribució territorial, pero
és ljue tampoc no va ser la nostra voluntat entrar precisament en aquestes motivacions ni tan soIs amb xifres i dades
que han aportat uns alu'es, no nosaltres, perque creiem important aquí i avui fer un debat sobre on anam i per quins
eixos ens hem de dirigir i si tots hi estam d'acord, al seu moment oportú, quan tenguem més coneixement de les possibilitats financeres d'aquest pi a, el durem logicament a aquest
Parlament a debatre'l i no sé com qualcú pugui haver pensat
que seria d'altre manera, perque aixo seria suposar que som
tan fora de la realitat que ens veim capayos de dur a terme
endeutaments, obligaci0ns. rlans extra0rdinaris i realitzacions
sense consentiment d'aquesta Cambra.
No hCIll c:>crll ab !{C¡:-', Ja :-,Olll un poc crescudets, a pesar que qualque dia encara ens fa il·lusió escriure'ls i si el
rei Almunia ens contesta amb una financ;ació adequada, no
sap el plat de dolc;os que trobara a l'hora de deixar el seu
obsequi a la nostra sabata. Si és o no un pla progressiu, ho
debatrem en el moment en que, plantejat a aquesta Cambra,
es vegin les motivacions i les directrius que segueix. Fins ara
tot va bé, pero arribam al moment en que ens toca bailar
amb la més lletja.
No sé en absolut si han volgut agafar-nos per sorpresa,
al darrer Oebat sobre l'estat de la Comunitat el Grup soCIALISTA ho va intentar sortint amb un discurs totalment
alie al debat sobre formules, financ;acions, programes economics, pressupost de l'Estat, tota una trabucada de carro
de xifres, de principis, quasi un debat d'investidura, i avui
ens sorprenen amb tota una serie d'afirmacions que diuen
que les nostres no són les actuacions motius d'aquesta societat i ells en donen unes altres com si fossin propies.
Que hi ha un futur de crisi que planeja sobre el sector
turístic? Jo no crec que sigui cap descobriment. Que tots estam preocupats per aquest tema? No es més que manifestar
una realitat. Que hi ha un rllllt vital (1 1(1 nostra política turística que es diu remodernització de la planta hotelera, i nosaltres ho manifestarem a una inauguració d'una fira tan impOrlaIll com lecnolLlrística'! Lóglc. (¿ue aquesl ha de ser
l'objecte principal de la nostra preocupació durant molt de
temps? Es clar, aixo no se m'ocorre ni tan sois que pugui
ser motiu de debat, sirtó motiu d'unanimitats clares. Que com
a Govern, com a grups polítics, com a societat sencera ens
trobam davant aquesta necessitat és claríssim que totes les
nostres actuacions van encaminades cap aquí, és fora de tot
dubte.
Vostes han volgut suposar que acabaven de tocar el cel
amb un dit fent la planificació del sector turístic per als proxims anys, explicant-nos que és un sector que té beneficis
i té obligació d'invertir-Ios. Jo crec que fa un any i mig, per
no comptar el temps d'abans, que explicam exactament el mateix; que la nostra voluntat de cercar el pacte intersectorial
no era més que encaminar aquests beneficis d'un sector cap
a altres sectors més desatesos, que el fet de cercar una rein-
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dustrialització agraria per la via de la indústria agroalimentaria no és més que un sistema de posar iniciatives
per encaminar aquests excedents cap a aquestes indústries perque possibilitaven que aquests excedents anassim cap a sectors que en un moment determinat eren importants i indubtablement dins aquestes reformes hi havia la necessitat de la
remodernització d'una planta hotelera que perilla que quedi
obsoleta i que per cert té dificultats per entrar dins certs sectors i que ho hem de predicar tots i per aixo ho vaig dir
en el moment oportú, no aquí a vostes, que ja en són plenament conscients, sinó a aquells sectors economics que són
els que s'han de conscienciar més que els altres.
Que per a aixo hi haurem de conjutar la inflació pública? Es claro Qui es va alarmar quan alguna vegada varem
dir, al principi -després s'avesaren afer-nos modificacions
als pressuposts- que era fer una magnífica promoció turística dedicar doblers d'aquesta promoció a millorar els entorns
municipals? Qui pot dir que sigui una labor d'imatge un pla
d'inversions que precisament el que fa és facilitar tot aquest
mateix programa que voste estableix?
Així i tot, com que veig que hi ha una coincidencia plena, jo li he d'agrair la col·laboració que manifesta dient que
aportaran totes quantes accions siguin necessaries precisament
en aquest sentit, i crec que no mereix ni un centim més d'expressió ni de gastar saliva. Estam tots d'acord? Ido, endavant; anem a debatre els punts en que no estam d'acord.
La reforma de l'Estatut, als Consells Insulars no els ha
tocat res de l'Autonomia fins ara per culpa nostra, per culpa
del Govern sent que diu el poble, ido endavant, per culpa
del Govern, o sigui que som l'únic Grup que en el transcurs
de cinc anys hem dut propostes per tractar que, mínimament
al manco i perque tots ens hi anassim avesant, arribas qualque cosa als Consells Insulars, vostes ho impedeixen sistematicament, posant entrebancs fins ahir, que han descobert
que ja n'hi havia prou de perdre imatge i, perdonin l'expressió una altra vegada, trabuquen el carro de les transferencies
als Consells Insulars, supos que esperant que el Govern sortiria com un desesperat dient que no, a veure si d'aquesta
manera -i jo voldria dirigir-me, com un altre Diputat ho
va fer, a la darrera fila- sorgeix una UGT eivissenca i un
Nicolas Redondo Marí Calbet, aquest problema el tenen vostes, nosaltres no, i del que m'han donat oportunitat és de
quedar empatats a un. En el transcurs de sis anys vostes ens
han retret sistematicament cada dia que nosaltres no votarem l'Estatut i que per tant no podíem ser auto no mistes i
que veníem allo que no creiem, 1 a 1, vostes sistematicament
han bombardejat a la Comissio Tecnica Interinsular tota
quanta iniciativa hi ha hagut ca als Consells Insulars amb
frases afortunades del Sr. Costa, amb intervencions adequades del Sr. Alfonso, amb respostes del Sr. Tri ay, fins i tot
arribaren a fer constar en acta que mentre la Llei de Consells Insulars no hagués sortit, la Comissió Tecnica Interinsular no podia ni tan soIs fer feina, que ni tan soIs li havien
de dur cap proposta, i gira i trabuca i a partir d'avui més
papistes que el papa, 1 a 1. Jo no tornaré a parlar d'aquest
tema, vostes no tornin a dir pus mai si som o no som autonomistes; el tema de l'autonomisme i de la capacitat d'autogovern, com el tema de si un és partidari deIs Consells Insulars o no, es demostra amb aquestes actuaciolls, sinó amb
l'actitud de cada dia, és igual que demostrar qui té els cabells blancs i qui no els hi té, per molt que se'ls tenyeixi tanmateix li tornen a sortir davall, i els qui els tenim blancs de
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defensar aquest tema no necessitam fer cap foguerada. Volem que facem aixo? Al·leluia, ja era hora que arribas aquest
tema, més aviat en sortirem, pero no sera merit seu, aixo
no, perque vos tes al final encara ho bombardejaran i si no
ho bombardegen, jo deman si és perque el partit socialista
ja ha perdut tota esperane;a de governar en aquesta Comunitat i que quan se sap amb certesa que ja no es podra tenir
mai poder aquí, a veure si aconseguim que els altres es barallin entre ells. Mal camí han triat, senyors, creguim que mal
camí han triat.
El que passa es que tot i amb aixo tal vegada creuen
que la imatge, en lloc de fer-la el nostre pla especial, que
almanco té una preocupació per les necessitats d'aquest poble, potser intentara canviar dema. El que passa és que cada
vegada que vostes surten aquí i fan tota una serie d'especificacions, ja sigui quan s'equivoquen i al Debat d'Investidura
equivoquen el Grup al que va dirigit o quan equivoquen un
debat de la Comunitat i pensen que són vostes els qui fan
el Debat d'Investidura o quan, com avui, no sabien quin camí
prendre i prenen el de la bogeria -perdo, retir aquesta paraula, volia dir no saber on van, ho retir, volia dir la bogeria
política, no l'altra, perdonin-els passa un poc que desconeixen que ja hi ha massa gent que sap la diferencia entre
el que vostes prediquen i el que vostes accepten. A mi em
sap greu retreure, perque un deIs vicis que hi ha aquest Parlament és que hi ha massa gent que quan puja aquí treu retalls de premsa i jo, quan he dit el que he dit, que ho torn
a retirar, és perque fa pocs dies s'estranyaven determinades
persones que tan soIs una comanda de gestió a un Consell
Insular li podria produir el col·lapse administratiu, una mera
comanda de gestió d'una cosa petita, i era un socialista relIevant, no és que no n'hi hagi cap que no ho sigui, aquest
és que ocupa un carrec relIevant a més, una comanda de gestió li podia provocar el caos administratiu; amb les carreteres i l'urbanisme tots a la una no hi haura caos administratiu, hi haura caos circulatori, pero on jo volia anar a parar
és que quan vostes fan aquestes manifestacions de principis
polítics amb les quals vostes defensen allo que no creuen,
no se'n temen, i jo supos que el Sr. President permetra que
ho digui, que els passa el mateix que a Xim de Son Xorc,
que quan el trobaren davant casa seva pegant bots li demanare, «Que fas, Xim?, diu «cae; molcerons», diu «i que són
molcerons?», diu «com vol que ho sapiga, si no n'he cae;at
cap?», ido a vostés els passa el mateix, sempre seguit avancen principis, execucions, mitjans, solucions, i vostes encara
no han cae;at cap so lució mai i pel que veig han renunciat
a cae;ar-les i, arnés, on tenen mínimament possibilitats
d'agafar-la després fot tot el contrari del que diuen. Hem de
limitar l'urbanisme, hem de limitar les actuacions, hem de
protegir els espais naturals, i després, si ten en accions a un
municipi fan exactament tot el contrari, tot el contrari, i a
més .no se'n temen que a un poble petit, i les nostres illes
al final són ben igual que un poble petit, tots ens coneixem
i tots sabem que hi ha darrera cada persona i si coincideix
el que diu amb el que fa, o encara més, si és capae; de sortir
aquí o predicar allo que fa exactament.
No entraré en acció social i el pacte intersectorial i l'urbanisme i els reguius perque al final és la postura crítica que
ha d'adoptar el Grup de l'Oposició, el Grup que sempre és
a l'Oposició i que tracta en tot moment de desbaratar i és
possible que mallifestin que en les nostres actuacions hi ha
una evolució, més ben dit en les nostres paraules, perque les
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nostres polítiques han evolucionat poc, continuam defensant
el que defensarem, ho creiem de bon cor i tractarem de durho a terme amb la voluntat de tots aquells que estiguin disposats a ajudar-nos.
Logicament he d'acabar donant les gracies al nostre
Grup, que moltes vegades molt sofridament, com els altres
que ens donen suport, els toca el paper de poc l!ulment, pero
que sabem que tenen la satisfacció de saber que col·laboren
profundament afer possible que aquest Govern dugui endavant la seva política, anar cap endavant cap a un futur, un
futur en el qual, com dei a el Sr. José M.a González, el més
important que podem pensar és, com el! ha dit que l'Autonomia es coneix, que s'estima, que se sent, jo li diria que
hi afegís dues coses més, que es viu i que la defensam.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President. No sé si hi ha cap Portaveu que vulgui intervenir en replica. Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM -Sr. Ricci, voste em pareix que ha renunciat, no?-, té la paraula el Portaveu Sr. López
Casasnovas.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President del Parlamento
Gracies, Sr. President de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears, perque com ja hem dit al tres vegades, en una
cosa estam completament d'acord, el seu camí i el nostre no
coincideixen, té tota la raó, perque tenim sensibilitats diferents.
Tota persona pot entendre les qüestions que aquest Parlament, a partir de les proposicions que el nostre Grup ha
anat presentant, planteja. Un únic discurs, dira voste, i el
repetim, pero ja li hem dit abans que la realitat és tossuda,
que la realitat és caparruda i que si no s'actua damunt la
realitat transformant-Ia, si no es canvia aquesta realitat, obviament haurem de continuar insistint.
La realitat balear no és unidimensional, hi ha problemes diferents a cadascuna de les illes; els límits del creixement, pero, afecten a totes per igual, i vostes no han proposat cap mesura que pugui servir per obrir un poc d'esperan~a
en aquest procés de balearització incessant que patim.
La simplificació és dolenta, també estam d'acord, pero
digui si també no és simplificar reduir la realitat a una sola
perspectiva, la perspectiva que vostes concretament tenen i
que massa vegades repeteixen. No ha fet cap autocrítica, Sr.
President, respecte del panorama idíl·lic que ahir va presentar. A les Illes Balears hi ha problemes i per bé que potser
no totes les persones es troben igualment ofegades, es més,
fins i tot jo diría que hi ha un sector social que sura molt,
molt prosper i ric dins la nostra Comunitat Autonoma, pero
aquest sector no representa la totalitat de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, el nostre Grup representara sens
cap dubte, amb la nostra dimensió minoritaria en aquesta
Cambra, pero representara un sector, just i concretament el
sector que vol que aquí es diguin determinades coses: que
el medi ambient es deteriora, que l'atur, malgrat totes les polítiques neo-liberals que apliquin des del Govern Central de
l'Estat o des d'aquests escons, no minva, continua, hi ha un
atur estacional a la nostra Comunitat Autonoma, i que aquest
és probablement el principal problema social que tenim plantejat i estam d'acord amb una altra cosa, Sr. President de
la Comunitat Autonoma, s'ha d'actuar damunt les causes i

24 de novembre del 1989

no damunt les conseqüencies només, també damunt les conseqüencies.
Ido bé, ens preocupa tal vegada que voste no entengui
aquests plantejaments, pero ens felicitam que hagi parlat de
la realitat, encara que voste l'hagués obviada en el discurs
inicial; hem fet lectura de dades i hem constatat que anavem
per camins diferents, estam contents, Galileu Galilei va defensar durant la seva vida, des que va arribar a la constatació, que era la terra que girava entorn del sol, i no al revés,
ho va constatar, i ja sabem quines conseqüencies va tenir
aquesta constatació pel mateix Galileu Galilei, pero no es tracta de beure les glopades que fan els altres, com voste ha dit,
sinó d'anar a la rel del problema, d'anar a les causes.
Si falten novetats al nostre discurs, voste sap per que
és, perque els problemes continuen i continuen agreujats. Voste ha parlat deIs agricultors i amb un sentit socialment molt
intel·ligent que l'honora ha parlat d'aquell pages que, dins
un panorama tan negre com el que hem descrit nosaltres,
quedaria embullat. Els senyors de lloc -a Menorca entendran que és un senyor de lloc-, els amos de les possessions
saben molt bé quins són els problemes estructurals deIs pagesos, ho saben tradicionalment, d'antic, i en conseqüencia
no vulguin girar la troca. El Govern de les Illes Balears pot,
aplicant una política europea, reformar les estructures agraries, i ho ha de fer, potser no amb els recursos que farien
falta, pero ho pot fer a partir deis recursos que té actualment.
Quantes hectarees s'han regat amb aigües depurades enguany a les Illes Balears? Quantes? Ho diguin, perque el sector agrari és en crisi, pero no estam en absolut d'acord amb
aquell plantejament que voste fa que no es pot ajudar a qui
no es vol ajudar, és que hi ha vegades que les ajudes ni tan
soIs no arriben a concretar-se i a tocar-se amb les manso
Sr. President de la Comunitat Autonoma, no es desencaixi quan parlam de solidaritat social. Voste sap perfectament que hi ha problemes en disminucions, que hi ha problemes en integració social i el que nosaltres constatam, no
feim volar coloms, és que entre l'any 87 i l'any 88 hi ha hagut una davallada en els Pressuposts Generals d'aquesta Comunitat Autonoma destinats a inversions en aquest camp tan
important, i per al 89, si no s'hi posa remei en aquesta Cambra, es mantenen els mateixos pressuposts. Tant és així que
hi ha hagut visites als Grups Parlamentaris, i vostes ho sabran, per sensibilizar aquest Parlament davant la manca de
suport suficient que el Govern dóna en aquesta materia, ens
referim a la taula d'entitats que han visitat aquests Grups
Parlamentaris, almanco el nostre.
Parlant del centre de disminuits, Son Tugores per exempIe, és cert, el centre de disminuits profunds és una qüestió
molt important de la nostra Comunitat Autonoma, pero sapiga també que les obres pateixen un endarreriment prou gros
i que fins i tot el Director General d'Acció Social no sabia,
fa més d'un any, que calia invertir del Fons de Compensació
Interterritorial en aquestes materies. Per aquí hi podrien anar
pro postes interessants i, mirin, ser pobre en una societat pobra és motiu de marginació, pero quan s'és pobre en una
societat rica, en una societat que recupera i que té els índex
de renda per cap ita de tot l'Estat, els motius de marginació
són dobles, perque a més a més hi ha marginació psíquica,
marginació molt difícil de vencer, estructural.
No ha parlat, per exemple, d'alternatives a la política
industrial respecte del cooperativisme, que és la sortida que
dóna la Comunitat Economica Europea basicament, sorti-
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des clares, i fins i tot vostes han incomplert una resolució
que demanava el desenvolupament de la Llei estatal de Cooperatives, no ho han feto Quina adhesió poden tenir els ciutadans de les Illes Balears a la nostra Autonomia, si el Govern no tradueix en fets allo que aquí, damunt aquesta
tribuna d'oradors, massa vegades dei m amb paraules? I.:Autonomia, Sr. President, no és sentiment que es desenrotlla,
l'Autonomia s'ha de demostrar, voste ho ha dit aquí, s'ha de
demostrar dia a dia, i no és d'esquerres, l'Autonomia, perque
vostés mateixos no ho són i exerceixen el Govern de la Comunitat Autonoma, pero tengui en compte una cosa, hi ha
una diferencia fonamental, la democracia implica aprofundiment en la participació social. Quina participació social donen vostes als sindicats, a la petita i mitjana empresa, a hora
de dissenyar els projectes d'inversió, a hora de dissenyar la
política economica d'aquesta Comunitat Autonoma? Em deixi
dir que cap ni un, i a<;:o no és autonomista, a<;:o no és autonomista.
1 als Consells Insulars, perdoni que acabi amb aquesta
referencia, només voldríem dir que ja ens va bé que hi hagi
tanta coincidencia dins els Grups d'aquesta Cambra, per cert
més de sis de moment sembla que no hi poden ser. Sobre
Consells Insulars no s'han d'atribuir merits que no ten en, en
aquesta Cambra el Grup SOCIALISTA i el Grup d'AP-PL
van votar en contra a la insularització de les Comissions Provincials d'Urbanisme, que eren una passa previa a la proposta que ara fa el Grup SOCIALISTA i que hauria pogut
permetre exercir el model d'ordenació territorial que volem
per a l'illa de Menorca concretament o que volen per a l'illa
d'Eivissa i la de Formentera, els formenterencs, el dia que
arribi l'autonomia a Formentera, que encara no hi éso
Consultin les inversions en els Consells Insulars, facin
una política sense necessitat de lleis, una política de dialeg
democratic amb els Consells Insulars, encara que siguin de
colors polítics diferents, i comprenc que a<;:o a vegades dificulta les situacions.
1 acabo, Sres. i Srs. Diputats. Aquest debat, si més no,
haura servit per una cosa molt important, l'estat de l'Autonomia no és bo, no és tan bo almanco com voste ha volgut
fer veure, pero tanmateix el Parlament de les Illes Balears,
si vostes respecten les directrius, les mesures, les proposicions
no de llei que aquí s'aproven, podria tenir obviament redre<;:,
podría tenir una millora, que és el que els ciutadans desitgen.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentarí CDS, té la paraula el
Portaveu Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Les primeres paraules que jo li he dirigit com a replica
al seu discurs d'ahir, Sr. Cañellas, feien referencia al que
nosaltres veim com una desconnexió entre el seu discurs i
els problemes reals de la gent, els problemes reals dels treballadors, deIs empresaris, deIs petits comerciants, deIs pensionistes, dels joves, deIs sectors professionals, em demanava si
després d'haver sentit ahir, els qui tengueren la paciencia de
sentir-lo en directe per televisió o després d'haver llegit els
resums de la premsa d'avui, em demanava si aquesta gent,
si la nostra gent es podia sentir identificada amb un discurs
que fonamentalment li parlava de rívalitats competencials o
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si tan vol de la reforma de l'Estatut o d'un Pla Extraordinari d'Inversions sense a penes connexió amb unes preocupacions molt quotidianes de la seva vida.
Aixo era una reflexió amb la qual he comen<;:at la nostra intervenció i ho mantenc, no per desqualificar en absolut
el seu discurs, sinó perque a tots ens preocupa que la vida
política discorri d'una manera paral·lela i desconnectada a
la vida real de la societat de les nostres illes, a les preocupacions de les nostres illes, aquest era i és el sentit de la meya
intervenció, pero hi havia una altra desconnexió a la qual
jo em referia, desconnexió entre les seves paraules i la seva
política.
Jo, Sr. Cañellas, voldria tornar-me referir a dos aspectes. Voste ha justificat determinats incompliments de mandats pressupostaris en materia d'inversions perque en el passat els pressuposts de la Comunitat Autonoma s'havien
aprovat amb retard, ha parlat del mes de juny. Aquest pressupost, el pressupost d'enguany, Sr. Cañellas, va ser aprovat
en aquest Parlament dia 30 de desembre del 1988 i va entrar
en vigencia dia 1 de gener, i aquest pressupost, Sr. Cañellas,
aquest, el d'enguany, que va comen<;:ar a entrar en vigor dia
1 de gener, ha demostrat grans incompliments o elevats percentatges d'incompliments, precisament en els capítols que
més van atendre a les preocupacions de la nostra gent, precisament en els capítols d'inversió pública, precisament en els
capítols d'inversió social, precisament en els capítols de sanitat, etc.
Voste ha fet un discurs de bona voluntat, de voldríem,
pero no podem, ho ha dit, «voldríem, pero no es pot», voldríem, pero hi ha moltes dificultats per posar en marxa una
Administració Autonomica, que ha de mentalitzar la gent,
a una classe política inexistent, a uns funcionarís acostumats
a uns altres metodes de treball, i el seu discurs és insatisfactori perque és excessivament conformista, preocupantment
conformista en la situació actual.
Vénen mals temps, voste ho ha dit i ho han dit tots els
Portaveus d'aquesta Cambra, la crisi turística és un fet que
ja ningú no discuteix i és girant cantó; la crisi del sector de
la construcció, indicador absolutament fonamental, ja és aquí,
ara ja no bastara amb bones voluntats, ja no bastara la bonhomia pagesa i l'anecdotari de rondaies per conformar la gent
que voldra, de cada vegada més, fets, de cada vegada més
que surtin a camí dels seus problemes reals, aixo és el que
li comen<;:ara a exigir la gent, aixo és el que la gent comen<;:ara a demanar amb tota raó al Govern d'aquesta Comunitat Autonoma i en aquesta exigencia la gent ens tendra, al
Grup del CDS, al seu costat i en el compliment d'aquesta
exigencia el Govern també ens tendra al seu costat i en el
compliment d'aquesta exigencia el Govern també ens tendra
al seu costat, Sr. Cañellas.
Illes menor? Perdoni, no han fet a bastament jo diría
més, no han fet res, senzillament no han fet res, el seu discurs per un costat és insularista, la practica de Govern és
absolutament contraria.
Respecte del Partit Socialista li voldria fer una precisió,
nosaltres també estam d'acord amb la totalitat de l'Estatut
i amb l'article 39 i assumim tant la legalitat i les resolucions
d'aquesta Cambra que assumim també una Llei de Consells
Insulars que avui s'esta tramitant i que, ho vull recordar, el
nostre Grup no va votar, llei consensuada a ['anterior Legislatura, revalidada en el seu debat de presa en consideració
i que nosaltres, logicament, encara que no votarem, assumÍ-
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remo Per tant, les seves proposicions repentines són fora de
lloc perque són fora del context d'una Llei de Consells Insulars que cal despatxar molt rapidament i en aixo nosaltres
també ens comprometem que surti d'aquest Parlament com
més aviat millor i dins el context d'aquesta Llei de Consells
Insulars que, insistesc, no és la nostra llei, pero sí és la llei
de la majoría d'aquesta Cambra, aquestes i moltes altres transferencies han d'arribar als Consells Insulars.
No és que siguem contraris a aquestes o a unes altres
transferencies, no estam en contra de l'artic1e 39, sempre hem
defensat l'aplicació de l'artic1e 39 amb generositat, amb profunditat de mires i amb tota la seva potencialitat, ho acusavem, i és la postura del nostre Grup, per tant que no es mal
interpreti el que és una denúncia a la seva postura, que sí
és contradictoria en relació amb la nostra, que sempre ha
estat absolutament coherent. La caixa de Pandora l'han oberta
vostes, senyors del PSOE, i al final resultara que dins la caixa de Pandora només hi havia un aire buit, sense cap incidencia excessivament grossa en les preocupacions de la nostra ciutadania.
Un altre punt, Sr. Cañellas, la reforma de l'Estatut. No
podem estar d'acord amb el seu planejament de dues formes
distintes i de la consideració distinta al que és la reforma
deIs nivells competencials i la reforma institucional que és
evident que és dins l'esperit de quasi tots que cal fer. No estam d'acord amb dues reformes, una consideració unitaria
de la reforma de l'Estatut és absolutament imperativa perque surti d'aquest Parlament amb el suport suficient per anar
ben emparada de cara al seu procés legislatiu posterior a les
Cambres Nacionals. Per tant, li reiter la nostra distancia i
diferencia amb aquests punts de vista. Quant al Pla, al famós Pla d'Inversions, jo insistesc, jo l'he acusat que aquest
Pla no tenia els suficients elements de progressivitat, i voste
m'ha dit que ja ho veurem en veure el Pla. Bé, el que puguem veure del Pla és que hi ha 12.000 milions de pessetes
d'inversió en carreteres. 6.000 milions en obres hidrauliques,
6'5 en inversions de caracter general en agricultura i 1.800
milions. Jo em deman on són aquí els equipaments culturals, educatius, sanitaris, socials, on són les inversions que
vénen a introduir elements de progressivitat perque aquest
liberalisme que voste diu defensar, el liberalisme que s'ha de
convertir en la practica real de la llibertat, a partir d'una
iguaItat d'oportunitats es pugui produir.
J o aquí, aquest Pla Júpiter, com vostes l'han anomenat
amb la seva gerga interna i només de cara a la premsa, aquest
famós pla no el veig enlloco Si després en duen un altre en
aquesta Cambra, doncs tal vegada efectivament ha canviat.
Voldría fer una reflexió final. A mi em pareix que centralisme i autonomisme, com a posicions entorn de les quals
ha girat bona part d'aquest debat, tenen poc a veure amb
dretes o esquerres, sembla que tenen molt més a veure amb
qui detenta quin poder, quin govern, quin lloc, quan es detenta el Govern central és centralista, quan es detenta l'autonomic és autonomista, i aixo sembla la característica comuna als partits de dreta i als partits d'esquerra i vull recordar
una cosa, no així als partits de centre.
Moltes gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay.
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EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Per que «repentina» una proposta relativa a aplicar l'article 39 en una materia concreta? Potser ho havíem d'anunciar amb dos o tres mesos d'antelació? Potser no pensaven
aplicar mai l'artic1e 39 de l'Estatut? Per que tanta visceralitat i tanta agressivitat davant una iniciativa d'aquest tipus?
Com que hem renunciat a guanyar les eleccions perque ja
no aspiram a governar mai aquestes illes, ara presentam una
proposta perque l'urbanisme i les carreteres vagin als Consells insulars. El subconscient el traiciona, Sr. President, aixo
vol dir que mentre voste governi les Illes no hi haura mai
transferencia als Consells Insulars, perque aixo és propi de
persones que no pensen guanyar les eleccions; com que voste pensa continuar guanyant-Ies i governa, per ara no hi haura
cap transferencia als Consells Insulars. La iniciativa de reforma de l'Estatut és realment preocupant, perque precisament una iniciativa tan senzilla com la de transferir carreteres
i Consells Insulars posa damunt la taula el que realment pensa
tothom sobre aquesta qüestió i que ningú no en fiava ja, i
aixo és nostre i els altres ja en tenien prou amb una comanda de gestió en algunes materies.
La insularització de la Comissió Provincial d'Urbanisme era una altra qüestió, perque era una transferencia encoberta que no es feia per llei del Parlament, i així i tot sempre vam dir, per dues vegades que vam presentar aquesta
pro posta, que nosaltres érem a favor de la transferencia completa de l'urbanisme als Consells Insulars quan es fes per llei
del Parlament, no a través d'un Decret que traspassi competencies que no pot d'acord amb l'Estatut.
Efectivament fa tres anys es va reunir la Comissió Tecnica Interinsular una vegada, fa tres anys, aquesta mesada
ja és molt llarga, ja és hora de tornar a posar damunt la
taula aquesta qüestió, jo crec que hauríem de racionalitzar
aquest problema, que no ho prengui tan malament, tanmateix és una cosa ben normal, és un artic1e que no podem
passar del 38 al 40 i no veure res enmig.
Diu que esta moIt content perque el pla estrategic que
nosaltres li proposam ja el fa el Govern, que coincideix absolutament amb el que es pensa fer, amb el que s'anuncia;
doncs no, en absolut, no coincideix, ens agradaria molt que
coincidís, pero no coincideix en absolut, per comen<,:ar les
Directrius de l'Ordenació de l'Oferta Turística no plantejaven aquesta qüestió, no hi va haver temps d'arribar a les seves conc1usions, el Govern ho va retirar, els seus discursos
no coincideixen amb aquest plantejament, el de l'any parlava estrictament de subvencionar obsoleta, no és aixo, ho he
deixat c1ar, no basta aixo, aixo no és res, aixo és la xocolata
del lloro, aixo no és l'impuls que fa falta, aixó no és lideratge deIs poders públics al que voste renuncia, i ho diu c1arament, que no s'ha de deixar en mans de les Administracions
Públíques aquest procés de renovació. Jo crec que sí que és
necessari posar en mans de les Administracions Públiques,
del poder públíc, aquest procés de renovació; que s'ha d'anar
en companyia i no soIs, sembla que vostes volen anar soIs
per for<,:a, que realment plantegen un pla d'inversions que és
un calaix de sastre, han agrupat, han satisfet, han repartit
entre tendencies polítiques, pero simultaniament no volen que
es financü" aquest pla, volen anar a l'endeutament, realment
són partidaris de com pitjor, millor, perque vos tes la forma
del conveni la tenen denunciada al Tribunal Constitucional,
tenen argumentat al Tribunal Constitucional que els conve-
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nis són il·legals. Quina fórmula els queda? Vostes no en volen cap, vostes el que volen posar-se clarament com a martirs d'una situació política, nosaltres ens plantejam una
alternativa que realment no tan sois agrupi I'Administració
Central, que també agrupi els ajuntaments turÍstics que tenen molt a dir en aquests temes i que unifiqui en un sol
gran objectiu regional les nostres necessitats, la fórmula que
ha proporcionat als bascs la renovació de la seva siderúrgia,
aquest és el gran projecte que nosaltres volem presentar i que
tengui interes per a l'Estat en si mate ix com a conjunt, com
a objectiu pels resultats economics que donara no perque sigui una suma de projectes que la Comunitat Autonoma vol
tenir lIests el 91 i no li basta el pressupost, no, és una altra
cosa, és un altre plantejament.
Crec que no és necessari insistir que realment amb la
regressió i la degradació de la nostra economia turística tots
hi sortiríem perdent i ningú no hi guanyaria, en sortiríem
perdent tots els ciutadans, la renda del conjunt, I'agricultura
i la indústria i tots els sectors, crec que aixo és tan elemental
que no requereix insistir-hi.
Parlen d'expoli fiscal; I'any passat, com que en vam parlar, vam trabucar el carro. Que hi farem? El President ha
tardat un any a reaccionar per valorar el debat de I'any passat, pero des de l'any passat no han aportat res nou en aquesta qüestió, des de I'any passat continuen tenint segrestades
les taules, les compatilitats regionals i tots els documents pagats per I'erari públic perque realment les conclusions no els
són favorables, perque no saben com treure unes conclusions
que donin suport a les demagogies que diariament fan amb
aquesta qüestió. Han tardat molt de temps, eh?, fa molt de
temps que ho fan, és ciar que la ciencia és tossuda i no sempre segueix les necessitats polítiques del moment deis polítics governants.
I per últim, es relaxin, tanmateix ja han desconnectat,
ja no hi ha directe per televisió. Ahir vam sentir discrecionalitat, arbitrarietat, castigar o premiar en funció d'interessos
polítics del Govern, amiguisme, clientelisme; avui el President
ens felicitava pel to, no devia ser pel seu d'ahir mateix. Jo
pensava que seria una autocrítica, una dura autocrítica que
el Govern feia de si mateix, perque realment són qualificacions que els van a mida i per mostra, un botó, Sr. President: D'aquests apel·latius, quin triaria per qualificar I'actuació d'un President, el Sr. Cañellas, que personalment
amenaya determinats promotors del municipi d'Alcúdia que
els seus projectes no seran aprovats pel Govern si prospera
una determinada moció de censura a l'Ajuntament que pugui desplayar un batle d'AP per un batle socialista amb el
suport del CDS i que ja es poden moure per fer impossible
aquest pacte, perque amb aixo s'hi juguen determinades decisions del Govern? Com qualificaria aixo, Sr. President? Discrecionalitat, arbitrarietat, castigar o premiar en funció d'interessos polítics del Govern, amiguisme, clientelisme? Quina
seria exactament la qualificació que donaríem a un tipus d'actuació com aquesta?
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma.
EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTO NOMA
(Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President.
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Supos que els altres Grups Polítics em permetran la llibertat que davant la traca final d'un Grup, jo comenci al
revés. Quan un home fa aquestes afirmacions, les ha de demostrar, hi hagi o no hi hagi televisió, i voste no ha aportat
aquÍ cap prova ni la podra aportar del que ha dit. Voste ha
fet una afirmació tan clara i tan rotunda com si jo ara empalmas una serie d'adjectius qualificatius a la conducta moral del Grup SOCIALISTA. Jo actuaria exactament en la mateixa forma si cada vegada que vos tes ens parlen d'urbanisme,
tragués les actuacions de certs professionals o quan ens parlen de balearització tragués qui són els que hi ha darrera el
projecte. No ho faré, som molt més senyor que tot aixo, quan
vulgui respondré la pregunta que voste ha fet, quan vulgui
li donaré explicacions a la manifestació que voste avui s'ha
atrevit a fer aquí, no pensava que estiguessin tan desesperats
ni creia que un Diputat pogués caure tan baix ni el següent
Portaveu del Grup SOCIALISTA; em perdoni, vull pensar
que ha estat un lapsus.
Que no coincidim, Srs. del PSM-EEM? No coincidirem;
afortunadament, així hi haura contrast de parers i no visceralitats, així hi haura la possibilitat que si a nosaltres se'ns
escapa en qualque moment qualque despintat de la paret hi
hagi encara qui el tregui amb bona voluntat. Jo no crec que
hi hagi dues realitats, la que nosaltres veim i la que veuen
vostes, sinó que en funció d'una determinada manera de pensar es fan dues interpretacions d'una secció molt parcial de
la realitat mateixa. Cert que hem de lIuitar per la reforma
de les estructures, cert que hem de lIuitar perque cada vegada, almanco en política social, qualque dia arribem a no haver de tenir opinions diferenciades, pero cert també que és
una acció distinta la d'aquells qui governen, que han de compaginar possibilitats i voluntats, de la d'aquells qui no tenen
aquesta funció, que es poden permetre servir de tocs de campana cridadors de l'atenció en determinats punts.
Sobre la preocupació per la crisi turística, jo voldria fer
una cridada per veure si aquesta crisi, que en cert sentit és
patent, que existeix realment, que és aquÍ, en el futur, quin
és el seu grau i si realment no aguditzam aquesta crisi afegintli conceptes que no són talment aquÍ, perque crisi potser que
en vengui els proxims anys, perque s'ha incrementat una oferta més forta que la demanda, perque aixo produeix un transvasament d'aquesta demanda cap a una oferta concreta i
I'abandó d'una altra, una altra que fa necessari aquest pla
de reforma que propugnava tant el Partit Socialista i que crec
que tots hi estam d'acord, pero que no és una crisi no d'haver perdut el nord d'on anam com a societat, sinó una crisi
que es pot produir a causa d'una variació deis sentiments
deis que ens visiten i que precisament per aixo mateix, en
totes les ocasions que tenim, intentam conscienciar els sectors afectats per aquesta crisi, que és tot el sector balear, tots
els sectors economics de Balears, de quin ha de ser el camÍ
que han de prendre, de quines han de ser les conductes a
realitzar, de quin és el futur cap on hem d'anar, i que aixo
reportara modificacions d'actituds, modificació de les nostres possibilitats inversores, sobretot de les destinacions cap
on anam, pero al final crec que tots caminam en el mateix
sentit i amb la mateixa voluntat perque no n'hi ha d'altra.
No puc entendre que el CDS digui que jo parlo de dues
reformes, tal vegada la meya expressió no és bona, la canvi aré, una reforma en dos temps, i no puc entendre que si
un tros li pareix bé i l'altre també, el fet de presentar-la en
dos temps li pugui pareixer malament, pero admet la dife-
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rencia, temps hi haura per debatre-ho aquí.
M'he permes anar al final del Partit Socialista per poderho oblidar com més prest millor, i don per no pronunciades
certes paraules, pero no puc deixar d'entrar en la primera
part de la seva intervenció. No ens estranya el canvi de plantejaments, no ens estranya que vostes hagin fet una pro posta
repentina pel contengut de la proposta, sinó pel que suposa
de canvi d'actitud, perque no val dir que ja feia tres anys
que no s'havia reunit la Comissió Tecnica, ates que les darreres paraules d'aquesta reunió varen ser que no importava
que es tornas a reunir pus per tractar cap pro posta. Quan
una persona utilitza unes paraules o sap exactament el seu
significat o ha de parar molt d'esment; dir que no importa
que es reuneixi pus la Comissió Tecnica Interinsular per tractar propostes és posar un punt final fins que s'hagi complit
la condició, mente no s'hagi aprovat la Llei de Consells Insulars, per tant em preocupa sincerament que a vostes els
estranyi que a la resta de la Cambra ens cridi l'atenció un
canvi tan oportú, tan sobtat d'actitud, perque realment és un
plantejament que va absolutament en contra de totes quan-
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tes manifestacions públiques i privades s'han fet des del seu
Grup.
Pero ja no ens hauríem de venir de nou actituds com
aquesta. Com les brúixoles quan perden el magnetisme, giren i giren i també aconsegueixen fer perdre el nord a qui
els miren; afortunadament d'ara endavant procurarem mirar
cap a una altra banda i així seguirem el bon camí.
EL SR. PRESIDENT:
Conelos el debat, d'acord amb l'artiele 169 del Reglament queda obert un termini de trenta minuts durant el qual
els Grups Parlamentaris podran presentar propostes de resolució davant el Registre. En haver passat aquests trenta minuts es repartiran les propostes als Grups Parlamentaris, encara que després la Mesa fara a saber si qualcuna d'elles no
ha estat qualificada, amb la finalitat que puguin treballar sobre totes les propostes que s'hagin presentat.
S'aixeca la Sessió fins avui horabaixa a les sis, que continuarem amb la defensa i el debat de les propostes de resolucions.
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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes, Sres. i Srs. Diputats.
Comen<;:a la Sessió. Presentades, qualificades i acceptades per la Mesa les propostes de resolució pertinents, procedirem al seu debat, comen¡;:ant per defensar les presentades
pel Grup Parlamentari MIXT. Per defensar-les i per part
d'aquest Grup Parlamentari, té la paraula el Diputat Sr. CarIes
Ricci.
EL SR. RICCI 1 FEBRER:
Sr. President, gracies. Sres. i Srs. Diputats.
La primera proposta que present diu exactament, al primer punt, que el Govern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament de les Illes Balears en el termini de tres
mesos un Pla Extraordinari d'Inversions que reculli els projectes d'inversió a desenvolupar a les Balears per aconseguir
aquelles millores a la infrastructura, agricultura i indústria
que s'estimin necessaries per afrontar les demandes de la nostra societat. Al segon punt, que el Govern de la Comunitat
Autonoma presentara, juntament amb el Pla Extraordinari
d'Inversions, l'adequat pla financer que doni suport a la seva
realització.
Ben poca cosa he a dir després del que he dit aquest
matí; en definitiva, com ha dit el President, facem-ho ja i
ara. Les propostes que puguem fer avui aquí podran ser molt
variades, pero crec que aquesta és la més important, perque
vertaderament voldra. dir el camí que volem seguir cap al futur. Es bo que d'una vegada, i vull insistir un pic més, decidim junts aquest futur, no seria bo que ho fessim parcialment; no seria bo que, per tenir pensaments una mica dispars,
es produís una incapacitat d'ajudar a realitzar aquest projecte.
Vull dir clarament també que el fet d'acceptar aquest
projecte, si s'accepta en aquest Parlament, suposara una gran
responsabilitat en principi i basicament per part del Govern,
un Govern que si, com he dit abans, aquest Parlament aprova aquesta pro posta, es veura obligat a presentar un desenvolupament possiblement historic a les nos tres illes, un tirar
cap endavant el nostre futur, a avan<;:ar rapidament i aconseguir el desenvolupament economic que hi ha avui en dia per
tot arreu i no quedar aturats esperant que arribi, pero és clar
que s'ha de tenir que]com molt important, no basta tenir la
voluntat, que per descomptat ja és molt, també hem de tenir
la capacitat d'encertar, perque de la mateixa manera que avui
som capa¡;:os de dir que sí a aquesta proposta, si deim que
sí i vertaderament no la duim a terme amb uns objectius c1ars,
tot i aconseguint realitzar-los sera un fracas estrepitós per
a les nostres illes.
Crec que és molt important el que deim aquí avui, no
és una cosa més, parlam de canviar la forma de vida de molta
gent, parlam de canviar el destí de molts de pobles, parlam
de canviar el desfassament d'unes illes, si ho feim bé, i si
no ho feim bé podria significar gastar els doblers, perdre el
temps i trobar-nos en una situació pitjor de com ens trobaríem si no haguéssim fet res. A¡;:o ho dic al Govern, pero
també ho dic en general a tots els Parlamentaris d'aquesta
casa, no és possible que ningú se senti marginat en aquest
tema, no hi ha ningú que tengui dret a marginar'se d'ell; si
a<;:o queda aprovat avui aquí ningú no n'ha de fer guerra,
ningú no n'ha de fer una bandera contraria, tothom hi ha
de posar l'espatlla, tothom haura d'empimyer el carro vulgui
o no vulgui, perque es reclamat avui aquí dintre per una part
d'un poble determinat i aquella part del poble, aquella peti-
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ta persona que pugui ser a qualsevol poblet té el mate ix dret
que qualsevol massa que li plantegem el futur bo i bé.
Per tant, si com he dit moltes vegades I'Oposició ha de
servir per criticar, fent una crítica sempre constructiva, i encara no basta només criticar, ha de donar solucions amb la
seva crítica, i el Govern ha de ser capa¡;: d'acceptar aquelles
crítiques i aquelles idees que puguin millorar la seva gestió.
No sé si ho he dit prou ciar, voldria que quedas ciar per
a tots vosaltres que si a<;:o avui s'aprova, si aquesta petició
que faig al final surt aprovada, sigui amb una majoria total
o parcial, m'és igual, a partir d'aquell moment tots vosaltres,
tots nosaltres ens veurem obligats a fer que a¡;:o vagi bé.
la no parlaré més d'aquest tema, passaré als altres punts
i les altres propostes diuen a¡;:o: «Primer punt, que el Govern envii al Parlament de les Illes Balears en el termini de
dos mesos un informe de les conseqüencies que per al sector
turístic i agrícola té la integració d'Espanya a la CEE i entrada en vigor de l'Acta Unica». El segon punt diu «que el
Govern crei un pla de desenvolupament dels pobles de !'interior, concretament de la zona de la Mancomunitat del Pla
de Mallorca, per tal de trobar solucions adequades a la seva
problematica. Els criteris d'aquest pla s'hauran de presentar
al Parlament en el termini de dos mesos». 1 el tercer punt,
«que el Govern dugui a terme les resolucions que varen sortir aprovades l'any passat i que encara són pendents, en el
termini maxim de dos mesos».
Fixau-vos que no us he parlat del segon punt de la primera proposta, perque parla de la part financera, part financera que ha englobat totes aquestes possibilitats, ho dic
perque no és possible que aquí parlem de donar feina, de
donar ordres i que no vagin totes d'acord amb un pla financer. Es massa facil moltes vegades i és una mala política que
aquí practicam sovint de buidar les possibles finan ces d'un
Govern d'aquest poble donant ordres parcials, voste ara faci
aixo, voste faci allo altre, i mai no deim d'on han de sortir
els doblers. Tenim uns pressuposts i es logic que aquests pressuposts facin el que han de fer, es poden corregir, pero sempre seran tantes entrades, tantes sortides, treure d'un lloc i
posar a un altre, el que no pot ser és que anéssim afegint
feines sense dir amb quina part economica compten. Per a¡;:o
vull dir que quan parlava del primer punt hi anava junt amb
a¡;:o la part total de finan¡;:ació i com sera establert aquest pla.
Aleshores tornam al que deia abans i el primer punt,
com deiem, ens servira d'estudi, de comen¡;:ar a veure realment cap on anam i que més ve a sobre, perque el que no
podem fer, també ho deia aquest matí, és cap feina que no
sigui planificada i no hi ha planificació possible si no hi ha
una vertadera informació; la informació ha de ser molt important, cada dia ho és més, i ningú no s'ha d'atrevir mai
a fer una gestió per al poble -si la fa personaIment, alla
ell- que no vengui resguardada per una bona informació
que ens digui amb certa seguretat quin futur tindrem i si el
seu objectiu sera o no sera cobert dins les possibilitats.
Quant al punt referent a Mallorca, defens una cosa de
Mallorca i ho faig com a Parlamentari de Balears, perque
la problematica és de Balears, i hem de reconeixer que hi
ha un centre de Mallorca que certament es troba una mica
desemparat. Amb la Llei de Camps de Golf ja varem intentar donar-li una mica de sortida, donar-li una mica de Uum,
pero no crec que les coses s'hagin de fer parcialment, crec
que és una zona prou important que mereix la nostra atenció fins al punt de fer un estudi cert de quin és el seu futur,
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quin ha de ser el seu desenvolupament i sobre aixo plantejar
també aquests plans general s que puguem fer.
Sobre el tercer punt, jo voldria dir III Govern que ha
de ser més seriós, ayO ho he dit aquest matÍ i ho vull reafirmar, i si no es compleixen les coses no s'ha d'esperar que
es reclamin aquí, anticipadament ens han de dir quins són
els seus inconvenients, perque ho han fet i perque no ho han
feto Resulta que hem d'esperar tot un any perque vostes diguin ayO no ho hem pogut fer per aquest motiu o aquell
alIre; quan deim aquí hi ha ayO i la Cambra en general ho
accepta per bo, vostes tenen l'obligació de complir-ho. Si no
ho poden complir, perque és indiscutible que no són déus,
hauran de venir anticipadament i no esperar que nosaltres
siguem els vigilants perpetus; no som vigilants perpetus, som
una gent que volem tirar endavant el poble i per ayO feim
el que feim, per tant no és correcte que vos tes esperin just
el dia que puguem fer aquesta reclamació per donar alguna
excusa. Jo no dubto que vostes no tenguin les seves explicacions i que no són excuses de pa sucat amb oli, segurament
que no, pero no hi ha dret que hagin d'esperar justament
aquest moment.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet
Rotger):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Arribam avui capvespre a la darrera pass a del que suposa un debat d'aquestes característiques previst al Reglament
de la Cambra, com és el Debat de l'estat de la Comunitat
Autonoma i avui capvespre correspon als Grups Parlamentaris presentar resolucions i correspon també al Govern donar explicacions de quantes qüestions es vagin planejant i
manifestar quin és el seu criteri i la seva opinió, perque la
decisió final no depen de la voluntat del Govern, sinó de la
voluntat i de la votació del Parlament, pero crec que és convenient que el Govern surti aquí a donar quantes explicacions siguin necessaries perque el vot es pugui produir, si més
no en consonancia amb les aspiracions del Govern, sí amb
més coneixement de causa.
Feta aquesta introducció que servira i serveix per a tots
els Grups Polítics, manifestar de manera molt breu i no per
ser breu poc important, a les resolucions que presenta el Grup
MIXT, perque tots agrairem a aquesta tribuna, avui capvespre i a aquesta hora, la brevetat.
Respecte de la primera resolució, concretament primera
i segona resolucions, que podríem englobar conjuntament,
i deixant de banda les valoracions que s'hagin pogut fer entorn al que és o no és el Pla d'Inversions, no em correspon
aquí tornar a encetar un nou debat, sinó precisament prendre postura davant les resolucions que es presenten i aixÍ ho
intentaré. Per tant, no entraré en la bondat o no bondat del
pla, crec que és important que si el President de la Comunitat Autonoma, dins el seu plantejament de discurs va posar
com a peya clau de la seva intervenció la voluntat del Govern de dur endavant un Pla Extraordinari d'Inversió, crec
importantÍssim que el Parlament es faci resso d'aquesta actitud demostrada pel nostre President i no solament resso i
opinió, que ja s'han manifestat avui matí, sinó que a més
a més, malgrat que el president ha anunciat clarament la seva
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voluntat de presentar aquest pla a discussió del Parlament
que sigui el Parlament que li digui acceptam el seu brindis
i dugui el pla.
Per tant, com a Govern -ayO ho decidiran els Grups
Parlamentaris- cap incoIlvenient en que es presenti aquest
pi a, perque creim necessari i imprescindible que aquest pla,
una volta hagi passat pel Parlament, deixi de ser patrimoni
del Govern per convertir-se en patrimoni de tots nosaltres,
que en definitiva, usant una expressió que s'ha dit avui matí,
som tots junts que hem de tirar el carro endavant. Per tant,
no solament presentar aquest pla, sinó que a més a més
aquest pla ha de venir amb una pro posta d'inversió o, més
ben dit, que es presenti quin és el sistema financer per dur
a terme aquest pla. Crec que és imprescindible que si el Govern ha elaborat un Pla Especial d'Inversions, dugui també
com pensa finanyar-Io, perque si aquÍ només entrés el pla
es podria convertir en literatura, en bones intencions, pero
amb una manca de responsabilitats de dur-Io endavant. Per
tant, per part nostra no hi ha cap inconvenient.
Respecte de les altres propostes, quant a la primera, res
a dir, hauran de dir-ho els Grups Parlamentaris si accepten
o no accepten aquesta proposta, és voluntat decidida i aixÍ
ho han manifestat de fer precisament aquest informe que voste demana, potser no textualment en el sentit que el demana, pero sí amb les conseqüencies que per part de la nostra
Comunitat pot tenir la integració d'Espanya al Mercat Comú
de resultes de l'Acta Unica, s'ha manifestat una i altra vegada en aquesta tribuna, no precisament en aquest debat, que
també s'ha manifestat, sinó en altres, que aquest estudi era
necessari, era imprescindible, i els diferents Portaveus també
ho han dit aquí, l'únic que sí he a dir és que aquesta vol untat que ja ha manifestat el Govern en altres ocasions, potser
no pugui ser complida en la seva integritat en un termini de
dos mesos i no em referiré ara als graus de compliment, perque hi ha una proposta completa d'un altre Grup Polític que
crec que donara lloc a un debat sobre aquesta qüestió i per
tant seria reproduir-lo i si voste m'ho permet esperarem a
veure les resolucions d'un altre Grup Polític que incideix concretament en el tema de grau de compliment en tres punts
concrets i alla poder donar les explicacions d'una manera clara
i oberta, malgrat entrin en el grau de satisfacció deIs Grups
amb més o menys quantia, pero sí dir que estam disposats
a dur endavant aquest informe i aquest estudi. El que no
li puc assegurar és si en dos mesos tendrem temps suficient,
el que no li puc assegurar -i en el transcurs del debat d'avui
capvespre es veura- és que que si tot el que es proposa aquí,
si fos aprovat, hi hauria possibilitat de dur-ho a terme ja no
en tres, ni en quatre ni en un any, sinó d'aquÍ al final de
Legislatura, i d'ayo vostes en són plenament conscients, pero
sí que hi ha la voluntat de fer-ho.
Quant a la segona, no entraré en aquest punt; en part
coincideix amb una altra resolució d'un altre Grup Parlamentari, jo quasi diria que se superposen l'una amb l'altra, i que
per tant seria convenient, creim nosaltres, per evitar qualsevol tipus de conflicte o d'interpretació entre una i l'altra, que
poguessim arribar a un acord sobre aquestes dues resoluclons,
i no prenc eostura.
Quant al tercer punt, que el Govern dugui a terme les
resolucions que varen ser aprovades l'any passat i que encara
són pendents, en un termini maxim de dos mesos, rniri Sr.
Portaveu del Grup Mixt, no en dos meso s, en un termini maxim d'un dia, si és possible, i de dos si en un dia no fos
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suficient, pero crec que en aquest termini maxim de dos mesos moltes de les resolucions aprovades, perque crec que voste
en el sentit d'aquest punt n? 3 no inclou només les resolucions, sinó resolucions, proposicions no de llei i mocions, és
difícil el grau de compliment i crec que és important que quan
surt aquí el Govern i manifesta a~o, quedi al Diari de Sessions que previament el Govern ha donat les explicacions pertinents d'aquelles pro postes que es poden o no es poden complir en els terminis proposats, pero cregui que ningú no pot
estar en contra del punt n? 3 i menys el Govern, perque és
un mandat parlamentari, i la nostra intenció és complir els
mandats parlamentaris.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Carles Ricci.
EL SR. RICCI 1 FEBRER:
Sr. Vice-president, molt agra"it per haver acceptat obertament aquest pla, que ja fa més de mig any que tots plegats en parlam i que vull recordar que comporta quasi tots
els ideals que tots nosaltres, tots els partits exposavem a I'hora
de buscar vots. Vull dir que no crec que a~o sigui un pla
meu ni del Govern ni meu ni de ningú, és un pla del nostre
poble. Molt agrait.
En la resta, estic d'acord amb arribar a una certa transaccional amb els partits que hagin fet quelcom de semblant,
per que no?, no faltaria més; també es tic d'acord de dilatar,
per exemple, el termini de dos mesos, no tenc cap inconvenient, per exemple de passar-ho a sis, podem arribar a un
acord, no és el meu problema, pero al tercer punt voldria
incidir una mica més, perque val la pena que en parlem clarament.
Es ver i estic conven~ut que voste, en un mes, no pot
fer i acabar tot el que hi ha pendent, segur, pero la qüestió
és que ha passat un any, la qüestió és que vostes, quan vénen aquí, ja han de fer constar el primer dia que no pot
ser i que necessiten deu mesos, pero no necessitam més temps,
més temps no vol dir res, més temps vol dir una falta de
programa, una falta de capacitat de programació, i vostes
ten en I'obligació i per a~o són el Govern de dir a~o en tal
temps ho podrem fer i si diuen en tal temps i ho accepten,
ho han de complir.
La realitat és que nosaltres no podem de cap manera
estar aquí sempre pendents del que vostes tenguin capacitat
de fer, a~o és un problema de programes, és un problema
de capacitat de feina i de mostrar-la. Si la seva capacitat motiva que les resolucions que prenim aquí s'han d'acomplir dintre de cinquanta anys, diguin que seran cinquanta anys, o
sigui que si la seva capacitat de feina diu que tardaran un
any, en un any s'ha d'haver fet, i si hi ha algun inconvenient
determinat, que sempre n'hi pot haver, impedeix aquesta cosa,
diguin-Ia també aquí que, insisteixo i ho he dit una vegada
i ho diré mil vegades, aquí no som enemics, aquí som tots
una pinya per dur endavant les feines bones per al poble,
per tant no hi ha cap problema que s'expliquin, perque ho
entendrem perfectament.
Gracies, Sr. Vice-president.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Mayol.
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EL SR. MAYOL 1 SERRA:
Gracies, Sr. President.
Recollint la suggerencia de la brevetat que ha fet el Vicepresident i que acceptam, intentare ser breu i crec que no
sera difícil amb les propostes de resolució del Grup MIXT.
La primera, respecte del Pla Extraordinari d'Inversions,
crec que en efecte la trobara també en altres plantejaments
que es fan avui horabaixa i hem de dir que ja coneixem una
mica aquest Pla Extraordinari, com a mínim per defora, perque ahir horabaixa va ser entregat als Grups, encara que no
hagi entrat al Parlament oficialment. Entenem que hi ha d'entrar, pero entenem també que és important fixar de quina
manera volem que entri i quin tipus de debat desitjam per
a aquest pla i quines seran les solucions o les resolucions que
es podran prendre després.
Entenc que no és adequat demanar simplement que vengui al Parlament, el Vice-president ja anuncia que hi haura
un brindis i no és per fer brindis, sinó per controlar I'acció
del Govern que som aquí i creim que en concret s'ha de demanar que les coses es facin sempre de bon comen~ament,
perque si aquest pla fos eventualment aprovat a Madrid, en
el Parlament jo no hi tendríem res a dir, perque no s'hi podria introduir cap possible canvi. Per aixo el convid després
a participar en el debat de la proposta de resolució que nosaltres presentam paral·lelament.
Al punt segon, que es refereix al pla financer, és evident, i crec que també en trobara un reflex, encara que no
literal, a les nostres propostes, ates que parlam d'un pla d'inversions, és a dir, de des peses en certa manera, i d'un pla
financer, és a dir, de quines entrades per parlar d'aquestes
despeses, més o manco per iniciar-ho o dur-ho a ter me el
proxim any 1989, aixo té uns nous pressuposts.
Quant a les tres següents propostes de resolució, també
creim que tenen un paral·lelisme molt ciar amb altres que
es recullen a les propostes de resolució que hi ha d'altres
Grups i per tant la nostra postura sera la mateixa que amb
les altres.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMOOS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Pronunciar únicament el nostre vot favorable a les propostes de resolució n? 1 i 3 i a les n? 1 i 2 de l'altra fulla.
Respecte de la 2~ i de la 1~, hem de dir que ja en parlarem
quan defensi la nostra que hem presentat, que és semblant,
no igual, semblant.
Respecte del Pla d'Inversions, el Pla Extraordinari d'Inversions, jo només volia fer una petita reflexió sobre el perque entenc que el Govern no ha dut el pla en aquest Parlament abans de la negociació. Aixo, i va una mica pel fil que
ha dit el Sr. Mayol i del que ha dit avui matí el Sr. López
Casasnovas, jo entenc que és comprensible que quan es dugui un Pla Extraordinari d'Inversions, saben que si no hi ha
doblers, de Madrid en aquest cas, hi ha d'haver un endeutament públic, que abans de discutir-se aquest pla en el Parlament s'han d'intentar treure els doblers que es puguin de Madrid, o sigui que l'ordre seqüencial logic és dur una proposta
concreta amb una finan~ació concreta. Que després· aquest
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Parlament considera que s'ha de modificar aquest pla? Es
modifica i es torna a negociar, pero no dur-Io previament
aquí i abans anar a Madrid sense saber si tenim doblers; consideram que no és el procediment adequat.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu, Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President.
Molt breument per assenyalar la posició del nostre Grup
davant les propostes del Grup Parlamentari MIXT. Pel que
fa a la la. donarem el nostre suport, ens pareix un estudi
que pot aportar dades positives; la segona, la veritat és que
ens inclinarem més per la formulada practicament en el mateix sentit pel Grup Parlamentari UM, entre altres coses perque tecnicament és més precisa, fa referencia a un instrument legal, que és el Pla Territorial Parcial que es preveu a
la Llei d'Ordenació Territorial. La tercera, també ens inclinarem per solucions alternatives d'altres Grups Parlamentaris que exigeixen d'una manera més ferma el compliment de
les resolucions incomplides pel Govern i voldria estendre'm
una mica més, no ser tan telegraFic en relació amb la referent al Pla Extraordinari d'Inversions.
Jo vull dir que des de l'optica del nostre Grup i en concordancia amb el que hem dut avui matí al debat no podem
entendre, no podem defensar un Pla Extraordinari d'Inversions que no vagi incardinat dins un sistema d'objectius, de
mitjans i d'acord amb una programació financera escaient.
En aquest sentit nosaltres pretenem, i duim aquí una proposta de resolució en aquest sentit, instar el Govern que dugui ja d'una vegada -ja és fora de termini; per dies, és cert,
pero ja és fora de termini-el Pla de Desenvolupament Regional que per imperatiu de la llei i d'una resolució parlamentaria que ha tengut lloc ja fa més d'un any en aquest
Parlament ha de dur al PIe d'aquesta Cambra.
Nosaltres no entenem que es faci un Pla Extraordinari
d'lnversions del Govern que no sigui incardinat dins aquest
Pla de Desenvolupament Regional, perque si no, per que volem un Pla de Desenvolupament Regional?
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Pons.
EL SR. PON S 1 PONS (Damia):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Molt breument. En primer lloc, Sr. Ricci, creim que un
Pla Extraordinari d'Inversions és una proposta realment seriosa, pero que, com ja s'ha vist en les manifestacions que
ha fet el Sr. Vice-president del Govern, ja arriba un poc tardo
Aquest Pla Extraordinari d'Inversions ha de ser presentat a la Cambra de manera formal, ha de ser degudament
debatut, ha d'anar acompanyat evidentment d'unes propostes financeres que el facin viable i, per tant, creim que aquesta
iniciativa que presenta el Grup Parlamentari MIXT és ja una
mica tardana i en conseqüencia optarem per abstendre'ns i
atendre'ns en tot cas al debat que es produeixi amb el Pla
Extraordinari d'lnversions que el Govern sembla que vol pre-
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sentar a la Cambra.
Quant a les altres propostes, presentar un informe sobre les conseqüencies per als sectors agrícola i turístic de la
integració d'Espanya a la Comunitat Economica Europea, ja
hi ha una resolució; en conseqüencia podem reiterar la nostra aprovació, pero és una reiteració.
El tema del Pla de Mallorca. El Pla de Mallorca sembla
que és un d'aquests temes que ara són objecte de múltiples
iniciatives, n'hi ha una del Grup UM que debatrem a continuació, crec que és important que aquesta zona deprimida
sigui objecte d'una actuació serios a i en contradicció, Sr. Ricci, permetra que li digui que voste mateix ha dit, durant la
defensa de les seves proposicions, que la Llei de Camps de
Golf anava en un sentit d'estimular un desenvolupament a
unes determinad es zones, una d'elles aquest Pla de Mallorca; creim que precisament aquesta és la via més nefasta per
a un desenvolupament seriós d'aquesta zona, que un temps
va ser el centre agrícola de Mallorca i avui és una zona deprimida, pero bo sera que vegem un pla de desenvolupament
referit a aquesta zona, que el puguem debatre en el Parlament i crec que quedara ben clar que no és precisament fent
hotels i a través de fantasmagorics camps de golf que el Pla
de Mallorca recobrara un lloc que li correspon dins els territoris de les Illes Balears. Li donarem suport, per tant, a aquesta iniciativa.
Finalment, la qüestió de les resolucions. Creim que en
aquest Parlament no s'hauria de tornar a produir que l'incompliment moltes vegades flagrant i reiterar del Govern deIs
acords parlamentaris, sigui n mocions, siguin proposicions no
de llei, siguin resolucions -creim que la seva proposta, Sr.
Ricci, té aquest caracter general- hagi de ser objecte de recordatoris i reiteracions per part de la Cambra. Per tant, li
donarem suport i creim que en definitiva, si alguna cosa sobra en aquest punt darrer, són els dos mesos; creim que les
resolucions s'han de complir sense necessitat d'haver de donar terminis d'ajornament.
Per tant, votarem afirmativament aquestes tres propostes darreres i a la primera, la qüestió del Pla Extraordinari
d'lnversions, ens abstendrem, perque practicament ja és una
pro posta que arriba tard i hi ha un Pla Extraordinari d'Inversions ja en marxa que debatrem, esperam, proximament.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula
el Portaveu Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr. Presidente.
Nosotros vamos a votar afirmativamente a las dos primeras propuestas de resolución, las que se refieren a la presentación del Plan Extraordinario de Inversiones juntamente
con el adecuado plan financiero para su realización. Lo vamos a hacer porque lógicamente el Gobierno ya ha dicho
que lo iba a presentar y que además ésa es su obligación,
presentarlo cuando ese plan esté perfectamente definido, delimitado y, como corresponde, con clarificación del necesario soporte financiero que tenga, y lo vamos a hacer porque
usted pone un plazo concreto y yo creo que, con todo lo
que hoy se ha hablado, ya es necesario que ese plazo se fije
y que efectivamente de una vez podamos conocer con detalle el tal Plan Extraordinario de Inversiones.
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De las otras tres propuestas, nos parece muy adecuada
la primera, en consonancia con otra propuesta que me parece que es de! Grupo PSM-EEM, concretamente la quinta,
es una preocupación por la entrada en vigor de la Acta Unica Europea y la repercusión que eso pueda tener en nuestra
Comunidad y aprovechar que el Gobierno tiene más medios,
lógicamente, y más posibilidades de darnos una información
completa de la que podamos tener los Diputados de esta
Cámara.
La propuesta segunda de esta segunda hoja de propuestas es, creo que ya se ha dicho, sumamente coincidente con
la de UM, ya se expuso en el debate y no necesitamos decir
que estamos de acuerdo con ambas. Quizá puedan ustedes
llegar a una redacción conjunta que nos haga más lógico votar una sola propuesta en vez de las dos.
y con relación a la tercera, creo que tiene una doble
implicación. La primera cuestión que se nos ocurre es desde
luego apoyar una propuesta que amplía de alguna manera
el plazo que el Gobierno tiene para presentar sus resoluciones y que indiscutiblemente en muchas de ellas, probablemente con justificación, se han producido algunos retrasos.
Sí tengo que decir que me parece quizá excesivamente terminante la redacción de esta tercera propuesta, porque tengo
que confesar sinceramente que en el escaso tiempo que ha
habido para examinar las propuestas de resolución de todos
los Grupos, no he tenido oportunidad de consultar cuáles
son todas -todas, dice usted- las resoluciones que fueron
aprobadas y están pendientes. Probablemente algunas de ellas
dependan no sólo del Gobierno, sino de otras instituciones
o incluso de trabajos a realizar en esta Cámara, como esta
mañana señalaba, no obstante lo cual, si en el espíritu, y
ese confiamos que sea, es por partida doble hacer que el Gobierno cumpla sus compromisos y que los cumpla pronto,
nosotros votaremos a favor y estamos de acuerdo con su resolución.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Per defensar les propostes presentades pe! Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula e! Portaveu Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LOPEZ y CASASNOVAS:
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Avui matí i ara mateix amb la intervenció del Sr. Vicepresident de! Govem s'ha fet referencia al carro que hem d'estirar tots, e! Sr. Ricci deia que hem de fer pinya, sembla que
som 59 pinyons que hem de fer pinya aquí, és una situació
realment una mica estrambotica.
Nosaltres el que volem és estirar del carro en la mesura
que la nostra for<;:a ens ho permet, per avo em permetré llegirli una glosa popular del nostre poble: «Es carlins amb fusell
tiren/pero tiren es soldats/i es ministren també estiren/des
gran carro de s'Estatlpero es poble també estira/i aquest estira de franc».
El Parlament de les Illes Balears no estira de frane, el
Parlament de les Illes Balears té una funció fonamental, té
una funció recollida a l'Estatut que no cal dir representa e!
poble de les Illes, exerceix la potestat legislativa, aprova els
pressuposts, controla l'acció de govem i exerceix tates aquelles compeü~ncies que li atribueixen aquest Estatut i les lleis
de l'Estat. Ido bé, en relació amb la política parlamentaria,
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precisament, va la primera de les nostres propostes. Hem observat que més de 35 propostes, i ho dic així, a la grossa,
moltes de les quals s'havien aprovat per unanimitat d'aquesta Cambra, s'han incomplert i avo és la primera constatació
que voldríem que la Cambra fes avui capvespre.
La segona és que el Parlament reprova aquest incompliment, no pot ser d'altra manera, si constatam que s'han incomplert hem de dir que és un procediment incorrecte i que
s'ha de reprovar, pero si les propostes eren bones fa sis mesos, fa un any, ara hem de reiterar i hem d'urgir que aquestes propostes trobin el seu compliment, resolucions, mocions
i proposicions pendents. Aquesta és la primera de les nos tres
constatacions d'avui.
El segon punt fa referencia també a un reforvament de
l'activitat parlamentaria. Conforme a l'article 172 del Reglament, volem que el Parlament de les Illes Balears que el Govern, record, dia 5 de novembre del 87, es va comprometre
i va ser instat per resolució unanime d'aquesta Cambra a dur
a terme en un termini maxim d'un any. Obviament ha passat l'any i aquest pla no és conegut; pensam que és fonamental, com s'ha dít aquí, si no record malament el Sr. Quetglas, que el Parlament tengui un pla d'aquesta envergadura,
perque probablement les inversions, totes les prioritzacions
en política economica podrien veure's emmarcades dins aquest
planejament.
En tercer 110e, pensam que és molt important, dins la
mateixa línia, repetese, de refon;ament parlamentari, que facem jugar l'article 172 del Reglament nostre perque e! Pla
d'Inversions, el Pla Extraordinari, pugui ser presentat degudament, és a dir, després d'una discussió i cercant els suports
majoritaris, d'acord amb la línia que hem plantejat avui amb
la intervenció d'avui matí.
El punt quart probablement per a nosaltres, en la línia
de preocupació per totes les qüestions socials, ens sembla d'especial importancia. Pensem, per exemple, que el Govern de
les Illes Balears era empla<;:at per aquesta Cambra a aportar
un pla d'emergencia per atendre els deficits socials que afecten la població marginada i la gent que pateix miseria, dia
5 de novembre de! 87; també ellS referíem al programa i coordinació per a una utilització optima de!s recursos hospitalaris existents, tenint en compte la incidencia i gravetat de la
patologia existent per orientar l'activitat específica de cadascun deIs hospitals que conformaran la xarxa hospitalaria pública; aprovavem, dia 5 de novembre, un pla d'actuació en
materia de vivenda, «instar el Govern que en el termini maxim de sis mesas presentés», tot ac;o eren propostes de contingut social que després trobaven major concreció encara en
el debat d'una interpel·lació relativa a política d'acció social,
la moció subsegüent de la qual parlava també d'un pla d'erradicació del «xabolisme» i posar a disposició de famílies necessitades vivendes populars de 110guer amb la deguda gestió per part de l'Administració Autonomica; parlavem d'un·
pla general de prevenció de la inadaptació infantil i juvenil.
Tot ac;o són resolucions aprovades, mocions aprovades que
queden pendents encara d'una adequada actuació governamental, pero, sobretot, tenim una Llei d'Acció Social, una
11ei que va ser ampliament debatuda, valorada, ponderada]
per tot8 els Grups a l'anterior Legislatura.
Ido bé, aquesta llei necessita un desplegament normatiu
i el necessita peque cal coordinar les polítiques, les actuacions deIs Consells Insulars i de les Administracions, concre-.
tament deIs Ajuntaments, entorn a aquesta important tasca.
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Fa falta una desburocratització de la Conselleria, cal i és molt
important desplegar els artic1es Ir., 2n., ero fins al 5e, en concord~lllcia amb propostes que fins i tot em sembla que avui
capvespre tindrem ocasió de debatre amb les resolucions del
PSOE.
En fi, convé sens cap dubte instar el Govern perque hi
hagi una major eficiencia en general. Massa vegades s'ha denunciat aquí, per part del nostre Grup i per part d'altres,
que la política d'aquest Govern consisteix en subvenció, practicament només en subvencionar. Convé fer actuacions directes, la problemMica lacerant de la droga, de la marginació, necessiten d'un desplegament normatiu que impliqui
d'una manera directa i activa la mateixa Conselleria de Sanitat i Ser veis Socials.
La cinquena de les nostres proposicions de resolució afecta la constatació de l'entrada en vigor de l'Acta Unica Europea. No m'estendré en les coses que ja hem dit avui matí,
pero pensam i crec que hi haura coincidencia pel que hem
sentit, que la problemMica social i económica que generara
l'entrada en aquest gran mercat de 320 milions de consumidors, pero també de ciutadans europeus amb drets i deures,
obliga, repetesc, a uns plans, a avan~ar-nos, a dissenyar quines han de ser les actuacions que potser pertanyents al Govern Central, potser s'hauran de fer en coordinació Govern
Autonom-Govern Central, pero que en qualsevol cas un Govern actiu no pot estar d'esquena a aquesta problemMica.
La setena de les resolucions voldria que quedés ben aclarida. El Parlament té reunida una Ponencia per estudiar el
Cataleg d'Espais Naturals, aquesta Ponencia du una vida llarga de reunions i el que volem amb aquesta resolució, és instar que en dos mesos es pugui acabar la feina d'aquesta Ponencia i en conseqüencia du una vida llarga de reunions i
el que volem, amb aquesta resolució, és instar que en dos
mesos es pugui acabar la feina d'aquesta Ponencia i en conseqüencia es pugui elaborar posteriorment el dictamen perque pugui arribar on ha d'arribar, al Parlament i al Govern,
perque després ho pugui tenir en compte i recollir dins les
Directrius d'Ordenació Territorial per a les Illes Balears.
I deix en últim terme el sise punt, perque pensam que
moltes vegades el Govern de les Illes Balears ha romas insensible davant problemMiques que malgrat que no són de
competencia directa d'aquest Govern, permet que opini, jo
crec que és obligat moralment a opinar perque afecten d'una
manera directa els ciutadans de les nostres illes i en aquest
cas els ciutadans joves, amb uns problemes molt concrets.
No dubto que el Pla d'Ocupació Juvenil respon a una intenció bona, els 2 milions llargs de joves aturats a tot l'Estat
fa que qualsevol Govern mínimament sensible hagi d'actuar,
hagi de fer cosa; el que creim és que les mesures que el Govern Central proposa per donar ocupació als joves són contradictories fins i tot amb la mateixa Constitució, amb l'esperit constitucional.
Esperit constitucional, per exemple, que segons l'article
14 de la Constitució ningú no pot ser discriminat per qüestions de sexe, de ra~a, de religió, de pensament, polítiques.
Jo crec que no es pot discriminar el jove, no es pot establir
una línia de 25 anys, per exemple, perqué un pugui tenir accés a un lloc de treball i el qui supera els 25 anys no el tengui, segons les normatives; hi ha punt fonamental, a igual
feina, igual sou. Que és a~o, ido, de posar el salari mínim
interprofesional a aquests joves, fent una feina concreta? No
m'estendré perque supos que tots vostes saben quin és l'eco
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que han tingut les propostes governamentals entre els sindicats, entre els mateixos joves, dins el Consell Nacional de
la Joventut d'Espanya i en definitiva tambédes de múltiples
Administracions Públiques i associacions juvenils. Pensam que
seria bo, que seria molt prudent que el Parlament de les Illes
Balears també es pronunciés davant aquest tema i el fes efectiu, la seva opinió com a mínim, el dret de petició, davant
el Govern Central de l'Estat, que és el qui té realment competencia, pero seria hipocrita només dir aixo si no instessim
també i a la vegada a que el Govern de les Illes Balears trobés, en la seva tasca quotidiana de fer Autonomía, una sensibilitat major cap a l'ocupació juvenil dins les nostres illes.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Ruguet
Rotger):
Gracies, Sr. President.
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM, de menorquí a menorquí i de glosa a glosa, hi ha aquella que diu
«Un xiribiHí escandalós/cantava dalt d'una penya/n'he perdut una espardenya/que en valia vint-i-dos/i una serp va passar i va dir: mocós/si la vols, ja pots empenyer». Que vol
dir? Que aquí podem estar d'acord tots més o manco que
hi ha mancances, podem estar tots més o manco d'acord que
moltes vegades resolucions que es prenen en el Parlament no
són degudament complides, pero no és manco cert que aquí
no hi ha ningú amb un mínim de sentit comú que pugui
acusar l'altre de xiribil·lí o l'altre, al primer, de serp. Tots junts
som, des de les nostres postures, els qui hem de cercar definitivament aquelles solucions que consideram més adequades per a la nostra Comunitat i no és manco cert que moltes
de les resolucions que voste diu i que anuncia que no s'han
complert, aquí, en aquest Parlament, aquest Portaveu que
els parla en aquest cas, ja els anunciava la dificultat que ti ndríem de dur-les endavant i de complir-les.
Pero hi ha més, és que moltes vegades, si som conscients
de totes aquelles resolucions i proposicions no de llei i mocions que aquí s'aproven, estic conven~ut -estic conven~ut,
no ho puc demostrar- que dins el més profund sentiment
deis parlamentaris que fan aquestes propostes ben intencionades, que fan les seves propostes per millorar la vida aIs
nostres ciutadans i que fan les seves propostes en funció deIs
seus plantejaments polítics legítims, com dic estic conven~ut,
pero, que moltes vegades saben que encara que siguin aprovades, el grau i la dificultat per acomplir-Ies és elevat i a<;:o
el Govern ho posa de manifest en cada una de les propostes.
Jo he sortit en la primera intervenció intentant donar el criteri del Govern en les propostes que aquí es fan i no he sortitper polemitzar sobre aquelles que es compleixen o no es
compleixen, pero li dic que estic disposat a donar totes quantes explicacions facin falta una vegada més per dir que unes
s'hjan complert, d'altres són a punt de complir-se i d'altres
encara no s'han pogut complir.
Pero hi ha mes, en el seu moment i a la presentació deIs
mateixos pressuposts ja vam fer un repas de l'activitat parlamentaria on, criteris a part, un podra dir si compleix o no
compleix, es podra estar d'acord o en desacord amb el grau
de compliment, pero em sembla que no hi ha moti u suficient, i no ho dic perque m'afecti personalment com a responsable d'aquesta area, que la manca de compliment de cer-
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tes propostes que podríem analitzar una a una, sigui motiu
suficient per reprovar aquesta actitud, perque reprovar l'incompliment és reprovar l'actitud i per tant és reprovar la falta de responsabilitat del responsable que aquest compliment
es dugui endavant, és a dir, el Vice-president, amb paraules
clares i simples.
Anem a veure, i no és una justificació, perque dic que
puc donar contestació, pero seria massa extens i no és aquest
el tema del debat. A qua1cú ja li sonara ayo: l'increment de
l'activitat parlamentaria, per que va ser explicada en el si
d'una Comissió? Hi ha portaveus que hi eren, el darrer any
de Legislatura es van tramitar 31 proposicions no de llei, el
darrer any de Legislatura; el primer any d'aquesta segona Legislatura, 61, la qual cosa vol dir el doble de propOSlClons
no de Llei, la qual cosa vol dir que cas que s'aprovin un
50% serien el doble de resolucions aprovades i a haver de
complimentar. D'interpel-lacions, 14 de la passada, 23 de l'actual; de mocions, el darrer any de la passada Legislatura, 9;
el primer any d'aquesta, 19, i una rnoció no és una resolució
concreta. 19 mocions, si ho multiplicam més o manco per
tres o quatre punts, sabra voste quantes resolucions s'han de
complir. No entrarem a preguntes orals, que queden contestades, ni a preguntes escrites, que el darrer any de Legislatura se'n van fer 45, i aquest primer de la segona Legislatura
n'han fet 142, de respostes escrites que necessiten contestació
i es contesten unes més prest unes més tard, pero es contesten. Quant a sol·licituds de documentació, 24 el darrer any,
57 aquest primer any de Legislatura, la qual cosa vol dir que
dins la voluntat del Govern, malgrat l'activitat parlamentaria s'hagi multiplicat per dos, també activitat del Govern per
donar compliment a aquesta activitat parlamentaria s'ha multiplicat per dos, no hem dividit per dos, no hem agafat el
barem del darrer any de la primera Legislatura, hem de tractar de donar compliment a totes i cada una de les resolucions en la mesura de les nostres possibilitats.
Voste ha fet referencia al grau de compliment concretarnent de Sanitat i Seguretat Social. Sr. President, m'estendria
massa, pero aquí li puc donar justificació un a un del grau
de compliment d'aquestes pro postes que voste ha anat denunciant aquí i li puc admetre una cosa, que tal vegada sí
que és cert que el Govern hagués pogut optar per passar
aquesta informació al Parlarnent, potser sí, potser hagués estat
més raonable que independentment de si s'havia complert totalment la resolució aprovada pel Parlament, haguéssim enviat la informació de com es trobaven aquestes resolucions,
pero repassin, i voste, Sr. Portaveu, que és aficionat a aquestes coses, repassi tots els diaris de sessions i s'adonara, com
voste sol dir, que moltes de les resolucions que vos tes reclamen que no s'han complert, aquest Portaveu havia anunciat
que acatava la decisió del Parlament, que intentaria complirles al maxim, pero que anunciava ja a la Cambra la gran
dificultat que tendrien per complir certes resolucions, sobretot aquelles que impliquen no solament un acte únic que no
depen de l'única responsabilitat del Govern, sinó que necessiten la conjunció.
Veig que m'encenen el llumet groc, intentarem fer via.
Al tercer punt, quant a reiterar la urgencia, d'acord, no insistiré, crec que hem tractat aquest tema en la resolució presentada precisament pel Grup MIXT, i podríem passar als
altres. A la resolució n? 3, no podem acceptar com a Govern aquest rebuig del projecte extraordinari, que és un Pla
Extraordinari d'lnversions, tota vegada que crec que per re-
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butjar una cosa s'ha de coneixer, s'ha d'estudiar, s'ha de valorar i després és quan podem entrar en la acceptació o no
acceptació. Duguem aquest pla aquí, estudie m-lo, anem a veure que és el que podem incorporar i no podem incorporar,
anem a veure quin sistema tindrem de finanyar-ho i passem
després a decidir si el Parlament el fa seu o el rebutja, pero
no ho fa previament que es conegui aquest pla, tengui en
compte que tots els plans primer de tot es presenten i una
volta aprovats després s'incorporen a exercici pressupostari,
ayO és una mecanica normal i corrent que fa, per exemple,
l'Administració Central i crec que és una bona practica. Pero
és que aquí, a més a més, no es tracta d'incorporar als pressuposts ordinaris, sinó que es tracta de veure quina quantia,
quin muntant total tindra aquest pla i quin sistema de finaw;ació adequat pot tenir per dur-lo endavant i després sera,
en tot cas, que via pressupost ordinari podrem assumir part,
no la totalitat, perque és impossible i podria ser una solució
de poder assumir part d'aquest pla. Per tant, no podem acceptar el rebuig.
Em queden bastants coses a dir, sobretot al punt n? 4.
Molt telegrMicament: dedica m 2.000 milions del nostre pressupost a Acció Social, som la institució de Balears que dedica el percentatge més elevat a aquesta actuació que qualsevol altra institució, el 10%. Prestam especial atenció al món
de la tercera edat i vostes ho saben, vam comenyar primer
amb un pla d'equipaments sanitaris, continuam en aquest moment amb un pla d'equipaments a la tercera edat. En atencions als disminui"ts, l'any 1987 hi van dedicar 165 milions
de pessetes, mentre que lNSERSO, per exemple, hi va dedicar 51 milions, i l'Ajuntament, 10; arnés, dedicam 22 milions en prevenció de la subnormalitat. Quant a erradicació
de borses de pobresa, 25 milions de pessetes, més 12 i mig
per atencions amb caracter d'urgencia i més de 2 milions;
per a centres socials de barriades. Quant a I'Hospital de Nit
de dones, 30 milions; guarderies infantils, 21 milions; drogoaddició, 100 milions. Aquest és el rosari que el President,
ni en aquest camp d'acció social ni en altres, no ha volgut
fer en aquest debat, pero no és pot dir aquÍ que el Govern
tengui desates el camp de l'acció social, no es pot dir de cap
manera, l'únic que es pot dir és que potser no hi hagi prou
recursos i anem després a discutir allo que és prioritari, pero
que aquest Govern no tengui en compte tot el que suposa
la marginació, el camp de l'acció social i la problematica de
les disminucions crec que seria falsejar la realitat.
Quant al quint punt, res a dir, d'acord per part 110stra.
Quant al septim punt m'ha de permetre que m'abstengui de
fer comentaris, és el Parlament que ha de decidir, i quant
al sext punt, que voste l'ha deixat per al final, jo també li
vull dcixar, i com a Govern, com a representant del Govern
em reservo de donar l'opinió sobre aquest tema, primer perque crec que seria una postura insensata per part nostra re- .
butjar aquí d'una manera clara el pla d'ocupació juvenil, primerament perque no el coneixem en tots els seus aspectes
i en tota la seva profunditat; per rebutjar una cosa, com jo
li deia abans parlant del nostre tema, s'ha d'estudiaI~ per tant
el Govern aquÍ no pren postura ni a favor ni en contra, la
qual cosa no val dir que no ens preocupi, pero crec que seria poc seriós per part nostra que ens pronunciéssim aquí
en contra d'una manera oberta d'aquest pla, si ja dic que
ens falta en aquest moment la informació adient per poder
opinar sobre tal qüestió. De totes maneres, no és el Govern
en tot cas que ha de prendre la decisió, exactament igual com
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en el punt sise, i sera el Parlament que haura de decidir, com
sobre tots els punts, pero aquest afecta directament el Parlament com a institució si accepta o no aquest punt.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. López Casasnovas.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President.
He tingut la temptació d'agafar el mocador que m'han
passat les files socialistes per eixugar-me les llagrimes, en
aquest cas, a la vista de la situació amb que aquest Govern
planteja la tasca parlamentaria.
Sr. Vice-president, l'article 166 del Reglament diu que
si el Govern incomplia l'assenyalat en els paragrafs anteriors,
és a dir, quan una proposició de llei, una moció, una resolució s'aproven, com voste sap perfectament, i no es compleixen i passen sis mesos i no es compleixen o passa el termini
fixat i no es compleixen, aleshores, com voste sap moltbé,
s'ha d'incloure l'assumpte a l'Ordre del Dia del PIe següent
que se celebri a la Cambra. El Grup Parlamentari SOCIALISTA, si no ho record malament, té presentades fins a 7
proposicions que s'han de veure en aquesta Cambra on vosté o el responsable que sigui haura d'explicar concretament
les dificultats imponderables que l'han dut a no poder donar compliment a les propostes, pero no ens val tot aquest
reguitzell de tasques que ha fet el Govern per donar compliment a preguntes, resolucions, etc., no perque el nostre Parlament malauradament només funciona quatre mesos a l'any
i nosaltres voldríem que el ParIament de les mes Balears fos
qualque cosa més dins l'ordenació institucional de la Comunitat Autonoma, tal vegada aquí hi hauria un punt de reflexió per a la reforma de l'Estatut. Per tant, constatam realitats, reprovam si hi ha hagut incompliments i no se'ns han
explicat, perque a<;o que ens diu avui ho hagués pogut dur
obviament, en compliment de l'article 166, en aquesta Cambra en el seu moment.
Una cosa li vull dir perque tal vegada no hi hagi error,
el punt tercer no demana que el Parlament rebutgi el Pla
Extraordinari d'Inversions, el que demana és que es rebutgi
el procediment que el Govern ha seguit per no dur a discussió previa, complint l'articIe 172; és ciar que és voluntarietat
del Govern, pero si el Govern que nosaltres voldríem, respectuós al maxim amb el Parlament, ho hagués volgut dur,
s'hauria pogut fer. No rebutjam el pi a, el que volem és que
el pla surti d'aquest ParIament abans d'anar a altres instancies, perque si no, conculca en principi elements d'autonomia política.
Quant al punt quart, que tal vegada és el més important per a nosaltres d'aquestes resolucions, el tema d'acció
social per a nosaltres mereix una atenció especial, no ens vengui amb uns recordatoris d'inversions que no són tals, com
voste sap molt bé, la Conselleria actua basicament a través
de subvencions, nosaltres voldríem veure inversions, voldríem
veure en realitat que les necessitats socials d'aquest país trobessin una actuació directa, ja ho he dit des de la tribuna
d'oradors, per part d'aquest Govern, volem resultats. La Direcció General d'Acció Social es troba en aquests moments
en una situació, almanco segons informes del nostre Grup,
realment pavorosa. Cal canvi, canvi, canviar rapidament en
aquesta política i si no que ho demanin a la Judicatura, a
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la Direcció de la Presó, a les entitats, hi ha moltes coses a
dir sobre aquest tema, no venguin amb subvencions a la tercera edat o a disminucions, que en definitiva no deixen de
ser elements de repartidora.
Respecte del Pla d'Ocupació Juvenil, no esperava menys
d'aquest Govern, ni carn ni peix en aquest tema, diuen que
no coneixen el pla, pero si no coneixen el pla la ignorancia
és vencible, hi ha ignorancies invencibles, aquesta no, aquesta és vencible. Si no coneix el pla, és que no el preocupa,
supos que la Conselleria de Treball sí que el deu coneixer,
perque és una qüestió obvia que una Conselleria de Treball
troba la seva justificació precisament en aquestes coses.
1 res més. Lamentar potser que no totes les propostes
que hem presentat tenguin el vist-i-plau d'aquest Govern, pero
tampoc no ens feiem massa il·lusions en el tema.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (1oan Huguet
Rotger):
Gracies, Sr. President.
Només dues matisacions molt concretes per no tornar
a encetar el debat. Quant al punt sise, jo he dit textualment
que des del Govern com a Govern no preníem postura en
aquest Pla, perque creiem que el Govern cometria un greu
error si expressés aquí l'opinió sobre una resolució de rebutjar un pla que fa una altra institució que té la competencia,
com és el Govern Central, per dur-lo endavant. La nostra
opinió com a Govern la podrem manifestar precisament a
través de la participació de la Conselleria de Treball i Transports si així ens ho demanen i si volen que hi participem.
Es el Parlament i vostes no demanen l'opinió al Govern, a
posta per a<;o el Govern no ha opinat, sinó que haura de
ser el ParIament qui consideri o no consideri inadequat el
pla, vos te no diu «instar el Govern de la Comunitat Autonoma perque manifesti al Govern de I'Estat que el Pla és
inadequat», així el Govern de la Comunitat hauría hagut de
prendre postura, pero en aquest cas, quan és el Parlament
el qui ha d'incidir, el Govern no vol prendre postura per no
influir en la decisió del Parlament, i a<;o no vol dir que no
ens preocupi l'atur juvenil, no ho vol dir, no m'interpreti malament.
Res més, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el
Diputat Sr. Caries Ricci.
EL SR. RICCI 1 FEBRER:
Gracies, Sr. President.
Rapid, soIs per dir al Grup PSM-EEM que el primer
i segon punt, com ja sap, ja son expressats practicament en
les nostres esmenes i referent al tercer voldria explicar per
que deim que no, pero li vull dir el perque exactament. Jo
crec que no és exactament així com voste ho planteja, Sr.
López Casasnovas, jo crec que vertaderament un Govern ha
d'intentar de totes totes la missió que ha fet en aquest cas
el Govern de les nostres illes, ha d'intentar treure els doblers,
dur aquest Pla endavant, perque és un pla que no l'han fet
ells, insisteixo, ho he dit abans, no és un pla del Govern, és
un pla que vertaderament surt de la necessitat d'aquest po-
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ble, per tant si va primer a Madrid, jo no hi tenc res a dir
i no rebuig la feina que han fet, el que rebuig en tot cas
és que, amb capacitat o sense, no hagit dut res, aquest és
el meu problema en tot cas, pero aquest pla sí s'ha de fer
i s'ha de fer rapidament, per tant no puc rebutjar res en
aquest sentit.
1 passem al n? 4, el n.o 4, ha de quedar cIar que tots
estam d'acord que no feím prou i dire més, dubto que hi
hagi cap Parlament enlloc que faci suficient en aquest tema,
mai no farem prou i quan feim unes propostes aquí, tots miram com ho feim per treure doblers d'on sigui per ampliar
justament en acdons sodals aquestes feines, ho intentam tots,
pero quedam limitats, solament la creació de riquesa, ens podra donar, com deia aquest matí, cada dia unes possibilitats
de millores per salvaguardar aquests problemes que té tothom. Per ric que sigui el país sempre hi ha aquestes borses
i indiscutiblement la feina nostra sempre sera intentar taparles i mai no pararem, sempre haurem de tirar endavant i li
assegur que per desgracia mai no pararem. Vagi per NordAmerica i a Estats Units, un país riquíssim, veurá unes borses increibles de pobresa que fan vergonya, més grosses que
les nostres fins i tot.
Al punt dnque li direm que sí, no és problema, crec que
s'ha de fer, i al punt sise també li diré que sí, pero li voldria
dir que ho faig perque crec que es pot millorar, pero no perque el vegi dolent. Jo crec que vertaderament no ens podem
contradir i la realitat és que és molt important que el Pla
Juvenil tirí endavant millorat, perque índiscutíblement es pot
millorar i per a90 li die que sí, intentar que es millori, que
sigui el Govern Central que el pugui millorar, pero la realitat
és que és un pla molt urgent, és un p~a que solament trabantse en ellloc d'aquesta joventut es pot comprovar fins a quin
punt és urgent. Que tal vegada s'ha fet massa rapidament,
que es podria millorar? No ho sé i quan diuen vostes, i vull
dir-ho perque també, el món empresari, que és molt important per la mateixa persona treballar, fer feina, que el fet de
les pessetes a vegades és secundari, Sr. López Casasnovas,
l'important és sentir-se útil, l'important és ser capa90S de fer
créixer un país i veure-ho aprofitat en un mateix.
Al punt sete cree que sí, que en dos mesos es podria
acabar aquest cathleg, per tant també li donarem el nostre
suporto
Grades.

tornat arrera suposaria que molts de joves que no tenen feina en tendrien; ara bé, sabem que hi ha mobilitzacions, sabem que hi ha una oposició per part deIs sindicats, a posta
nosaltres no podem votar en contra d'aquest pla i per tant
no li podem donar suport i també, com que aixo és una qüestió controvertida que es discuteix ara mateix a Madrid i que
s'esta modificant, per aixo ens abstendrem.
Respecte del n? 7, ja els ho he dit abans partieularment,
aquesta resolució és d'impossible compliment. M'explicaré,
la tramitació de cataIegs d'espais naturals només es pot fer
únicament i excIusivament dins les Directrius d'Ordenació Territorial, no es pot fer d'altra manera, la Llei d'Ordenació
Thrritorial preveu Directrius d'Ordenació Thrritorial i aquí
s'han de ficar els cataIegs d'espais natural s, igualment que
el Pla Provincial de l'any 73 tenia uns paratges preservats,
uns elements singulars, etc., etc. Després hi ha uns plans del
medi natural, que no és una figura adient, un pla del medi
natural no pot abarcar tota l'illa, o sigui han de ser zones
més petites; un espai natural no pot ser objecte d'un pla del
medi natural, pero no tots els espais naturals poden ser objecte d'un pla del medi natural. Per consegüent, com que és
d'impossible compliment, hem de votar que no i ens sap moltde greu, pero de totes maneres no es preocupi per la protecció deIs espais, és en mans del Parlament aixo, l'únic que
hem de fer és reunir la Comissió, la Ponencia, que tant ho
pot demanar el seu Grup com el nostre, com un altre, tenim
tota la documentació del Govern en aquests moments, la tenim tota i el que s'han de fer són propostes, com deia la
Proposta de Resolució que va permetre la creació d'aquesta
Ponencia, per adoptar mesures cautelars perque no s'urbanitzin, basta aixo. Si aixo s'arregla i aixo vol dir suspensions
de planejament, no importa fer res més fins que arribin les
Directrius, que aproximadament en tenim per un any de tramitació.·
Per consegüent no hem de tenir cap cIasse de dubtes
sobre que nosaltres podem protegir els espais naturals, el que
passa és que aquesta Proposta de Resolució que ens duen
no és jurídicament correcta i per tant no la podem votar afirmativament.

EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Pascual.

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President.
Vull assenyalar rapidament la posició del nostre Grup
Parlamentari en relació a les propostes de resoludó del Grup
Parlamentari PSM-EEM. A la primera li donarem suport,
tot i que ens sap greu votar mocions de reprovació, pero en
aquest cas cree que el Govem es mereix que reprovem l'incompliment dels acords de la Cambra. Jo cree que moltes
vegades l'incompliment és justificat, n'estie absolutament conven9ut, pero de vegades és fins i tot molest per a la Cambra
que el Govern no tengui simplement el detall de comunicar
al seu venciment per que no ha pogut dur a terme el mandat parlamentari corresponent. La relació de mocions aprovades per aquest Parlament que el Govern no ha acomplit ja
comen~ a ser vertaderament alarmant.
Quant a la segona, jo cree que el PSM-EEM acceptara
de bon cor trobar una formulació adequada amb una nostra
que va exactarnent en el mateix sentit de demanar el Pla de

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Pronunciar que donarem suport als punts 2 i 5, referents al Pla de Desenvolupament Economic a les BIes Balears i el Pla per atendre la problematica social i economica
derivada de l'entrada en vigor de l'Acta Unica Europea.
Respecte deis ahres punts, als punts n?s 1 i 4, com que
són reprovacions al Govern, sense entrar en més consideracions, votarem en contra. Respecte del n? 3, ja he explicat
abans per que votarem que no, que és el que fa referencia
al Projecte Extraordinari d'Inversions. Respecte del n.O 6, ens
abstendrem, pero vull deixar cIar que no és una abstenció
passiva. En primer lloc s'ha de reconeixer que el Pla d'Ocupació Jevenil té aspectes positius i si s'aplicAs, si no s'hagués

EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu, Sr. Quetglas.
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J)esenvolupament Economic de les Illes Balears a aquest Parlament i vull insistir en aixo, perque, és important que vengui el Pla de Desenvolupament EConomic perque, si no,
queim en un defecte que ja comem;a a ser habitual en la
practica del Govern en relació amb aquells plans que ha de
sotmetre previament a l'aprovació parlamentaria, que és que
per via d'aprovacions de plans parcials, d'anticipar activitats,
després el pla ordinari, el previst regularment per la legislació, deixa de temr contengut. Jo deman quines podrán ser
les alternatives que ofereixin el Pla de Desenvolupament Regional, si abans ja hem aprovat un Pla Extraordinari d'lnversions que no té res a veure, que és absolutament desconnectat d'aquest Pla, deman per que servira el Pla de
J)esenvolupament Regional, i ens temem que la intenció no
vagi una mica per alla, de fer un document que justifiqui
més el que ja s'ha fet que un document per planificar allo
que s'ha de fer.
En relació amb el tercer, nosaltres ens abstendrem, perque no entenem la segona part de la formulació i no entenem que sigui necessari que aquest pla hagi de ser inclós dins
el pressupost del 89. Ni tecmcament és correcte m, arnés,
és necessari que aixo sigui així, perque ens sembla que al
que ha de ser sotmes el Pla Extraordinari d'lnversions, si cal,
és al Pla de Desenvolupament.
Igualment ens abstendrem al quart, per raons que no
entenem que el rebuig de tota una política del Govern hagi
de ser objecte d'un debat quasi precipitat com ho és un debat de proposicions de reducció després d'un Debat de Política General.
Sí en canvi votarem la proposta n? 6, per congruencia
amb la postura que ha pres el nostre partit en relació amb
el «Plan de Empleo Juveml» i finalment, a pesar de les objeccions, que jo entenc, que ha dit el Sr. Pascual, votarem
afirmativament la n? 7, perque farem una interpretació una
mica laxa d'ultimar en el termim de dos mesos la trarnitació
del CataIeg d'Espais Naturals, ens limitarem al compliment
del mandat que té la Ponencia i així l'entenem i per tant,
amb aquesta interpretació que vuIl que quedi palesa en aquest
PIe i per tant al Oiari de Sessions, la votarem perque en el
terrnim de dos mesos acabem la feina que la Ponencia Parlamentaria té encomanada, i jo cree que fins i tot es podria
fer més via, el que passa és que, logicament, la trarnitació
del pressupost fa que el terrnim de dos mesos sigui raonable.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats.
Oír que majoritariament donarem suport les propostes
de resolució presentades pe} Grup Parlamentari PSM-EEM.
La primera consideram que és de justicia donar-li suport i que, a més, les iniciatives presentades pel Grup SOCIALISTA van pel camí de denunciar aquest incompliment
per part del Govern de les resolucions que pren la Cambra
i aquesta falta de respecte on és depositada la voluntat popular, que és en aquest Parlament.
Amb la segona, no només hi estam d'acord sinó que
és un tema que hem discutit no soIs dins aquesta Legislatura, sinó fins i tot a l'anterior, en la qual un suposat pla de
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desenvolupament regional va ser tornat al Govern perque realment més que un pla era una enumeració d'objectius sense
cap enlla<;ament i sense cap contingut de veritat coherent amb
les necessitats de les nostres illes.
A la proposta n? 3 ens abstendrem, perque creim que
la importancia no consisteix que sigui un Pla Extraordinari
d'Inversions o que sigui els mateixos pressuposts, pero de totes
maneres volem fer notar l'oportumsme del Govern de presentar aquest pla a través dels mitjans de comumcació, sense que el Parlament n'estigui assabentat, de fer referencies
permanents als debats d'aquest pla sense que m tan soIs el
coneguin els qui suposadament han de contestar a aquestes
referencies. Si aixo significa un oportumsme per part del Govern, ho entenem i rebutjam aquest oportumsme; l'oportumtat del pla la discutirem quan sigui presentat.
Amb la quarta hi estam totalment d'acord, tampoc no
es podia esperar més d'un Govern que es declara liberal, que
deixa els agents socials funcionar pel seu costat i que evidentment li preocupa molt més la riquesa que la pobresa;
a nosaltres també, pero no en el mateix sentit, en un sentit
bastant diferent. Vostes són coherents, ho entenem perfectament, no els importen massa els que sofreixen perque tampoc no els hi donen suport, i aixo és coherent electoralment.
Amb el punt n? 5 hi estam totalment d'acord, creim que
qualsevol estudi en aquest sentit ajudara a aquest Parlament
a prendre decisions correctes, decisions meditades, i arnés,
documentades. I amb el punt n? 7 també hi estam d'acord,
perque consideram que el Cataleg d'Espais Naturals es discuteix en aquest Parlament, que pot solucionar alguns deIs
problemes, encara que creim que hi ha resolucions del Grup
SOCIALISTA que milloren aquesta proposta i que esperam
que facin reflexionar al Grup del PSM-EEM.
He deixat per al darrer lloc el Pla d'Ocupació Juvenil,
com ha fet el representant del Grup Parlamentari proposant
d'aquesta resolució. Jo puc entendre que els Grups oportumstes que pugen a tots els carros que passen per un camí
sense saber on van es posin en contra d'aquest Pla d'Ocupació Juvenil, puc entendre fins i tot que gent com el Portaveu
d'AP-PL al Congrés Nacional, al Parlament, estigui en contra d'aquest pla o que el Sr. Fraga s'hi manifesti en contra
o que una gent simpatica per altra part, com Butraguefto
o gent així, estiguin contra aquest pla, el que no puc entendre és que s'estigui en contra des d'una postura d'esquerres,
des d'una sensibilitat d'esquerres, perque voste no ha donat
cap raó per estar en contra d'aquest pla, ha dit que hi havia
gent que hi estava en contra i que vostes s'hi sumaven, pugen al carro que passa per aquí, i aixo és coherent amb la
seva política també, perque el que fan es pujar a tots els carros sense saber on condueixen, i ja veurem on els dura. Jo
no sé si voste coneix el Pla d'Ocupació Juvenil, supOs que
sí, pero un país on hi ha 1.370.000 joves aturats, deIs quals
n'm ha més d'un70Ofo que mal no ha pogut treballar, que
aquesta relació, a més, no técomparació amb cap altre país
europeu, consider que realment no mostra una sensibilitat
especial envers aquest problema social i que, arnés, els qui
estan en contra d'aquest pla en el fons estan en contra que
els joves treballin; estan a favor, per tant, de la marginació
d'una part important de la població jove espanyola, estan
a favor que aquests joves no tenguin altre ocupació que
trobar-se al carrer, perque s'ha comprovat socialment que la
persona que als vint-i-cinc anys no ha treballat mai té unes
graos possibilitats de necessitar assistencia social durant tota
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la seva vida.
Jo cree, Sr. López, que si voste fos coherent, si voste
volgués fer de veritat una política d'esquerres, una política
sensible com diuen que defensen, retirarien aquesta proposta
i no ens posarien en la situació de ser el Grup SOCIALISTA precisament que l'hagi de rebutjar.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula
el Portaveu Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORrEA:
Sí; gracias, Sr. Presidente.
Respecto a la primera propuesta, vamos a votar que no.
Vamos a votar que no porque podríamos considerar constructiva, dentro de la línea que el Sr. Ricci había presentado
la suya en el apartado c), en el que se reitera y urge al Gobierno a dar cumplimiento a las resoluciones y mociones, no
evidentemente en cuanto a la reprobación, y no porque el
propio Sr. López Casasnovas decía que otro Grupo Parlamentario, el Grupo SOCIALISTA, que había adoptado la
posición de pedir explicaciones al Gobierno sobre unos incumplimientos de unas determinadas propuestas, a mí me parece que eso es una postura constructiva, no me duelen prendas decirlo, es constructivo decirle al Gobierno «Esta
propuesta concreta de resolución no la has cumplido. ¿Por
qué no la has cumplido?» y permitir que el Gobierno se explique y nos dé las razones antes de pedir la reprobación del
Gobierno, la reprobación de determinados Consellers o de
determinadas políticas, yo creo que primero hay que dejar
hablar, primero hay que escuchar y después ya veremos si
hay o no hay que reprobar.
Algo parecido sucede con la propuesta n? 4 y por consiguiente también la vamos a votar en contra.
A la n? 2, sobre la presentación del Plan de Desarrollo
económico, vamos a votar que sí y vamos a hacerlo porque
nos parece bien que se presente ese plan, pero, claro, yo voy
a decírselo con franqueza, la verdad es que el plan de desarrollo en que ustedes piensan es muy distinto del plan de
desarrollo en que pensamos nosotros; de todos modos ya habrá tiempo de discutirlo cuando venga.
El punto n? 3 se refiere al rechazo a que aquí no se
haya presentado el plan de inversiones, yo creo que eso ya
está contestado en el debate de esta mafiana y lo contestó,
a mi juicio muy bien, el Presidente y que está también contestado por nuestro Grupo al apoyar una propuesta del Sr.
Ricci de que eso se presente aquí en un plazo breve y próximo, cuando además se tengan los mecanismos de financiación perfectamente conocidos. Nos parecería francamente insensato haber presentado aquí un plan de inversiones de miles
de millones de pesetas del que ni siquiera se conocen cuales
son las reales posibilidades de inversión por parte de la Comunidad, por parte de la Administración Central y a qué
métodos o mecanismos de financiación hay que acudir para
poder abordarlo. Cuando eso esté pensado, cuando eso esté
madurado, lo discutiremos.
Respecto al punto 5, el estudio y la problemática social
y económica con motivo de la entrada de la Acta Unica Europea, también antes lo contestábamos, estamos absolutamente de acuerdo con cuantos estudios nos pueda facilitar el Gobierno ante una situación que va a ser verdaderamente
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importante para nuestra Comunidad y para todo el país.
A la propuesta n? 7 nos gustaría enormemente decir que
sí lisa y llanamente. Esta mafiana en nuestra intervención insistíamos en que éste nos parecía uno de los puntos fundamentales para concretar lo que ha venido siendo durante este
afio y pico de Legislatura una constante petición de todos
los Grupos de esta Cámara, que adoptemos en conjunto una
política clara y terminante con relación a los espacios naturales. Lo que pasa es que yo me temo también, como otros
portavoces han dicho, que en los términos exactos en que
está redactada la proposición sea de imposible cumplimiento. La Ponencia, concretamente, ha tenido hasta ahora creo
recordar que dos reuniones exclusivamente, dos reuniones, y
la segunda se ha limitado simplemente al reparto de una determinada documentación que se había pedido al Gobierno,
bueno, de todos nosotros depende que efectivamente esas reuniones sean más frecuentes y más fructíferas, nosotros estamos absolutamente dispuestos a trabajar cuanto sea necesario para la consecución de esta finalidad, finalidad que era
doble, porque aquí se aprobó ya una propuesta con motivo
del Debate de Ordenación del Thrritorio que consistía en que
rapidamente, con urgencia, no la tengo delante y no recuerdo los términos eXactos, pero creo recordar que era que con
urgencia o con rapidez se adoptaran por esta Ponencia las
medidas cautelares que fueran precisas, relegando o retrasando
a un segundo término, para verlas con más calma y con más
detalle, el conjunto del catálogo y el conjunto de las propuestas que nos hacía el Gobierno en relación con este
asunto.
En este caso, por consiguiente, nuestra voluntad es manifiesta, pero sinceramente creemos que de alguna manera
habría que modificar la redacción de esta propuesta de manera que no sea tan terminante que dentro de dos o tres meses nosotros mismos tengamos que decir que nos reprobamos, reprobamos a los Sres. Diputados de esta Cámara
porque han sido incapaces de cumplir una resolución que
ellos mismos se han impuesto.
Finalmente, sobre la propuesta n? 6, del Plan de Empleo Juvenil, aquí ha habido una referencia por cierto a la
postura de un presunto portavoz del Grupo AP-PL en el Congreso de Diputados, ya me contará después el Sr. Costa quien
es ese portavoz, porque lo desconozco y desconozco también
las manifestaciones de ese o de otros portavoces que haya
podido haber, del Sr. Fraga y de cualquier otro. En esencia,
desde luego, yo creo que las opiniones, fueran de quien fueran en el Congreso de Diputados serían bastante más fundamentadas y documentadas que las que podamos hacer aquí,
porque podemos tener un somero conocimiento de ese plan,
pero en cualquier caso no estamos en condiciones de debatirlo y discutirlo en profundidad; ni esta maftana ha surgido
ese tema, ni nadie, ni siquiera el Grupo del PSM-EEM, nos
ha desarrollado la problemática con la suficiente amplitud
. como para que podamos tomar una postura. Por consiguiente, nosotros nos abstendremos en este punto.
Nada más, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT.
Per defensar la Proposta de Resolució presentada pel
Grup Parlamentari ... Sí, Sr. Casasnovas. Per que demana la
paraula?
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EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Per qüestió d'ordre, Sr. President, si m'ho permet. Perque aquí s'ha dit per reiterats portaveus, sobre el punt 7 concretament, que no hi hagués una mala interpretació. La nostra voluntat, Sr. President, si em dóna la paraula...
EL SR. PRESIDENT.
Es que no sé ...
EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS:
Concretament per precisar el sentit de la resolució n?
7. M'hauria agradat molt entrar en la n? 6, Sr. Costa, pero
no; en la n? 7, perque tots els Grups Polítics puguin tenir
dar el que voten.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula per fer el que voste ha dit, pero per a res
més.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
D'acord, Sr. President. Efectivament volíem que quedas
constancia que la resolució que nosaltres presentam, la n?
7, va dirigida en el sentit que la Ponencia parlamentaria ultimi, en el termini de dos mesos, l'estudi del Catrueg d'Espais
Naturals que té damunt la taula. Punt.
EL SR. PRESIDENT.
Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. Per defensar la
Proposta de Resolució del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMOROS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Si com he dit avui matí hi ha determinades zones de
Mallorca com la Serra de 1hununtana, com els municipis de
Campos, les Salines i Arta, si tota l'illa de Menorca, si tota
l'illa de Formentera i tota l'illa d'Eivissa manco Eivissa ciutat es poden acollir al Fons Europeu d'Orientació i Garantia
Agrícola i per tant poden rebre subvencions, una comarca
tan deprimida com el Pla de Mallorca és exclosa de qualsevol tipus de subvencions deIs fons estructurals de la Comunitat Economica Europea. A més d'aixo, el Pla de Mallorca
és una zona cerealista, productora decereals, i tots sabem que
la Comunitat Economica Europea incentiva l'abandó de les
terres i el retir anticipat deIs pagesos pel que atany a cereals.
Thmbé, si repassam el padró i repassam municipi per municipi i agafam com a base 100 els habitants que hi havia el
1950, ens trobam que a Costitx el 1986 n'hi ha 69, a Lloret
de Vista Alegre, 76; a Llubí, 73; a Maria de la Salut, 72;
a Montulri, 70; a Petra, 54, si bé s'ha de tenir en compte
que d'aquí s'ha segregat Ariany, pero així i tot ens aniríem
a 74; a Sant loan, 76; a Santa Eugenia, 77; a Sineu, 69 i
solament Sencelles és l'únic poble que no és regressiu, té un
índex de 149.
Per tant, al Pla de Mallorca hi ha una emigració constant de cap a Palma i de cap a la periferia, de cap a la costa
de Mallorca. Es urgent, per tant, trobar unes fórmules perque la gent quedi a viure al Pla de Mallorca, a posta nosaltres hem presentat aquesta pro posta de resolució que consisteix que el Govern ha d'elaborar un pla territorial parcial del
Pla de Mallorca. Per que aquesta figura i no una altra? En
primer lloc, perque un pla sigui efectiu ha de ser executiu,
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ha de tenir fon;a de llei, tot el que siguin plans que no tenguin fon;a de llei són plans que neixen morts, perque normalment no serveixen per a res.
IJarticle 5 de la Llei d'Ordenació Territorial defineix els
objectius deIs plans territorials parcials, que diu que tenen
com a finalitat l'ordenació d'arees geográfiques supramunicipals i es tracta d'aconseguir un creixement equilibrat del
nivell de la qualitat de vida deIs seus habitants a través d'unes
fórmules de desenvolupament socio-economic. Ens hem trobat que efectivament hi ha hagut una coincidencia entre la
finalitat d'aquesta proposta de resolució i la d'una altra del
Grup Parlamentari MIXT, jo evidentment proposaré una
transacció, el que pass a és que abans he d'explicar en quins
termes podem nosaltres acceptar-Ia.
La proposta del Grup Parlamentari MIXT parla d'un
pla de desenvolupament deIs pobles de l'interior, aixo és una
figura que no existeix i per tant cree que és millor posar un
pla territorial parcial del Pla de Mallorca. En segon lloc, fa
referencia als pobles de la Mancomunitat del Pla -parlo de
la proposta del Grup Parlamenari MIXT-, nosaltres no ho
especificam i si no ho feim és intencionadament, perque si
nosaltres demanam posteriorment que s'ha de fer un poI de
desenvolupament a través d'un polígon d'industrialització
agro-alimentaria, ho feim perque hi hagi més llibertat, perque si és necessari que s'afegeixi algun municipi com pugui
ser Búger, per posar un exemple, com pugui ser Porreres, per
posar-ne un altre, com podrien ser alguns del Reiguer, com
Mancor de la Vall o Selva, es tengui llibertat de poder-Ios-hi
afegir.
El que aporta realment la proposta del Grup MIXT és
que dóna dos mesos per presentar aquest pla al Parlament,
dóna un termini. Nosaltres, que evidentment som un Grup
Parlamentari que donam suport al Govem, no podem admetre terminis que d'entrada sabem que són irrealitzables i
per tant proposarem, si ho accepta el Sr. Ricci, un terrnini
de sis mesos referit a la presentació deIs criteris del pla territorial parcial, segons preveu la Disposició 1tansitoria Unica
de la Llei d'Ordenació Thrritorial.
Per tant, la transacció que proposariem seria la següent:
«El Parlamentde les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma a la formació del Pla Territorial Parcial
del Pla de Mallorca per tal que en general es prenguin les
mesures necess.aries per al seu desenvolupament socioeconomic i que en particular -i aquí també canviariem la
nostra redacció- es consideri la construcció d'un polígon
d'industrialització agro-alimentaria de caracter supramunicipal.
El términi de presentació deIs criteris general s al Parlament, segons la Disposició 1tansitoria Unica de la Llei d'Ordenació Territorial, sera de sis mesos». Si el Grup Parlamentari MIXT ho accepta, i els altres Grups Parlamentaris no
hi tenen inconvenient, jo passaría aquesta proposta a la Presidencia del Parlament.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el
Diputat Sr. Ricci.
EL SR. RICCI 1 FEBRER:
10 cree que és bo que estiguem disposats afer transaccions i també vull dir que cree millor fins i tot la proposta
d'UM i he de comen<;ar per reconeixer que ell té un coneixe-
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ment molt més profund de la zona que jo. Com que aquí
l'important és l'esperit, i tots dos coincidim, no hi ha cap
problema, si bé em va bé que marqui un termini, perque,
jo insisteixo, quan no hi ha un termini no es fan les feines.
Per tant, tal com ho ha redactat el Sr. Pascual, ho accepto
completament, i deim que sí a la transacció.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT.
Aquesta Presidencia demana al Sr. Pascual que faci arribar aquí la seva pro posta d'esmena.
Té la paraula el Conseller d'Ordenació del Territori, Sr.
Saiz.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I ORDENACIO DEL TERRIIDRI (Jeroni Saiz i Gomila:
... intervención para marcar, como ha venido haciendo
hasta ahora el Vicepresidente del Gobierno, la opinión con
referencia a este tema. Simplemente para ratificar que efectivamente de los estudios que se vienen realizando en la redacció de las Directrices de Ordenación Thrritorial, se ha detectado la existencia de esas características singulares en esas
poblaciones en cuanto a su vida agrícola difícil, la regresión
de la población, carencia de los más elementales servicios de
agua, alcantarillado, etc., etc., que a nuestro entender justifican plenamente que se redacte un plan territorial parcial tal
como está previsto en la Ley de Ordenación Thrritorial.
Entendemos que ambas propuestas eran perfectamente
ajustadas a las previsiones de la ley, únicamente habríamos
pedido en un principio una consideración respecto a los plazos en la propuesta que había hecho el Grupo MIXID, desde el momento en que se ha aceptado la transacción no tenemos nada que ai\adir a este respecto, efectivamente el plazo
de dos meses era practicamente imposible de cumplir y en
cambio entendemos que el plazo acordado de seis meses para
la presentación de las Directrices puede cumplirse perfectamente.
Consecuentemente, desde el punto de vista del Gobierno, se considera que las propuestas son perfectamente realizables y que en consecuencia tienen viabilidad práctica.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Sí; gracies, Sr. President.
Pensam que ens trobam davant una proposta positiva,
assenyada, pero tenim molta de por de veure el resultat concret d'aquesta proposta, i direm el perque. No fa molts de
dies ens deia un pages que quan arribassin els plans d'actuació per a la pagesia mallorquina probablement ja no quedarien pagesas, i aixo és un poc la por que tenim a projectes,
tant de l'Estat com el de Campos, per exemple, com d'aquest
tipus de proposta, que tecnicament és molt ben presentada
per UM, pla territorial parcial, parla de la viabilitat o no
d'un polígon d'industrialització agro-alirnentaria, tot aixo és
perfecte per a nosaltres, ens pareix molt bé i ho assumim
i ho votarem, pero tenim molta por que la lentitud governativa i al mateix temps la poca política economica del Govern
de la Comunitat i també del Govern de l'Estat vers aquest

tipus de problematiques faci que quan tot aixo sigui en marxa, si no hi ha una actuació economica directa de xoc rapida, les mesures que puguen afrontar no arribin massa tardo
Per aixo creim que el tema és ben plantejat d'acord amb
la Llei d'Ordenació Thrritorial, pero fa falta l'empenta del
pla economic de les Balears o de desenvolupament regional,
així com es vulgui dir, fa falta al mateix temps que aixo es
tengui en compte pressupostariament, cosa que no es fa al
pressupost del Govern de la Comunitat, greu contradicció,
com tampoc no hi ha res al Govern de l'Estat per a aquestes
qüestions i per tant ens trobam davant una proposta que si
bé la veim positiva i la votam, sí volem detectar que aixo
pot ser només un globus, i nosaltres no voldríem que fos
un globus, sinó que fos un avió i que no caigui mai.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President.
Molt breument, només en funció de la cortesia parlamentaria, prendre postura per les raons que ja ha exposat
el Sr. Miquel Pascual, votarem aquesta proposta de resolució, encara que compartim algunes de les objeccions i de les
precaucions que ha exposat el Sr. Serra.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LOPEZ:
Gracies, Sr. President.
El Grup Parlamentari SOCIALISTA veu positiva aquesta
preocupació per la problematica d'una zona concreta de Mallorca i concretament també d'una
específica com és
l'agricultura, pero també hem de dir que resulta curiós que
després de tot el que han debatut aquí els Grups Parlamentaris, del que s'ha parlat de turisme, d'indústria, d'economia,
de financament, d'assistencia social, només es parli únicament i exclusivament d'una zona concreta de Mallorca i dins
d'aquesta zona, d'una area economica amb referencia expressa.
Jo vull mencionar, si m'ho permet el President, una sessió informativa que va tenir lloc aquí fa dos mesas a la Comissió d'Ordenació Thrritorial, on es va debatre amb el Conseller d'Agricultura que el Pla de Mallorca ja es trobava en
una situació difícil, que era una comarca agrícola que demanava solucions, que no demanava promeses, sinó que demanava realitats, i van dir aixo i van fer especial menció quan
precisament es redactava l'avantprojecte de pressuposts per
a l'any 89, és a dir, quan hi havia temps d'introduir solucions concretes si es volla donar una passa endavant en aquest
sentit. Després d'haver passat per la Comissió d'Economia
i Hisenda tots els Consellers, no hem vist per part de cap
Conselleria economica in~etSora cap intenció concreta de fer
res per a aquesta comarca.
Per tant, nosaltres veim positiu i creirn que val més arribar tard, pero arribar; per consegüent estam d'acord i votarem aquesta resolució afirmativament. El que sí voldríem
avancar és una cosa ben concreta i és que el Grup Parla-
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mentari SOCIALISTA no vol que aixó només quedi en promeses, no vol que sigui fum de formatjades ni que quedi
enlaire, sinó que volem realitats, per tant jo ja puc avan¡;ar
que el Grup Parlamentari SOCIALISTA dura unes esmenes
concretes al pressupost de l'any 89 perque aixó pugui ser realitat i també demanarem coherencia als Grups Parlamentaris
a l'hora de votar aquestes esmenes que faran possible que
tot aixó sigui realitat.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per defensar les propostes de resolució del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President.
Intentaré resumir, perque són moltes les nostres propostes de resolució, peró intentaré no reiterar arguments ja exposats en el transcurs del debat.
La primera proposta de resolució significa la constatació de la preocupació d'aquest Parlament que nosaltres volem transmetre a l'opinió pública, volem transmetre al Govern Central, volem transmetre a les Corts Generals, de la
preocupació d'aquest Parlament com a legítim representant
de la Comunitat Autónoma, per tant de la preocupació de
la Comunitat Autónoma, perque el procés de desenvolupament de l'Estat de les Autonomies es troba frenat per l'actitud del Govern Central.
Es un tema que nosaltres hem denunciat, compartim
aquesta preocupació tots els Grups Parlamentaris de la Cambra menys un i per tant no fa falta insistir en la seva defensa.
La segona proposta de resolució, un poc més complexa,
demana un acord parlamentari de tal manera que la reforma de l'Estatut d'Autonomia per un costat es redacti dins
el si de la Comissió no permanent constituIda a la Cambra,
aixó com a resolució parlamentaria, i feim una defmició, que
és la segona part, que aquesta tal vegada no sera tan compartida pels altres Grups Parlamentaris, sobre la posició que
nosaltres plantejam en aquest Parlament de manera clara,
com a posició del nostre Grup, sobre el tema sobre el qual
nosaltres entenem que ha de versar la reforma estatutaria,
que a més de la competencial, és a dir, de tot el titol n, abasta
el capítol I del títol III, és a dir, la reforma del funcionament parlamentari, ja hem parlat en distintes ocasions
d'aquesta qüestió, i en tercer lloc deIs articles 37 i 38', és a
dir, la definició i composició deIs Consells Insulars.
Aquest és, des del nostre punt de vista, independentment
que també puguin quedar tocades per aquesta reforma disposicions addicionals i transitóries de l'Estatut, és la posició
del nostre Grup sobre l'abast de la reforma estatutaria i crec
que és una manera de comen¡;ar a centrar la qüestió, des
de la nostra óptica.
La proposta de resolució n!' 3 jo cree que connectara
amb les reeents vocacions insularistes de determinats Grups
d'aquesta Cambra en el sentit que ens manifestam, per un
costat que el Parlament de les Illes Balears proclami la voluntat d'exercir el dret de reclamar les competencies d'aquesta Comunitat Autónoma i la Comunitat Autónoma així mateix proclami la voluntat d'efeetuar la distribució de
competencies entre els Consells Insulars de conformitat amb
el que preveu l'article 39 de l'Estatut. Cree que aixó és una
manifestació de caracter institucional que pot trobar un am-
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pli suport que esvaeixi preocupacions tant del costat d'estranyes caixes de Pandora com de cara al fre que la no assumpció de competencies autonómiques per part deIs Consells
Insulars podria produir dins els ciutadans d'aquestes illes i
la consegüent frustració.
La nostra proposta de resolució n!' 4 és quasi un repte,
ve a conseqüencia del debat que hem tengut avui matí sobre
la connexió deIs treballs d'aquest Parlament en relació amb
les preocupacions deIs ciutadans. Jo vull recordar que al pressupost de l'any passat existia una partida que dins l'argot que
varem desenvolupar dins la Ponencia parlamentaria, dins el
pressupost d'enguany, de l'any 88, hi havia una partida destinada a estudis, investigacions de tipus sociológic i nosaltres
li diem mig en broma el CIS del President Caftellas, doncs
bé, resulta que d'aquesta partida sembla que no s'ha gastat
ni una pesseta, a pesar que hi ha resolució parlamentaria que
parla d'una enquesta sobre la valoració de les institucions,
doncs ara nosaltres en plantejam una altra que deriva d'una
mica de polémica que hem tengut avui matí. Voldríem coneixer exactament un pols de la situació en relació amb les
preocupacions deIs ciutadans de les nostres illes, hi ha els
doblers al pressupost, no s'han gastat i instam el Govern perque ho faci.
La nostra proposta de resolució n!' 5 és la manifestació
d'una preocupació pel Pla de Vivenda Pública que el Govern ha fet arribar a aquesta Cambra i manifestam una preocupació perque els objectius que marca aquest pla, encara
no ha entrat en debat en aquesta Cambra, peró ens semblen
tremendament poc ambiciosos, ens parlen de possibilitats financeres de desenvolupar unes 160 vivendes anuals i es planteja un objectiu de 200 vivendes anuals. Nosaltres volem que
aquest objectiu almanco es dupliqui i dic almanco perque
entenem, com ja he dit avui mad, que, primer, la constatació de neeessitats socials en aquesta materia són profundes
i graos, només a Palma podríem parlar que existeix un deficit de vivendes públiques, de vivendes de promoció pública
de caracter social, de no menys de 3.000 i probablement fins
a 5.000 habitatges, en conseqüencia ens pareix que un pla
l'objeetiu del qual arribi a plantejar~se la construcció de 200
vivendes anuals és un pla molt poc ambiciós i és un pla que,
a més, ha de ser molt estimulat en vista de les dades de la
cojuntura del sector de la construcció, que són molt preocupants, amb una incidencia molt negativa sobre l'atur del sector a les nostres illes a curt termini.
En conseqüencia, subvenir una neeessitat social i al mateix temps exercir una política estimuladora no soIs de l'ocu~
pació dins el sector, sinó ates l'efecte, reconegut efecte estimulador deIs altres sectors que té el sector de la construcció,
constituiria una aportació positiva, una aportació molt favorable a l'evolució positiva deis indicadors económics de la nostra Comunitat, de rebaixa de les taxes d'atur i en definitiva
de subvenir una neeessitat social ampliament sentida.
La nostra proposta n!' 6 és clara, concreta i de moda.
El Govern Central va proposar dins el Projecte de Llei de
Pressuposts la supressió paulatina del plus d'insularitat. Una
esmena aprovada a darrera hora al Congrés de Diputats, presentada pel Grup SOCIALISTA, ha perllongat per un any
la vigencia d'aquest plus d'insularitat. Nosaltres entenem que
les causes que varen motivar la introducció d'aquest plus d'insularitat, tenint en compte que els funcionaris són perceptors de rendes flXes igual s en tota la geografia, mentre que
les diferencies de nivell de vida entre les distintes regions es-
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panyoles justifiquen sobradament la pervivencia d'aquest plus,
aquest plus és obligat tant per al Govern Central com per
al Govern de la Comunitat Autonoma en determinades classes de funcionaris especialment els transferits, i voldríem, primer un pronunciament d'aquest Parlament davant el Govern
Central perque aquest plus perduri no solament a Mallorca
I'any 1989 i, a més, I'assumpció del compromís per part del
Govern de la Comunitat Autanoma de la seva vigencia aquí.
Es quasi ja un tapic que a cada debat general sobre I'estat de la Comunitat Autonoma haguem de parlar del Consen Econamic i Social, és una reiteració, jo ja no sé quantes
vegades s'ha demanat al Govern la remissió, la constitució
del Consen Econamic i Social, i nosaltres volem donar una
vegada més una oportunitat al Govern i anunciam de manera formal que si el Govern en finalitzar I'any no ha remes
a aquest Parlament el Projecte de LIei del Consen Economic
i Social, aquest Grup Parlamentari, a principis del praxim
període de sessions presentara una proposició de llei en aquest
sentit.
No és mal de fer, senyors del Govern, hi ha models d'altres Comunitats Autanomes, hi ha models al Dret Comparat, i si el Govern té avan~ades les seves feines, I'únic que
ha de fer és ultimar-les i remetre-Ies i donara satisfacció, encara que amb molt de retard, a una vena, antiga i reiterada
aspiració dels distints Grups Parlamentaris d'aquesta Cambra.
La proposta de resolució n. 8 fa referencia al Pla Economic regional, és una proposta que ja hem tengut ocasió
de comentar prenint postura en distintes proposicions d'altres Grups Parlamentaris. «El Parlament constata l'incompliment de la resolució parlamentaria de dia 5 de novembre,
aprovada per unanimitat -diu la nostra proposta- sobre
I'elaboració d'un pla de desenvolupament regional i n'urgeix
el seu rapid acomplimenb>. Voldríem transaccionar la redacció amb la del PSM-EEM, podríem fer una proposició que
fos el conjunt unió de dues, incloure la tramitació per la via
de l'article 170 i l'altra condició que posa la Proposició del
Grup PSM-EEM, que és assenyalar com a termini el proper
període de sessions. Incloent aquests dos elements crec que
queda una proposició que podem assumir els dos Grups, que
podem presentar de manera transaccionada si el Grup PSMEEM ho accepta.
Voldríem insistir en la necessitat d'aquest pla i en la necessitat d'incardinar qualsevol pla extraordinari d'inversions
dins els objectius que aquest pla assenyali. Segons manifestacions extraoficials del mateix Conseller d'Economia i Hisenda, el Pla de Desenvolupament Regional esta avan~at i
no podríem entendre de cap manera que trobant-se avan~at
un Pla de Desenvolupament Regional es dugués a terme un
Pla Extraordinari d'Inversions, que altres Grups reclamen al
Govern que el dugui al Parlament. Per cert, el Pla Extraordinari d'Inversions, aquest que sabem de la seva existencia
extraoficialment, suposam que és del Govern i que es demana al Govern que el dugui al Parlament; a nosaltres ens agradaria, entre altres COses que el Govern es pronuncias sobre
la titularitat, la propietat o l'autoria d'aquest Pla Regional,
perque si no fos seu i li demanassim que ho envias al parlament tal ve¡¡;ada el seu autor en· demanaria el «copyright».
Les propostes n?s 9, 10, 11 i 12 les passaré molt rapidament. La n? 9 demana una reestructuració de la Comissió
Provincial d'Urbanisme adequant-Ia a les composicions polítiques deis distints Consens Insulars en les seves seccions insulars i a la parlamentaria, a la provincial. Crec que és una

sol· licitud que encadena de manera molt adequada amb elque s'ha debatut en aquest Parlament i que la nova sensibilitat insularista dels distints Grups de la Cambra no podra rebutjar, n'estam absolutament segurs.
Les n?s 10, 11 i 12 són molt puntuals. La n? 10 insta
el Govern a la rapida finalització del Centre de Son Thgores,
assenyala un termini que pensam que és raonable, pero entenem que la situació d'aquest centre no pot perdurar més, perque el que es fa és no donar compliment a una necessitat
ampliament sentida que tots els Grups de la Cambra compartim, que no entenem que una partida pressupostaria, el
contengut, I'abast temporal i la dimensió quantitativa de la
qual es va transaccionar de cara al pressupost del 1988, com
aquest centre sembla un fer i desfer constant que veim que
no arriba al seu port. Ens agradaria un pronunciament clar
i una posició definitiva i decisiva del Govern.
La n? 11 fa referencia a la necessitat que el Govern adopti les mesures necessaries per protegir la xarxa dels monuments prehistorics de les Illes Balears de tal manera que tant
els protegeixi dels actes vandalics com hi faciliti les visites i
!'accés del público 1, per últim, la n? 12, fa referencia a la
potenciació de I'autonomia del Consen de la Joventut de les
Illes Balears.
Moltes gracies, Sr. President, i m'excusi per haver sobrepassat el temps.
(El Sr. President s'ha absentat de la sala,
Presidenta Primera presideix el debat).

la Sra. Vice-

EL SR. PRESlDENT.
Por parte del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente.
EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (Joan Huguet
i Rotger):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Comencem per veure cada una de les propostes de resolució que fa el Grup Parlamentari CDS, amb una qüestió
previa. El Pla Extraordinari d'Inversions l'ha elaborat el Govern de la Comunitat Autanoma, ja ho he manifestat abans,
li torn a dir ara i també li manifest que tenim pensat dur'lo
aquí, que hi ha resolucions que així ho demanen i l'únic que
jo he dit és que el que s'intenta amb aquest pla és que es
discuteix en el Parlament, perque ja no sigui només patrimoni del Govern de la Comunitat Autonoma, sinó que passi
a ser patrimoni de tota la Cambra, si així ho aprova, pero
I'ha elaborat el Govern.
Feta aquesta puntualització, anem per la primera molt
breument. «El Parlament de les Illes Balears constata amb
preocupació el procés de desenvolupamenb>, si jo hagués hagut de prendre la mateixa determinació que he pres amb altres resolucions quan era el Parlament el que havia de constatar i no el Govern, passaria per alt aquesta resolució, pero
no puc fer altra cosa que aturar-me un momentet, perque
precisament el primer en constatar la preocupació pel procés
del grau de desenvolupament de l'Estat de les Autonomies
va ser el mateix President de la Comunitat Autonoma, ahir
al matí, quan va comen~ar el seu discurs davant aquesta
Cambra.
Hem de recordar que va ser el President de la nostra
Comunitat Autonoma que precisament va dir que en aquests
moments assistíem a un procés en el quall'Administració Cen-
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tral recuperava competimcies no per la via del Dret, sinó per
la via del fet. També va ser el President de la Comunitat
Autonoma que va denunciar que mitjan<;ant actituds que jo
no qualificaré perque ja s'han debatut, que davant actituds
de l'Administració Central, el procés de desenvolupament de
l'Estat de les Autonomies havia sofert una forta frenada. Per
tant, amb tot a<;o, no prenc postura en la resolució, sinó que
constat que si el Parlament pren en consideració aquesta resolució, haura pres en consideració, haura acceptat, haura
afirmat i haura donat suport precisament a la denúncia feta
ahir al matí pel nostre President.
Pero encara hi ha més, no solament hi ha d'haver preocupació pel procés de desenvolupament de l'Estat de les Autonomies, fet, per cert, que tots els Grups Parlamentaris de l'art
polític nacional excepte un no han manifestat, tots, no és
manco cert també que s'ha redamat una i altra vegada que
el President de l'Estat Espanyol, el nostre President, independentment d'idees, tengui en compte totes les Comunitats
Autonomes, les assegui a una mateixa taula i es posin a tractar
el tema del desenvolupament autonomic partint de les Comunitats Autonomes. Seria insistir en un debat ja fet, crec
que a<;o són elements prou importants perque es pugui prendre en consideració aquesta resolució.
Quant a la proposta segona, si no és la segona sera que
no les tenim en el mateix ordre, pero sabra a que em referese, quant a la proposta de la reforma de l'Estatut, deix que
siguin els Grups Parlamentaris, si a voste no li sembla malament, els qui es defineixin sobre el que es pot reformar i
el que no es pot reformar i el que no es pot reformar, amb
el benentes que si s'acordés aquest punt seria encotillar només en certs aspectes concrets la possibilitat de la reforma.
No obstant a<;o, sera el Parlament que ho haura de decidir.
Quant a la tercera, no pel grau de contestació significa
que no li donem importancia, pero perque és molt important i no té volta de fulla, com deim, estam conformes i crec
que amb a<;o tots els Grups Parlamentaris estaran d'acord,
pero no perque hi estiguem d'acord, sinó perque és una exigencia propia del nostre Estatut, em referesc al desenvolupament de l'artide 39. Per tant, conforme.
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar i publicar una enquesta on faci referencia a les seves
preocupacions». Jo li he de dir que aquesta resolució no té
res a veure amb l'anterior, enhorabona, estam d'acord, la podem realitzar, pero no té res a veure amb l'anterior, on de
deia quina enquesta s'havia de fer, com s'havia de fer, quins
barems, que s'havia de presentar el qüestionari, que el Parlament l'havia d'aprovar, que després havíem de sortir al carrer, que havíem de tornar aquí..., no té res a veure, no me
les compari. A<;o és una feina concreta i que voste coneixer,
si es du a terme i perque el Parlament ho aprova, quins són
els resultats per poder criticar si s'han fet bé o no s'hi han
fet i si la seva confecció s'ha fet adequadament. Per tant,
cap problema.
Quant a la següent, «El Parlament constata l'insuficient
objectiu assenyalat al Pla de Vivendes», jo en aquest sentit
he de fer dues consideracions, la primera, que no es pot confondre la necessitat amb allo que nosaltres podem o pensam
fer en funció deIs nostres mitjans, vull dir que voste digui
que el que ha presentat el Govern és el pla de necessitat, jo
li he de dir que no, no es pot confondre, ha presentat la possibilitat que tenia aquest Govern per poder comen<;ar a dur
endavant el Pla de Vivendes, perque el primer que s'ha de
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fer, la primera fase, i voste és un expert en la materia, sabra
que precisament ha de ser la quantificació de les necessitats
a partir de la demanda real i res millor per coneixer la demanda real que hi puguem participar precisament a través
de tots els municipis i a través de l'Institut Balear de la Vivenda. M'explicaré: que preeisament per coneixer aquestes demandes reals, es faci, tal com es fa, una fines treta permanent als ajuntaments que vagin recollint totes i cada una de
les peticions que es formulin a cada municipi, i a voste tampoc se li escapa que per fer tot a<;o hi ha d'haver unes disponibilitats economiques que essencialment ens han de venir
donades, pel Ministeri d'Obres Públiques, que haura d'assumir part d'aquesta finan<;ació, no tota, pero una part sí que
l'haura d'assumir. Per tant, crec que és difícil podem complir en aquest moment aquesta resolució i com que estic conven<;ut que si fos aprovada no la podríem dur a terme, no
perque no estiguem d'acord amb el fons, no perque no creguem en l'esperit del que voste diu aquí i no perque no creguem en la necessitat, que hi creim, pero responsablement
hem de manifestar aquí i ara que si s'aprova aquesta resolució, i constara que es va dir al seu dia, seria quasi impossible el seu compliment. Per tant, és logic que, com a Govern,
demani -és massa fort dir que votin en contra d'una cosa
amb la qual estam d'acord amb el fons i amb l'esperit- i
per a<;o deman al Grup Parlamentari que retiri la proposta
i que confil en el Govern, en tota l'explicació que jo li he
donat de fer primer aquest estudi i després presentar aquest
pla de finan<;ació per dur endavant aquest pla.
Quant a la següent, jo crec que el darrer paragraf de
la seva resolució hi sobra pero no entraré afer aquest tipus
de correcció o no l'acabo d'entendre, perdoni, quan diu «i
el Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears,
amb els increments anuals corresponents», no ho he acabat
d'entendre, supos que voste podra adonar una explicació, de
totes maneres li he de dir que hi estam d'acord i no solament a<;o, sinó que nosaltres mantenim aquest plus d'insularitat i que no hem pensat en llevar-lo, per tant estar d'acord
amb a<;o.
Quant que «el Parlament reitera al Govern de la Comunitat Autonoma que abans de finalitzar l'any es constitueixi
el Consell Economic i Social», una de dues, o presentam la
llei que es trarniti i pugui consitituir o s'ha de constituir sense tenir la llei. Jo li puc assegurar, Sr. Portaveu del CDS,
que el text, l'esborrany és elaborat, és elaborat per part del
Govern de la Comunitat Autonoma, el que no li puc assegurar, Sr. Portaveu del CDS, que el text, l'esborrany és elaborat, és elaborat per part del Govern de la Comunitat Autonoma, el que no li puc assegurar encara és si podrem
presentar-lo d'aquí a final d'any, pero sí que és prevista per
a la setmana que ve una reunió interna de diverses Conselleries per ferel darrer repas a aquest esborrany, amb possibilitats que d'aquí al final d'any el Consell de Govem pugui aprovar la llei i remetre-Ia al Parlament, cree que ha quedat ben
dar i a més quedara registrat.
Quant a la següent, «el Parlament constata l'incompliment de la resolució parlamentaria de dia 5 de novembre,
aprovada per unanimitat, sobre l'elaboració d'un pla de desenvolupament regional i n'urgeix el seu rapid compliment»,
jo crec que aquesta resolució per si mateixa no li poden donar suport i voste quasi ho ha reconegut o ha estat una il·lusió meva, m'ha donat la sensació que ho reconeixia. El Pla
de Desenvolupament Regional fa el seu curs i era practica-
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ment elaborat, i cree, si les informacions no em fallen, que
voste sabia que era practicament elaborat, pero també ha de
tenir coneixement -i aquí sUpOs que no ens acusaran de presentar sempre conflictes amb l'Administració Central- que
el Govem Central amb el Mercat Comú van fer un nou reglament de fons, com s'havia d'elaborar, que oblidaria les Comunitats Autonomes i correspon precisament al Govem Central remetre'ns a nosaltres la nova normativa per adaptar el
nostre Pla de Desenvolupament a aquesta normativa europea, que s'haura de presentar, si no record malament, dins
el mes d'abril o mar~ de l'any que ve a la Comunitat Economica Europea.
Per tant, informar-lo també que les converses mantengudes amb el Ministeri d'Economia i Hisenda, podem quasi
manifestar amb una certa seguretat que d'aquí a final de mes
o a principis de desembre tindrem ja aquestes noves adaptacions que ens remetra el Ministeri d'Economia i Hisenda i
que, per tant, aquest Pla de Desenvolupament Regional podra ser presentat a final s del primer trimestre de l'any que ve.
Quant a la Comissió Provincial d'Urbanisme, aquesta
ve una darrera l'altra, a cada debat, a tots els debats i no
solament del Parlament, del Parlament i de certs Consells
Insulars. Crec que una vegada i una altra, i ara una vegada
més hem reiterat que quan ens transfereixin totes les competencies d'urbanisme -i sembla que hi ha una proposta en
aquest sentit- indiscutiblement s'haura de transferir la responsabilitat de les Comissions Provincials o Seccions Insulars en materia d'urbanisme, pero mentre no es transfereixi
I'Urbanisme a cada un dels Consells Insulars, laresponsabilitat final sempre és del Govern de la Comunitat AutOnoma.
1 no per reiteratiu deixa de ser sempre important recordar
que és un organisme que pertoca constituir-lo i formar-lo al
Govem de la Comunitat Autonoma i que és un organisme
la competencia del qual es troba íntimament lligada al Govem de la Comunitat Autonoma i que, per tant, les seves
decisions són executives la responsabilitat final de les quals
és sempre del Govern de la Comunitat Autonoma. Miri si
és així que, sense fer comparacions amb altres Autonomies
o aImanco no dir el nom per noblesa, a moltes Comunitats
Autonomes les Comissions Provincials d'Urbanisme estan formades únicament i exclusivament per Directors Generals de
la Comunitat Autonoma sense cap participació d'ajuntaments
i altres organismes, i a~ voste ho sap, i ho poden fer perque és un organisme competent del Govern de la Comunitat
Autonoma, que té la competencia en materia d'urbanisme.
En aquest cas, ningú no pot dir que aquest Govem no hagi
estat altament generós en la composició de les Comissions
Insulars d'Urbanisme, donant entrada i participació tant a
representants d'ajuntaments com a representants de Consells
Insulars, pero el que és cert és que la representació de la Comissió Provincial d'Urbanisme ha d'anar en concordan~ amb
l'organisme que té la responsabilitat i en aquest cas és el Govern de la Comunitat. Cap inconvenient amb aquesta resolució en el moment que es transfereixin les competencies d'urbanisme a cada un deIs Consells Insulars, anem afer feina
per aquí, i és una acceptació pública, per part del Govem
no hiha problemes pel que fa a aquesta transferencia, així
de claro
Passant a la resolució del centre de deficients denominat Son Thgores, quin és el pronunciament? Un sí rotundo
Quina és la realitat? Una impossibilitat rotunda de poder-ho
fer en un any o en vuit mesos, i a~o voste ho sap; Sr. Porta-
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veu, a~o voste ho sap, és impossible fer tota l'obra en vuit
mesos, totalment impossible. Fins al 89 voste sap que hi ha
prevista una partida de 90 milions de pessetes i que la inversió total sera al voltant d'uns 400 milions de pessetes, i miri
si estam d'acord i si el nostre pronunciament és favorable,
que serem -en principi, si no es desperten altres
Comunitats- sinó l'única, una de les úniques Comunitats
Autonomes que tindra un centre públic d'aquestes característiques no finan~at precisament per l'INSERSO, ho pot
comprovar, per tant estam perfectament d'acord que a~o s'ha
de dur endavant, estam perfectament d'acord que s'ha d'accelerar el mruam possible, pero també ha de creure que és
practicament impossible que en vuit mesos es puguin desenrotllar i concloure totes aquestes obres.
Quant als monuments prehistorics, contestar-li que les
prioritats de la Conselleria són seguir precisament les normes que estableix la UNESCO i basant-se en a~o es fa un
inventari o catalogació i com a conseqüencia d'aquesta catalogació o inventari s'elaborara la Carta d'Arqueologia per entrar després en la fase de la preservació deIs jaciments i en
principi no iniciar cap nova excavació que no sigui estrictament urgent i necessaria, perque fer noves excavacions sense
ser urgents i necessAries -i sobre aixo record unes paraules
d'un company del seu Grup: a vegades deixam a~o a l'aire
i seria més perjudicial que quedés enterrat, si no ho va dir
amb aquestes paraules més o menys ho va voler significar.
Per tant, per part del Govem, és impossible recuperar la xarxa
de tots els monuments prehistorics, és impossible, voste coneix Menorca, ho pensi tranquil·lament i veura que és totalment impossible recuperar tots els monuments prehistorics
de les Illes Balears tal com ho expressa voste, per tant no
ho podem aprovar.
1 respecte del darrer punt, «el Parlament de les Illes Balears insta el Govem de la Comunitat Autonoma a potenciar
i garantir l'autonomia de gestió i financera del ConselI de
Joventut de les Illes Balears», dir-li que l'autonomia de gestió la tenen reconeguda per la mateixa llei de creació i que
l'autonomia financera no li pot donar únicament i exclusivament el Govem de la Comunitat Autonoma, que el Govem
hi participa en la major part donant 5 milions de pessetes.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo CDS.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President.
En relació amb el tema de la constatació del fre del proces autonomie, Sr. Vice-president, esperava la seva coincidencia, pero jo crec que és bo que el Parlament faci aquestes
proclames de caracter institucional i general, perque ens preocupen actituds de representants del Govern Central, com la
del Ministre Almunia, que fa del Pacte Autonomic més que
la recerca d'un consens, unes condicions imposades des d'una
condició majoritAria, d'una condició majoritAria de les Corts
Generals, que li permet dir si no passau per aquestes condicions, no hi haura desenvolupament autonomie, i jo crec que
no es poden posar condicions d'aquest tipus al que -ja ho
hem dit reiteradament- és un dret constitucional, és un dret
tan fonamental com qualsevol deIs drets reconeguts al títol
1 de la Constitució.
En relació amb la reforma estatutaria, no s'ha pronun-
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ciat, pero a mi m'agradaria que quedas ben clara la nostra
voluntat, expressada a la primera part de la nostra proposta
de resolució, que la reforma estatutaria vengui donada per
una iniciativa parlamentaria i no per iniciativa del Govern.
Li agraesc la posició que diu del Govern donant suport
a les nostres proposicions 3 i 4. Sobre la proposta de resolució n? 5 sobre el pla de vivenda, diu que el Govern ha fet
un pla d'acord amb les possibilitats que té; miri, les possibilitats és una qüestió de prioritats, és una qüestió de finan9ament, és una qüestió de posar doblers dins la capitulació pressupostaria per desenvolupar aquest pla, aquestes són les
possibilitats que té, totes les qüestions són possibles o impossibles en la mesura que se'ls posa més o menys pressupost quan tractam d'un problema com aquest. Hi ha urgencies reconegudes, que no fa falta que esperin un estudi de
demanda que, ja ho hem posat en dubte en el transcurs de
distintes compareixences parlamentaries i molt especialment
la del gerent del mateix Institut Balear de la Vivenda, que
un es tu di de demanda de vivendes és un instrument de dubtosa utilitat, i són paraules del mateix gerent, perque és molt
difícil establir els lírnits d'una demanda quan hi ha situacions
que la demanda s'adequara en funció de l'oferta, en funció
de quin sigui el programa de vivenda pública que es posa
al mercat, preus, qualitats, ubicacions, etc., etc. Segons s'actUl d'una manera o d'una altra podrem arribar a segments
de demanda que siguin condicionats per raons d'ubicació física, de condicions de la mateixa vivenda, d'inadequació a
la dimensió familiar, etc., etc., etc. Les disposicions economiques no de penen del Ministeri d'Obres Públiques, les competencies en materia de vivenda són absolutament exclusives
d'aquesta Comunitat Autonoma, i nosaltres hem denunciat
i denunciam la postura del Ministeri d'Obres Públiques, les
competencies en materia de vivenda són absolutament exclusives d'aquesta Comunitat Autonoma, i nosaltres hem den unciat i denunciam la postura del Ministeri d'Obres Públiques,
la postura de xantatge quasi podríem dir del mateix Ministeri davant les Comunitats Autonomes de «perque vos firmem
aquest conveni heu de renunciar a presentar el recurs d'inconstitucionalitat», és a dir, heu de renunciar a un dret. Denunciam aquesta actitud, pero en definitiva la competencia
en materia de vivenda és de la Comunitat Autonoma, la competencia exclusiva en materia de vivenda és de la Comunitat
Autonoma, si el MOPU vol col·laborar i condicionar la política de vivendes de la Comunitat Autonoma ho trobam malament, si la col·laboració és condicionada, perque és una
interferencia en una competencia exclusiva de la Comunitat,
pero en definitiva no tendria per que fer-ho, aixo és la realitat, no tendria per que fer-ho i la mateixa Comunitat Autonoma hauria d'establir la seva propia política de vivenda. I
una política de vivenda, quan tenim necessitats que podem
determinar que només dins el municipi de Palma sobrepassen les 3.000 vivendes, no hem d'esperar cap estudi de demanda per saber que 200 vivendes anuals a tot Balears són
una gota d'aigua dins la mar, no serveixen per cobrir una
necessitat, i a més li afegim una necessitat de tipus cojuntural com a lluita contra l'atur.
Crec que no ha donat absolutament cap raó per determinar la impossibilitat per part del Govern de la Comunitat
Autonoma d'incrementar, de fer més ambiciós l'objectiu de
200 viven des anuals. Nosaltres, quan els proposam la duplicació d'aquests objectius, ja assenyalam un objectiu que tampoc no es passa d'ambiciós, Sr. Huguet.
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Efectivament, a la nostra proposta n? 6, si m'ho permet
Sr. President, sobra, per un error mecanografie, des de la «i»
fins a «les Balears» a la penúltima línia, així cobra el seu
sentit.
Té raó, Sr. Vice-president del Govern, també quant que
l'exigencia en relació amb el Consell Economic i Social és
de consititució, volem dir «la Llei del Consell Economic i
Social sigui en aquest Parlament», el termini de mitja hora
per elaborar i presentar les pro postes de resolució després
d'acabar el debat produeix molts d'errors.
I finalment, si és pn'tcticament elaborat el Pla de Desenvolupament Regional, i voste diu que sera en condicions
de presentar-lo en aquest Parlament el mes d'octubre, el conjunt de les propostes de resolució del PSM-EEM i la nostra
en relació amb el Pla de Desenvolupament Regional entra
perfectament dins les possibilitats del Govern si parla del proper període de sessions, per tant el compliment és possible
i per aixo, tal com voste ha dit, no li hem donat termini,
perque entenem que els problemes que té el Govern per durlo a terme a causa del canvi de normativa imposat per les
Directrius de la Comunitat Econornica Europea, ho entenem
i ho respectam, pero en qualsevol cas no li hem donat terrnini per aquesta raó, pero sí li ho urgim.
En relació amb la nostra proposta de resolució de reestructuració de la Cornissió Provincial d'Urbanisme no té res
a veure amb competencies, Sr. Huguet, a la Comissió Provincial d'Urbanisme, com voste di u, hi ha batles, hi ha representants d'altres Administracions, de l'Adrninistració Central, de l'Administració Militar, per que no hi ha d'haver
representants deIs Consells Insulars, de conforrnitat amb la
composició política, de conformitat i proporcionalment a la
composició política del Consell Insular? Per que no? No demanam la majoria, alerta, demanam una representació, peró
un representant per Consell Insular o en qualsevol cas representants exclusius de la majoria no són una representació,
entenem, adequada d'un Consell Insular que és plural i que,
voste mateix ho diu, té vocació d'assurnir aquestes competencies des d'un termini immediat.
El centre de Son Thgores du tres mesos aturat, sembla
el teixit de Penelope, anam fent i desfent, durant la languidesa de les obres només es recupera allo que, quan les obres
s'abandonen, queda destrult pel vandalisme i pel «gamberrisme», aixo és una actitud insolita i el més poc que podem
fer és demanar al Govern una actitud resolutiva sobre aquesta
qüestió.
No li plantejam impossibles sobre la qüestió dels monuments prehistorics, sinó un esfon;; ens conformam amb
aixo.
Aixo és tot. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Tiene la palabra, por parte del Grupo MIXID, el Sr.
Ricci.
EL SR. RICCI I FEBRER:
Intentaré resumir, perque com que són moltes pro postes les diré en conjunt. A totes les que remarquen la defensa
deIs drets i voluntats institucionals, direm que sí. A les opinions subjectives del CDS que puguin afectar el pressupost
direm que no, perque és millor que ho faci i ho po si en practica dins el pressupost. A totes les que vulgui manar a les
Comissions o al Govern i que no siguin viables, direm que
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no, votarem que no a les propostes que busquen l'oportunitat més que l'eficacia.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tiene la
palabra su Portavoz.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sra. President.
La resolució n? 1 la votarem a favor, esta en consonancia amb el que hem debatut avui matí i és coherent amb les
nostres postures. A la n? 2 no ti podrem donar suport, ates
que entenem que amb una comissió no permanent ja creada
per aquest Parlament i amb un debat apressat com el que
ara es produeix no seria prou responsable entrar en valoracions sobre si versara el TItol n, Capítol 1; sí que estaríem
d'acord amb tota la part inicial, perque creim que el Parlament pot acordar que la reforma de l'Estatut es redacti dins
el si de la Comissió no permanent, a90 ens semblaria molt
positiu, si es volgués recollir, perque d'alguna manera donaria major protagonisme i for9a al Parlament, d'acord.
La resolució n? 3 la consideram d'alguna manera innecessaria, el Parlament té una voluntat d'exercir el dret de reclamar les competencies reconegudes a l'ordenament, pero en
principi no veim la necessitat de reiterar coses que són obvies i ens abstindrem en aquest punt.
Ar punt n? 4 obviament votarem que sí perque és en
consonancia amb una proposició no de llei que es va aprovar en aquest Parlament i es va incomplir, ens sembla molt
important que el Govem conegui quin és l'estat d'opinió de
la Comunitat Autonoma, un estat d'opinió, per cert, que no
es vol conéixer massa, segons es despren del debat que hem
tingut aquests dies.
Quant al punt n? 5, creim que és un debat que s'hauria
de produir als pressuposts, no esta malament com a principi, pensam que es pot donar vot favorable a aquesta resolució i esperam que després hi hagi concordancia amb les partides pressupostaries que fixem en els pressuposts.
El punt n? 6 també s'avan9a a una proposició no de
llei que tenim registrada, el nostre Grup Parlamentari, la 2048,
i atesa l'agilitat del debat, crim que si s'aprovés aquesta resolució ja decauria la nostra proposició no de lIei. Creim que
és coherent, en conseqüencia, amb els nostres plantejaments
i no tenim cap problema per donar-li suporto
Ar punt n? 7 hem de votar que sí, la realitat és que també era una oroposta nostra, al Debat de dia 5 de novembre
del 87 ja es va aprovar d'aquesta manera, tomam batre
sobre el mateix punt, el que consideram molt sorprenent és que la Proposició de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM-EEM fos vetada pel Govem de les Illes
Balears argumentant la trampa de l'article no sé quin del Reglament que diu que el Govem pot vetar sempre que vulgui,
perque impliquen des peses noves i no previstes, i ara digui
que té un projecte de llei presentat. Obviament estam contents, d'altra banda, que almanco el debat parlamentari sobre aquest tema tan crucial es pugui dur a terme en aquest
Parlamento
Sobre la n? 8, sí, estam disposats a la transacció.
El n? 9 és un punt i a part. Quantes vegades aquí s'ha
debatut aquest tema? Quantes vegades les contradiccions deIs
Grups Parlamentaris majoritaris s'han posat en evidencia

quan es parla de voluntat que els Consells Insulars tenguin
possibilitat d'ordenar el seu territori d'acord amb el seu model territorial, votat dins la seva circumscripció electoral, i
a90 pes pot reduir a una qüestió merament tecnica de composició de la Comissió Provincial d'Urbanisme, entenem que,
per part deIs qui tenen el poder competencial en aquest tema,
no el vulguin transferir, pero a90 posa en evidencia la contradicció existent. Respectar les voluntats polítiques crec que
seria una mesura de credibilitat autonomica i d'insularisme
per part d'aquest Parlament; per tant, nosaltres donarem suport a aquesta resolució.
La n? 10, creim que vuit mesos fins i tot són excessius,
jo demanaria si és que el Govem de les Illes Balears ha descobert que la gestió del centre de Son Tugores els pot dur
uns problemes tan grossos de gestió eco no mica, que s'estimem més efectivament recórrer a l'INSERSO, malgrat hagin
dit que l'han fet sense el seu concurso Donarem suport també a aquesta resolució.
I la n? 11 és més important del que poden pensar alguns deIs portaveus que han intervingut. Parlam, entre altres
coses, de la necessitat que cada illa compti amb un servei
insular d'arqueologia, ja puc anunciar en aquests moments
que via esmena als Pressuposts Generals de la Comunitat
Autonoma pensam que s'ha de contemplar aquesta possibilitat i, per tant, el punt de partida pot ser perfectament aquesta resolució, la votarem a favor.
I el punt n? 12 no té discussió, pensam que segons la
llei de creació del Consell de la Joventut de les Illes Balears,
aquest ha de gaudir de la mínima autonomia de gestió i financera i per tant s'ha de contemplar degudament en els pressuposts.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tiene la palabra el Diputado Tirso Pons.
EL SR. PONS 1 PONS (Tirs):
Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Molt agrai't per la col·laboració que ha prestat davant
la intervenció del Grup SOCIALISTA.
Passant al bloc de propostes de resolució del Grup del
CDS, obviament que n'hi ha algunes que votarem a favor
i aquestes mai no són noticia, si voste i jo ens abra9am enmig del carrer no sortirem als diaris, pero si ens pegam unes
bufetades segur que hi sortim. Per tant hem de passar directament primer de tot a un sí, i ens trobam condicionats normalment, perque a causa del poc temps que hi ha de vegades en redactar les propostes es produeixen certes inexactituds
que no canvien per res el sentit, encara que sigui comprensible la intenció del proposant. Em referiré, per exemple, a
aquestes de repetició del Pla de Desenvolupament Regional
o de la residencia de deficients profunds de Son Tugores que
s'han repetit i no hi ha cap problema per part del Grup SOCIALISTA per votar-les a favor igual que la importancia -i
coincidesc amb el Portaveu del Grup PSM-EEM- sobre la
xarxa de monuments prehistorics, encara que és notori que
tota la xarxa és impossible, vulI dir que és un procés de moltíssims d'anys i que s'hauria de contemplar dins una acció
molt més global de conservació de patrimoni artísticoarquitectonic de totes les Illes, no només la franja que conrrespon a la prehistoria, pero és perfectament assumible i crec
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que és una bona idea que sigui aprovada aquesta proposta.
Hi haun't algunes propostes que mereixeran una abstenció i m'hi referiré un poc més, no molt, i algunes que tindran un vot negatiu. Per exemple la registrada amb el n? 2131,
em sembla, les llibertats no necessiten proclamacions quan
hi ha texts tan importants com la Constitució i el mateix Estatut d'Autonomia, que és una llei organica que ens dóna
dret a assumir més competencies, a demanar-Ies i a exercirles i que ens certs casos hi hagi certes delegacions als Consells Insulars, no es necessita proclamar, és un dret que es
té i s'exerceix en funció de les majories establertes dins una
Cambra, pero la proclamació és una obvietat que per a nosaltres és innecessaria, per tant obviament ens abstendrem.
Sobre les de conflicte, positiu sempre, la confrontació
d'idees diferents sempre és positiva, hem erradicat primer la
registrada amb el n? 2129, que aquí, després de la intervenció de diversos Grups i deixant a part la postura logica del
Grup SOCIALISTA de suport a altres governs, a altres institucions, el que no es pot fer és condemnar un altre organisme sense haver-Io escoltat. Aquí no hi ha hagut ningú del
Govern Central que hagi pogut adduir les seves raons per
veure si és cert o no ho és el que voste diu, aquí s'ha parlat
de la situació de la Comunitat Autonoma, molt bé, culpable
un tercer sense haver-Io escoltat, ens sembla poc apropiat i
obviament ens agradaria que retiras la resolució i si no, la
votarem obviament en contra.
La Comissió Provincial d'Urbanisme, després d'haver fet
tantes referencies al mite de Pandora, que s'ha posat de moda,
el mite de Penelope ara i abans de Pandora, vull que no hi
ha ningú que pretengui una caixa i que surtin totes les maldats del món, pero si volem ser més insularistes també hem
de ser estatutaris. Una transferencia com aquesta, perque seria una transferencia o nosaltres volem que sigui una transferencia en competencies d'urbanisme, després de les crítiques que ha rebut el projecte de llei perque es reunís la
Comissió Tecnica Interinsular, que era molt més important
i donava una resposta molt més directa a les ambicions o
a les ganes que s'aprovas una cosa de tipus administratiu que
en absolut no resol, des del nostre punt de vista, el problema.
I.:Estatut, per a les competencies de l'article 39, a la Disposició Transitoria 9a., apartat 2, hi ha un punt molt clar
que diu que es fara mitjan9ant un projecte de llei preparat
per la Comissió Tecnica Interinsular que es presentara al Parlament i contemplara la delegació als Consells. Per tant, nosaltres creim que és el tractament just i no un tractament
de tipus administratiu que l'únic que persegueix és la presencia de partits polítics diferents, pero no solucionar que
hi pugui haver una política urbanística i de control del territori diferent a cada una de les Illes segons les majories establertes.
Sobre el tema del complement del plus d'insularitat, sembla que hi ha poca informació i em sembla pel que jo he
entes, tal vegada som jo que ho he entes malament, pero
és clar que, primer de tot, hi ha LIei de Mesures de la Funció Pública que no contempla cap plus de residencia enlloc
de l'EStat. Hi ha molts de funcionaris, sobretot a l'administració periferica, que són els qui gaudeixen d'aquests complements, d'altres treballadors no, d'altres Administracions Locals en absolut no tenen aquest complement d'insuIaritat, per
tant hi ha un tracte discriminatori a l'essencia, el bessó, el
rovell de l'ou, pero dins aquesta LIei de Mesures de la Funció Pública és estructurat, com vostes deuen saber, i si no,
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els martiritzaré, amb retribucions basiques formades per sou,
grau o trienis i les pagues extraordinaries, que són iguals en
qualsevol situació, i els complements, que són de destí específic, productivitat i extraordinaries fetes en hores que no siguin tal, molt bé. Quin és el tipus d'esmena que s'ha presentat, s'ha transaccionat al Congrés de Diputats i s'ha aprovat?
Si m'ho permeten faré una traducció, pot sortir de qualsevol
manera, pero ho intentaré: «Durant el 1989 continuara la indemnització per residencia a les arees del territori nacional
que la tenen reconeguda amb les quanties corresponents al 31
de desembre del 88, incrementant-se en un 4070. Aquesta indemnització es mantindra transitoriament fins que s'adeqüin
les retribucions complementaries ineloses en la relació de llocs
de feina amb les característiques específiques d'aquests en totes les localitats. Excepcionalmen, Ceuta i Melilla en lloc d'un
4070 d'increment tenen un 5070».
Per a aquests, una llei com la del pressupost només contempla el 89, perque no pot contemplar el 90, és prohibit,
és una llei que acabara quan hi hagi un altre pressupost que
el modifiqui quant a retribucions, quant a retribucions, per
tantés un plus que es continuara pagant als qui són aquí;
segon, s'anira absorbint de cara al futur i sera contemplat
dins un complement de destí o un complement específic per
fer reina aquí. Aquesta és la promesa, i a90 és el que hi ha,
la resta no existeix.
Després queda la darrera, que és la famosa de la Comissió. Va ser el Parlament que va prendre l'acord per majoria de fer una comissió específica no permanent per estudiar
la reforma de l'Estatut, el que no pot fer un Grup en una
discussió com aquesta és imposar quíos són els artieles, quins
són els capítols, perque és una manifestació de Grup i em
sembla excessiva la seva prevenció quan diu que voste no vol
que sigui el Govern el que marqui. Si és una comissió parlamentaria, la llibertat deIs Grups a expressar la seva opinió
i a dir que és el que volen que es canvil, obviament no crec
jo que sigui per un acord pres en aquest debat; em permeti
que digui que em sembla una improvisació, per tant l'hem
de votar en contra.
Gracies per la seva atenció.
EL SR. PRESIDENT:
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la palabra el Portavoz Sr. González Ortea.
EL SR. GONZALEZ IORTEA:
Gracias, Sr. Presidente.
La extensa intervención del Sr. Vice-presidente me parece que me disculpa de reiterar algunos argumentos en una
serie de cosas, pero sí quiero detenerme en algunos en concreto, porque creo que vale la pena desde el punto de vista
estrictamente parlamentario.
Con la propuesta n? 2 no podemos estar de acuerdo en
absoluto, hay una Comisión, se ha creado una comisión para
estudio y reforma del Estatuto, ¿Por qué ahora de prisa y
corriendo? Usted mismo ha reconocido en relación con la
redacción de las propuestas que esto es de prisa y corriendo,
tenemos que aceptar una propuesta en la que se ponen una
serie de limitaciones a esa comisión; nos sentamos en la comisión, lo estudiamos y probablemente tenga usted razón,
pero no podemos en este momento apoyarlo.
Paso a la propuesta n? 5, que resulta verdaderamente
sorprendente. Aquí no se ha discutido el plan de la vivienda,
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no se ha discutido esta mañana, aquí no se han hecho matizaciones ni precisiones, se dice de repente que se constata
la insuficiencia de objetivos y se propone que se duplique
el número de viviendas. De acuerdo con lo que usted dice,
si se duplica el número de viviendas, hay que hacer 200 y
pico más, son 1.000 millones de pesetas, sinceramente me parece que de ninguna manera podemos ahora, también de prisa
y corriendo aceptar que sin más discusión, sin más debate,
sin más estudio, sin más profundización en el tema, pasemos simplemente a duplicar el número de viviendas, yo me
pregunto por que no triplicarlo o cuadruplicarlo si las necesidades son efectivamente tantas como dice, yo creo que no
podemos comprometer 1.000 millones de pesetas con esta
alegría.
La propuesta n? 6, correcta, efectivamente había un párrafo que yo tampoco entendía, pero ahora no hay ningún
inconveniente, queda perfectamente correcta. La 7, el Gobierno ya se ha manifestado en esesentido y yo creo que de aquí
a fin de año es practicamente imposible hacer nada, muy
poco, nada más que discutir el presupuesto por lo menos.
La propuesta n? 8, me parece más constructiva la del
PSM-EEM, que les hemos dicho que íbamos a apoyar, es
decir, aquí se constata el incumplimiento, bueno, yo no sé
si es una satisfacción desde el punto de vista de Oposición
constatar un incumplimiento, pero realmente no vemos mayor interés, la propuesta del PSM es más constructiva, pide
que se presente el Plan de Desarrollo Regional, nosotros creemos que eso es efectivamente más importante que constatar
un determinado incumplimiento.
La propuesta n? 9 es una propuesta verdaderamente que
a mí también al principio me ha costado y me sigue costando, bastante trabajo entender con claridad, porque resulta que
se pide al Gobierno que una comisión, que por cierto es una
comisión que depende del Gobierno, es una comisión del Gobierno, sea estructurada de acuerdo con la composición por
grupos políticos de los respectivos Consejos Insulares y cuando usted lo ha explicado parece que iba por ahí, de lo que
se trata es que los representantes de los Consells Insulares
no sean exclusivamente representantes de las mayorías, sino
representantes de las mayorías y de los demás grupos políticos, pero eso es un problema que además y concretamente
en el caso del Consell Insular de Mallorca, recuerdo que ya
debatimos allí. Pero es que además la propuesta de resolución dice que habrá representantes de los distintos Grupos
Parlamentarios en las secciones insulares y en la provincial,
es decir, no acabo de entenderlo, ¿se pretende que haya representantes de los Grupos Parlamentarios?, es decir, ¿se pretende meter al Parlamento en la Comisión Insular de Urbanismo? Sinceramente, nos parece muy poco apropiado,
nosotros somos representantes de un Consell Insular, del de
Mallorca, en la Comisión de Urbanismo y no acabamos de
ver la función que pudieran tener los Grupos Parlamentarios en ella.
La Propuesta n? 11 ya la hemos discutido usted y yo,
Sr. Quetglas, en uno de los debates generales, seguramente
que fue en el Debate General sobre el estado de la Comunidad del año pasado, la hemos discutido y los argumentos
que entonces le di se los tengo que repetir ahora. Yo, que
soy un gran aficionado a la arqueología, diría que soy un
arqueólogo consorte y he hecho arqueología y he hecho excavaciones, era una cosa que me era particularmente grata
y que me lo sigue siendo, pero desgraciadamente ahora no
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me puedo dedicar a ese tema, las he hecho y las he hecho
en las tres islas, no en Formentera, pero sí en las otras islas
de Baleares, en las tres he participado en excavaciones y he
seguido de cerca el tema, la verdad es que insisto en que la
densidad increíble de monumentos arqueológicos que hay en
las baleares, que desde luego es la más alta de España con
mucha diferencia, hace verdaderamente prohibitiva la recuperación de toda la red de monumentos prehistóricos, absolutamente prohibitiva, pero es que además, y ya entonces,
en ese debate hace un año, se lo comenté, lo del mantenimiento de las instalaciones, eso no es ya que sea prohibitivo,
es que eso ni los norteamericanos podrían hacerlo. Las instalaciones o los yacimientos arqueológicos, tanto terrestres
como marítimos, además de ser innumerables son a veces
muy pequeños, están en unas condiciones desgraciadamente,
digamos que por acción natural del tiempo, de difícil recuperación y desde luego no es nada conveniente que sean muy
visitados. Usted probablemente, cuando habla de monumentos arqueológicos, está pensando en algunos más destacados
que sí se pueden habilitar incluso con zonas de esparcimiento, jardines en el entorno, que la gente pueda ir a verlos, estoy pensando en la Naveta des Tudons o quizá en alguno
de los talaiots, en les Palsses de Arta, hay algunos de esos
tipos de monumentos que efectivamente pueden merecer esta
consideración, pero que toda la red de monumentos prehistóricos de las Islas Baleares sufra un tratamiento de éstos
es absolutamente imposible y además los arqueólogos se
opondrían radicalmente a que eso se hiciera con este tratamiento por decirlo de alguna manera turístico, que usted nos
propone con esta propuesta.
Finalmente, en cuanto a la propuesta n? 12, yo creo que
nace de que a ustedes les hicieron una visita que también
me hicieron a mí y creo que a otros Grupos Parlamentarios,
el Consell de la Joventut, porque efectivamente consideran
que la financiación, no tanto quizá la del propio Consell,
sino la cantidad en subvenciones que puedan dar a los diversos grupos juveniles es muy escasa para las peticiones que
tienen, yo recuerdo que concretamente me hablaban que el
año pasado habían tenido 50 y tantos millones de pesetas
de petición.
Yo me temo que este problema, que además es un problema estrictamente presupuestario y que no dudo que dentro del contexto de la discusión presupuestaria puedan atenderse de alguna manera o en alguna medida las pretensiones
del Consell de la Joventut, yo creo, como decía, que por encima de esto el problema es que la auto financiación es absolutamente imposible si en ello incluímos, como digo, el tema
de las subvenciones, además de que, como ya ha dicho el
Gobierno anteriormente, el Consell de la Joventut no sólo
está financiado por la Comunidad Autonoma, sino por otras
entidades, por consiguiente no parece lógico cargar al Gobierno con la exclusiva responsabilidad de esa financiación.
Gracias.

(El Sr. President repren la presidencia del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Per defensar les propostes de resolució presentades pel
Grup Pariamentari SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu
Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Presentam 13 propostes de resolució que creim que responen directament a qüestions tractades o molt directament
relacionades amb el debat que hem celebrat avui matí.
En primer 1I0c, en materia de cultura, incidim en una
qüestió plantejada a l'anterior Legislatura que no va tenir una
virtualitat, la necessitat d'un pla que incorporas Comunitat
Autónoma, ConselIs i Ajuntaments per a infrastructura de
tipus cultural, creim que en aquest moment hi ha més pos sibilitats, ates l'esperit de pacte cultural que la ConselIeria, des
del seu inici, ha plantejat com a un objectiu prioritari que
ja ha donat algun resultat favorable i positiu i que aixó s'ha
d'estendre a la creació d'inversió d'infrastructura cultural i que
per aprofitar tots els recursos disponibles s'hauria d'intentar
d'ajuntar-hi el Ministeri de Cultura, que és dar que disposa
de possibilitats d'inversió que es podrien integrar dins aquest
pla de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
En materia de serveis d'acció social feim tres crides al
compliment d'aspectes concrets de la LIei d'Acció Social, aspectes que en algun cas no tenen un termini peró que és necessari acomplir: l'elaboració del mapa de serveis socials en
coordinació amb els ConselIs Insulars, l'elaboració d'un Decret que estableixi taxes i preus deIs tractaments i deIs serveis
de les entitats públiques i privad es com a element basic per
poder fer una política objetiva i racional de repartiment de
subvencions i d'ajudes i el Pla Quatrienal de Serveis Socials,
que té un termini establert, que ha de ser al Parlament abans
de dos anys de l'entrada en vigor de la lIei i que en aquest
moment encara no s'ha sotmesa o coordinada la seva elaboració amb els ConselIs Insulars, que realment ve for9ada per
la mateixa lIetra de la lIei.
Hi ha un error en la mecanografia del text de la tercera
proposició, quan diu Disposició Final 2~, que és una Disposició Addicional 2~ de la lIei.
El tema de l'Institut de la Dona i la possibilitat d'un
conveni, crec que ja hi ha un compromís, segons m'han informat, per part de la ConselIeria de Cultura; és una qüestió que nosaltres teníem pendent i que la volíem tornar a
plantejar aquí a la primera oportunitat, perque no va tenir
possibilitat de prosperar fa uns mesos per absencia justificada per malaltia d'un Diputat o per una situació que va ser
d'impossible compliment i que va provocar que un tema creim
que important d'ajuntar esfor90s per atendre la problematica de la dóna no pogués ser aprovat pel PIe del Parlament.
En materia de Funció Pública, a la qual també he fet
unes referencies avui matí, només plantejar la necessitat de
formació i recidatge di! personal en dues qüestions concretes, la qüestió de la lIengua catalana, jo crec que cada vegada més urgent, cada vegada més prop del ter mini marcat per
la LIei de Normalització Lingüística, i la qüestió de la formació per a l'administració informatitzada, que cada vegada
és més imprescindible ateses les importants inversions en
equips informatics que el Govern de la Comunitat destina
per a la renovació de tots els sistemes de l'Administració
Pública.
I per altra banda, una previsió ja per a l'entrada en vigor de la LIei de Funció Pública, desitjam que sigui com
més prest millor, i el nostre esperit és aquest, que es resolguin i s'adaptin a les darreres sentencies els temes que quedin pendents i que es pugui passar el més rapidament possible sobre les Disposicions Transitóries i que a continuació
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hi hagi una fase de dialeg, de bona col·laboració entre els
Sindicats representatius del personal i el Govern de la Comunitat Autónoma i la ConselIeria corresponent per desenrotllar el Reglament de la lIei i l'aplicació d'aquestes normes
transitóries tan importants.
En materia d'agricultura, recordar, és al Llibre Jlérd
d:4gricultura, al Llibre Jlérd de la Reforma Agraria Balear,
el tema del Pla de la Marineta, 600 milions que tenim aturats, 800 hectarees que tenim aturades, que realment fins i
tot es poden perjudicar i deteriorar les inversions fetes si no
hi ha una actuació energica de gestió per part del Govern
i de la ConselIeria per tractar de mostrar els grans avantatges d'aquesta transformació en reguiu i no deixar que el «seguidisme»de l'agricultor habituat al sistema de seca pugui tudar inversions que tothom considera necessaries ibones.
Un estudi sobre la valoració del deficit social en infrastructures, serveis i equipaments, necessari, creim, per a qualsevol tipus de planificació social, de planificacio deIs ser veis
socials i que ens consta, perque ho ha dit molt recentment
en aquesta Cambra el ConselIer d'Economia i Hisenda, que
és perfectament preparat, que no hi ha cap dificultat en
presentar-lo en el més curt termini al Parlament per al seu
coneixement.
Les quatre darreres resolucions realment formen un paquet que podríem considerar integrat de mesures d'Ordenació del Territori de Turisme, que creim que formen un plantejament unitari coherent des del nostre punt de vista de la
realitat i deIs problemes actuals. Tot va encaminat a la darrera resolució, la resolució d'un pla estrategic a llarg termini que realment ajunti inversions del sector públic i inversions del sector privat, que ho faci, a més, sota la
dinamització i la catalització de les inversions públiques, que
siguin aquestes inversions públiques i la voluntat pública de
gestió que les donin tranquil·litat i seguretat cap al futur a
l'inversor privat que realment les zones seran en conjunt renovades i rehabilitades, que no es tractara d'una rehabilitació puntual edifici a edifici que per un siguin incapa90s de
superar les dificultats actuals de determinades zones deteriorades i saturades i que, per poder fer possible aquesta inversió, aquesta canalització d'inversions al sector privat, que suposin simultaniamentla conjunció i la coordinació de tres
Administracions Públiques: Ajuntaments Thrístics, Comunítat Autónoma i Estat, és necessari que hi hagi, per poder
canalitzar aquestes inversions privad es, aquest important paquet de recursos privats durant molts d'anys per a la rehabilitació d'un nombre tan alt com el que avui matí xifrava en
400.000 places turístiques, és necessari que hi hagi unes mesures complementaries que ja hem defensat en altres debats,
peró que avui ja es poden veure com a coherents amb una
política també turística. Es la necessitat de limitar, peró limitar d'una manera drastica el creixement, l'ocupació de nous
territoris per al sector turístiCo de protegir al máxim el patrimoní natural, de respectar al maxim els valors agraris, els
valors ramaders, forestals i paisatgístics de sól no urbanitzable, i en aquest sentit proposam -no és la primera vegada,
la darrera oportunitat no varem tenir la possibiliat que fos
sotmes a votació, perque va ser en el Debat deIs Criteris del
Pla de l'Oferta Turística, on varen ser retirats pel Govern
abans de la votació- que es procedeixi a la suspensió de
la vigencia del planejaments de tots aquells sóls urbanitzabIes o aptes per a la urbanització que no disposin de pla
parcial definitivament aprovat, amb caracter transitori me n-
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tre no s'ultirnin les Directrius d'Ordenació Territorial que marquin unes noves perspectives ja definitivament, d'acord amb
la Llei d'Ordenació del Territori, de l'ús que volem donar
a les nostres Illes Balears· durant els proxims quinquennis i
decennis, i fins que aquestes Directrius d'Ordenació Territorial no s'hagin aplicat i incorporat als instruments urbanístics municipals. Per tant, una mesura cautelar, transitoria, de
no crear noves aprovacions definitives de plans parcials.
En segon lloe, una intenció de tallar aquest diríen nus
gordia de les mesures cautelars per als catalegs d'espais naturals, que sembla que ha embolicat tots els Grups Parlamentaris i sembla que no han de tenir sortida, la qual cosa
pot ser fins i tot motiu de satisfacció per a determinats ambients i sectors. Crec que és necessari plantejar aquí una casuística que directament pugui ser aplicada pel Govern, si
el Pagament l'aprova, sense necessitat de fer una anaIisi detallada area per area sobre les mesures a prendre o com a mínim que elimini el 99070 deIs casos de contradicció greu i flagrant entre la voluntat deIs diferents inventaris d'espais
naturals i la situació de possibilitat d'urbanització, la possibilitat legal d'urbanitzar dins aquests espais naturals catalogats o inventariats.
Per aixo proposam aquí que es tenguin en compte simultaniament els tres grans documents que existeixen a la
Comunitat, el d'ICONA del 84, el d'INESE del 85, el del
Govern de la Comunitat Autonoma -el de l'INESE també
ho és, de la Direcció General del Medi Ambient-, pero el
propi del Consell de Govern de la Comunitat Autonoma enviat al Parlament, del 87, i com que sabem que dins les arees
delimitad es, que s'han fet amb uns criteris amplis, amb uns
criteris no estrictament urbanístics, sinó amb criteris de delimitació natural i de conservació de la naturalesa, hi ha soIs
urbans, hi ha soIs urbanitzables, hi ha tota una serie de situacions que creim que necessiten ser perfilades. Els soIs urbans no seran discutits per nosaltres, són situacions de fet
sobre els quals ja no hi ha possibilitats de reconduir la situació; deIs soIs urbanitzables en feim tres nivells per poder
fer una exclusió, ja per propia resolució del Parlament,
d'aquests en tres casos concrets: aquells que no tenen pla parcial aprovat, aquells que tenen pla parcial aprovat antie, anterior a la Llei del 1975 i que no són en curs d'execució i
aquells que tenint un pla parcial aprovat posterior a la Llei
del 1975, no sigui n en curs d'execució i, a més, incompleixin
el pla d'etapes per causes no imputables a l'Administració.
Que significa aixo? Significa en poques paraules que plantejam aquÍ tres casos de situacions urbanístiques la desqualificació de les quals entenem que no dóna lloc a possibilitats
de discutir indemnhzacions i que realment ens crearia una
gran tranquil·litat durant el temps que aquests inventaris no
tenguin una virtualitat, perque la intenció d'aquesta Cambra,
almanco la que es va aprovar en anteriors debats, és que els
inventaris d'espais naturals no tenguin virtualitat mentre no
s'aprovin les Directrius d'Ordenació Territorial, proposta de
la qual nosaltres discrepam, perque creim que hi ha altres
formes de fer-los vinculants, pero en qualsevol cas resoldre
les mesures cautelars que d'altra manera creim que no tendran una solució ni en els dos mesos que han plantejat altres Grups Parlamentaris per gran que sigui la voluntat, que
fins ara es pot posar en dubte, deIs diferents Grups Parlamentaris per accelerar-ho.
El sol no urbanitzable és tractat en diferents situacions
i circumstancies. Nosaltres creim que ha de ser protegit, que
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els seus valors no són els de donar suport a ofertes complementaries turístiques i molt manco a allotjaments turÍstics
i que per tant s'han de prendre totes aquelles iniciatives i s'han
de dur endavant per part del Govern totes aquelles propostes que siguin necessaries de caracter executiu, de caracter
reglamentari i legislatiu si és precís per protegir els seus valors de tipus natural, agrari, forestal o ramader.
I per últim, enlla<;ant amb la primera de les quatre resolucions, que ja he explicat bastant avui matí en la meya
intervenció, aquest pla estraa~gic a quinze anys, que és un
pla possible perque és necessari, que té l'abast, com deia, de
quinze anys, que ha de ser territorialitzat per poder escometre integralment les zones turístiques, que té l'objectiu maxim que en aquest moment s'hauria de plantejar la nostra
Comunitat d'una elevació general de la rendibilitat de la nostra economia a través d'una millora de les places existents,
a través d'una canalització de la inversió sobre el que s'ha
vengut anomenant reconversió, que no és tal reconversió, perque aquesta paraula va lligada a processos industrials que
suposen disrninució de llocs de feina i no és aquesta la proposta que nosaltres feim, sinó tot el contrari, és una proposta de rehabilització que significaria la creació de nous llocs
de feina precisament per la requalificació de les zones
existents.
Creim que és una proposta que abans de rebutjar-la, si
és que qualcú pensa fer-ho, hauria de reflexionar una mica,
no deixar passar tan alegrement un tren important, perque
creim que aquesta és la política necessaria per atacar d'arrel
els problemes que tothom esta d'acord en quins són, pero
que fins ara encara no hem coincidit a trobar-los el tractament, les mesures, la planificació adequada i que sigui estable, que doni tranquil-litat i que doni seguretat.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Vice-President del Govern, Sr. loan
Huguet.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet
Rotger):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
anunciar-li primer de tot que miri si estam preocupats per
les coses que voste proposa aquí, fins i tot pel darrer punt,
que supos que no tendran cap inconvenient que sigui el mateix Conseller de Turisme, que fent ús de la paraula i tal com
va quedar que podríem intervenir diferents membres del Govern, pugui sortir a donar més complida informació que la
que jo podria donar ara amb el poc temps que he tingut
per preparar totes aquestes resolucions.
Respecte del primer punt, que «el Govern elaborara en
combinació amb el Ministeri de Cultura, els Consells Insulars i els Ajutaments un Pla d'lnversions Culturals com a
desplegament del Pacte Cultural», molt telegraficament perque aixÍ m'ho demana i a més perque tots ho agrairem, dir
primer de tot que nosaltres estam d'acord a tenir el suport
i l'ajuda del Ministeri de Cultura, no faltaria més, com no
poder estar d'acord si deim que tal vegada el Ministeri de
Cultura hauria de desapareixer tota vegada que les competencies en la seva totalitat -i no ho deim nosaltres, sinó que
totes les Comunitats ho diuen- s'hagin transferit a les Comunitats Autonomes? Pero aquest no és el moment de rei-
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vindicar desaparicions o constitucions de nous ministeris, el
que sí li he de dir és que en principi crec que no és prudent
aprovar una resolució on obliguem a una altra Administració i, com recordaba un Portaveu abans de voste, que no es
pugui pronunciar aquí sobre si es vol coordinar o no. El que
sí li puc dir és que per part de la Conselleria de Cultura i
per tant per part del Govern de la Comunitat Autonoma,
una volta aconseguit aquest Pacte Cultural i una volta Consells Insulars, Ajuntaments i Govern Balear hagin elaborat
el Pla d'Inversions en Equipaments Culturals no hi haura cap
inconvenient per recaptar el suport i l'ajuda del Ministeri, pero
veig molt difícil que es pugui donar suport a una resolució
segons la qual ens haguem de coordinar amb el Ministeri
quan realment la voluntat d'aquesta coordinació depen del
Ministeri i no de nosaltres, nosaltres ja manifestam que el
Pacte Cultural es fa amb el Govern, Consells Insulars i Ajuntaments i que després no hi ha cap inconvenient de presentarlo al Ministeri i recaptar la col·laboració, cooperació i totes
les ajudes que facin falta.
Respecte de la resolució n? 2, dir-li que hi estarÍem
d'acord si el termini d'un any comencés a funcionar quan
tenguéssim el mapa de serveis dels Consells Insulars corresponents, en aquest cas concret, per ser justs, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d'Eivissa-Formentera,
perque la mateixa LIei d'Acció Social diu que quant a competencies deIs Consells Insulars, «estudiar i programar les necessitats dins el seu ambit territorial i presentar-ho al Govern de la Comunitat Autonoma» i és després a Disposició
Addicional 2a., quan diu d'elaboració del pla quatriennal, «un
termini maxim de dos anys, a partir de l'entrada en vigor de
la present llei», pero af geix «en coHaboració amb els Consells Insulars i previ informe del Consell Superior d'Acció
Social».
Per tant nosaltres estam d'acord, totalment d'acord amb
aquesta resolució, si fos a partir que comtessim, com he dit
abans, amb el mapa de serveis socials dels Consells Insulars
corresponents, perque així ho determina la llei. Per tant, valgui aixo mateix respecte de la resolució n? 3.
Pel que fa a la resolució n? 4, «el Govern aprovara en
el termini maxim de sis mesos un Decret que de ter mini, reguli i controli el regim de preus i tarifes deIs serveis i tractaments que es prestin tant en els centres del sector públic com
en els centres privats que treballen en el camp social», crec
que per fer aquesta regulació en aquest moment, primer de
tot s'ha d'estudiar perfectament si tenim o no tenim competencies per fer-ho, si som o no som competents per fer~ho
i a veure si entram o no entram en contradicció amb el que
disposa precisament la LIei d'Acció Social respecte deIs centres privats. Per tant, jo crec que seria més convenient retirar
aquesta proposta que haverla de sotmetre aquí a votació, perque en tot cas el nostre criteri és que no és convenient fer
aquest Decret.
Quant a la resolució n? 5, dir-li que per part de la Comunitat Autonoma s'ha fet una comissió interdepartamental
entre la Conselleria de Cultura, la de Treball, la de Sanitat
i Acció Social i que sera convidada a aquesta Comissió Tecni ca Interdepartamental la Federació de Dones recentment
creada. Anunciar-li també que actualment hi ha prevists en
els pressuposts 5 milions de pessetes per fer un estudi de necessitats i situació de la dona en aquests moments a la nostra Comunitat Autonoma i que el maxim que podem fer amb
l'Institut de la Dona és arribar a acords puntuals o accions
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conjuntes, perque principalment la seva feina en aquest camp
es limita a exposicions i publicacions i que nosaltres estam
disposats a col·laborar i hem coHaborat. Aquesta proposta
és redundar sobre una feina que ja feim, per tant crec que
és innecessaria.
Quant a la resolució n? 6, tres quarts del mateix, també
és innecessaria perque es fan cursos de reciclatge entre el personal de la Comunitat, especialment en relació i el funcionament de la millora tant de l'expressió oral com escrita de
tots els funcionaris i a¡;o voste ho pot comprovar a la mateixa Comunitat Autonoma i en tots els horaris en que es desenvolupa aquesta activitat, on tots els funcionaris tendran
dret a assistir i que es fa fins i tot en horaris laborals perque
creim que és una de les maneres més positives d'incentivar
la participació i que ho acceptin gustosament, per tant a¡;o
es fa i cree, Sr. Triay, que independentment que hi hagi divergencies o no entre les opinions sobre el pla d'informatica,
a¡;o és el que va presentar la Presidencia del Govern en la
seva compareixen¡;a als pressuposts de la Comunitat Autonoma pera l'any 1989 i precisament va donar puntual explicació que es pot estar d'acord o en contra d'aquest pla d'informatització i d'informatica a la Comunitat Autonoma que
racionalitzi tot el proces de la informatització a les diferents
Conselleries i a fi i a efectes d'a¡;o es tracta de centralitzar
tot aquest procés.
Per tant, com li he dit abans, crec que és innecesari,
no li puc dir que no estigui d'acord, ho feim, per tant seria
absurd dir'li que no estam d'acord, pero li he de dir que és
innecessari perque ja ho duim a terme.
Sobre la n? 7, jo estic conven¡;ut que voste és un bon
coneixedor del Projecte de LIei de la Funció Pública, jo li
deman que retiri aquesta proposta pel mateix argumento La
Disposició Transitoria 7a, diu textualment «en aplicació
d'aquestes Disposicions Transitories es garantitzara la participació de les organitzacions sindicals representatives en el
si d'aquesta Comunitat Autonoma de les Illes Balears en totes les etapes d'accés i provisió de llocs de feina que es regulin per aquesta, així com en el seu desenvolupament reglamentari». La Disposició Final diu «es garantitza la
participació de les organitzacions sindicals de funcionaris de
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears en aplicació i
desenvolupament d'aquesta llei en tot quan concerneix en materies enumerad es a l'article 32 de la LIei 9/1987», m'expliqui quina és la diferencia.
Respecte de la resolució n? 8, no solament hi estam
d'acord sinó que els demanam que ens ajudin. Jo m'agradaria, Sr. Triay, que voste pogués acceptar d'afegir a aquesta proposta un altre apartat que digués «i que el Govern de la Comunitat Autonoma es dirigeixi a l'Administració Central en
el sentit que alci la suspensió d'obres que hi ha damunt la
Marineta 1 i que incloeixi la dotació del Conveni d'Acció Comuna per a l'any 1989 del credit pressupostari suficient per
desenvolupar el pla per a la comercialització i industrialització de la zona de la Marineta 2, ja que aquesta actuació correspon finan¡;ar-la a l'Estat en virtut del Decret de Transferencies». Per tant, enhorabona, estam d'acord amb aquest
punt n? 8 sempre que voste accepti que es pugui afegir a¡;o,
no voste els Grups Parlamentaris, aquesta és la postura que
li don a coneixer des del Govern.
«El Govern elaborara en el terrnini maxim de tres mesos i l'enviara al Parlament en forma de comunicació per al
seu debat un estudi-valoració del deficit social d'infrastruc-
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tura, serveis i equipaments públics a les Illes Balears». Tenim interes en fer-ho, ho volem fer, l'únic que li deim és que
és impossible en tres mesos i que aquesta impossibilitat fa
que jo demani a la Cambra que s'ampliln terminis o que es
retiri la proposta o es pugui rebutjar, perque si no haurem
de venir aquí a explicar per que no hem complit aquesta resolució aprovada.
La n? 10, «el Govern procedira a suspendre la vigencia
deIs planejaments urbanístics municipals a les zones turístiques litoral s que agafin com a mínim, etc.», jo crec que no
val insistir, vostes mateixos actUln amb responsabilitat i en
conseqüencia, crec que tot quant s'hagi d'explicar ja s'ha explicat i ho va ser al Debat d'Ordenació Territorial i que en
aquell Debat es va fer una resolució exactament igual que
va ser rebutjada per aquesta Cambra. No tenc res més a afegir, que s'actul en conseqüencia i que, per tant, si al seu moment va ser rebutjada, que tots els Grups tendrien les seves
raons per fer-ho, creim que tornar-la dur aquí podria suposar entrar en una dinamica de veure totes aquelles resolucions que el Parlament ha rebutjat en un mateix període de
sessions, una altra cosa seria que fos en una altra Legislatura, i dugéssim contínuament les mateixes propostes per veure si teníem sort i fossin aprovades.
Respecte de la resolució n? 11, tampoc no m'estendré
perque crec que ja faig llarg, dir que existeix una resolució
aprovada per la qual la Ponencia es la que estudia el Cataleg d'Espais Naturals i és la mateixa Ponencia -i voste ho
ha reconegut- la que ha de proposaramb caracter d'urgencia aquestes actuacions cautelars i aquesta és la resolució que
es va prendre, no l'invent, aquesta és la resolució que es va
prendre, una cosa es que se'n prengui una altra avui aquí,
pero si no és així, em desmenteixi.
Acabaria amb aquestes explicacions, Sr. President, que
també podem aplicar a la proposta n? 12, pero si voste ve
a be que intervengui el Conseller de Turisme, li donaria la
paraula.
EL SR. PRESIDENT:
Jo li agraesc la seva suggerencia, pero la paraula la dóna
el President; moltes gracies. El Sr. Triay té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President.
M'estim més fer una resposta previa a les puntualitzacions que ha establert el Vice-president, per anar separant
també els dos paquets de mesures que s'han tractat.
En primer lloc jo que coordinar-se amb el Ministeri de
Cultura, al marge d'opinions sobre com hauria de ser l'estructuració de l'Estat en aquesta materia, tenint en compte
que hi ha projectes, que hi ha recursos i que hi ha possibilitats d'invertir a Balears i que hi ha voluntat de cooperació
i de coordinació, crec que forma part d'un ideal polític que
no s'hauria de menysprear en absolut, sobretot quan tots sabem que les necessitats d'inversió i els recursos són tan limitats.
Per tant, abans o després, aixo és relativament indiferent, el Ministeri de Cultura, com a agent inversor important en qüestions de cultura i que té projectes en cartera per
a les Illes Balears, ha d'entrar dins aquesta visió de conjunt
que suposa el Pacte Cultural.
No estic d'acord amb cap de les puntualitzacions que
ha fet en relació amb la LIei d'Acció Social, totes tres, la del
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mapa de serveis socials, la del pla quatriennal i la deIs preus
i tarifes responen exactament a 1'articulat de la llei, responen
exactament a qüestions -les dues primeres, el pla quatriennal i el mapa de serveis socials- que exigeixen la col·laboració amb els Consells Insulars; el que no es pot fer és demanar la col·laboració l'ha d'oferir el qui té la iniciativa, el
que té la responsabilitat i la competencia de fer el pla quatriennal i de fer el mapa de serveis socials, article 14.4, Disposició Addicional 2.a•
Igualmentel Decret que reguli i controli el regim de preus
i tarifes és l'article 14.6 de la LIei d'Acció Social, que és necessari precisament per fer després una política justa de subvencions i d'ajudes, no po si en dubte la competencia ni la
legalitat, és practicament afusellat de l'articulat de la llei, simplement és que una qüestió que a la llei no termini per posarse en marxa, es pot fer a qualsevol moment, és una capacitat que té el Govern i nosaltres creim que ja és necessari
fer-ho.
Ajuntar esfon;os en relació amb l'Institut de ia Dóna
creim que és una qüestió que no reclama massa més comentaris i tampoc no ha afegit cap element nou en aquesta qüestió. Nosaltres creim que és insuficient el programa en materia d'informatica; en materia de llengua catalana crec que
no falta estendre's, basta veure en quina llengua venen el 900,10
deIs documents que surten de l'Administració de la Comunitat Autonoma perveure que hi ha un deficit substancial de
llengua catalana en documentació, a la literatura administrativa i tecnica, en totes dues. Per tant crec que incitar el
Govern a fer-ho és absolutament positiu, de la mateixa manera que promoure i mantenir el dialeg amb les organitzacions sindicals representatives, especialment en un moment
que precisament no ha suposat una gran demostració de di aleg i de coordinació el que ha passat aquestes darreres setmanes i mesos. Per tant, una crida a mantenir i fomentar
el dialeg, si vostes troben que és innecessaria, nosaltres creim
que no.
La Marineta 1 és acabada, els pertoca a vostes iniciar
la gestió, és una qüestió que figura en els documents de la
Conselleria d'Agricultura, posin termini, es posin afer feina
i no deixin passar el temps sobre unes inversions que, com
deia, van camí de no ser útils al 1000,10 el dia que les vulguin
fer servir, que ja hi hagi d'haver reparacions previes a una
primera utilització.
La valoració del deficit social l'hem fixada en tres mesos no perque vulguem, en aquesta qüestió concreta, proposar tasques impossibles al Govern; és que fa tan pocs dies
que el Conseller d'Hisenda va dir que quan volguéssim ho
duria, que li deixam tres mesos, pero quan volguéssim quasi
haurÍem pogut dir la setmana que ve, perque va dir que sobre aquesta qüestió de la valoració del deficit social mes trobaya perfectament en condicions de donar res posta immediata al Parlament, per tant per a<;o hem posat aquests tres
mesos, com a un període ampli per donar resposta.
La necessitat de suspendre els planejaments urbanístics,
efectivament, no amb aquesta proposta precisa, ja s'ha debatut en una altra ocasió, pero els problemes evolucionen ,
«que es una barbaridad», com deia la can<;ó antiga, i la ne- i
cessitat de prendre mesures d'aquest tipus evoluciona dia a
dia i el clamor social al Govern i logicament també al Parlament, que som els qui incitam o podem incitar el Govern
a determinades qüestions, de cada día és més fort i, per tant,
el que vam dir fa un any era necessari, pero ara ja és urgent
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i d'aquí a sis mesos, si avui no s'aprova, sera de vital necessitat fer-ho i cada vegada sera més costós, cada vegada sera
més difícil i cada vegada hi haura molts més compromisos,
parlant en termes estrictament jurídics, per poder dur endavant aquesta frenada, aquesta moratoria d'increment de zones noves urbanístiques.
1 per acabar, el tema de la Ponencia d'espais naturals,
efectivament hi ha una Ponencia que estudia aquest tema,
nosaltres feim aquí una aportació que no limita el treball de
la Ponencia, simplement li resol amb una casuística perfectament estudiada el 90070 de la feina i, per tant, li donam
possibilitats que pugui dedicar al 10% restant, si hi és, un
treball que pugui ser conclos en dos mesos, com de mana un
altre Grup Parlamentario
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera
Cladera):
Gracies, Sr. President.
Jo voldria ser el més breu possible, pero la intervenció
d'avui matí que dóna lloc a aquesta resolució crec que ha
estat extensa, quasi en gran part monografica per part del
Portaveu del Grup SOCIALISTA i per tant m'hauran de permetre que m'estengui una mica, encara que procuraré ser breu.
Avui matí, tant per part del Portaveu del Partit Socialista com per part de la majoria de portaveus s'ha parlat de
crisi del sector turístic de cara al futuro Jo voldria fer unes
certes reflexions perque tenguéssim en compte dos components que té el sector turístie, que succeeix i quines són les
coses damunt les quals podem influir i quines altres són aquelles en e!s quals ens limitam a ser -com diuen els decrets
d'Hisenda- «sujetos pasivos».
Espanya pateix un procés de transformació que ens du
a passar de ser un país jo diria pobre a un país industrialitzat i moderno Aixo, senyores i senyors, va totalment en contra d'afavorir I'afluencia turística, no hi ha hagut mai al món
cap país poderós que hagi tengut turisme de masses, e!s Palsos poderosos tenen turisme cultural, tenen turisme basat en
unes determinades coses, pero no tenen mai turismes de
masses.
Per tant, des del moment en que la pesseta es converteix en una moneda forta, aixo és la primera passa perque
un deIs grans atractius que ha tengut Espanya durant molts
d'anys es perdi. Des del moment que el dólar, que com vostes saben és una moneda important en tot el món, es troba
en una posició dolenta, es produeix un transvasament de viatgers de determinats PalSOS cap a America, sobretot cap a la
zona de Miarni i Florida; des de! moment que el petroli va
barat, el transport disminueix notablement i les destinacions
de llargues distancies, que en un moment determinat com
els anys 76 i 77 no tenien cap possibilitat, tornen a recuperar
el seu exit, perque es tornen a convertir en ofertes molt competitives.
Una revista economica alemanya important publica
anualment el que pot fer un alemany amb un marc dins Alemanya i e! que pot fer en qualsevol lloc turístic important
i notable. Un alemany amb un marc a Alemanya, quan arriba a Mallorca, a Menorca o a Eivissa només té la possibilitatde 0,91 marcs, és a dir, el producte de consum turístic de
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l'oferta complementaria és més car a Balears que a la resta
d'Alemanya. Amb un mare, un alemany pot anar a Turquia
i es converteix en 1,90 marcs, aquest era l'atractiu que Espanya tenia abans.
Tenguin en compte que aquestes coses -quan un país
es transforma i aquest país ho fa- tenen aspectes positius
i negatius. Tots sabem que els sectors exportadors tenen bons
comportaments quan la moneda del país es troba en mala
situació; el turisme de qualque forma és una exportació i té
unes variables economiques que en aquest moment, per al
turisme de mas ses, influeixen de manera no positiva. Es clar,
hi ha uns altres components, que són els components interiors, sobre els quals nosaltres crec que tenim una gran capacitat de decisió dins la Comunitat i en conseqütmcia
d'aquests sí que som vertaders responsables.
Quin són aquests? Avui matí ja n'han parlat aquí, l'excés d'oferta complementaria que torna vella, un deficit important d'infrastructura i la necessitat ben clara de conservar
el patrimoni turístic de Balears, que mentre no es demostri
una altra cosa són els recursos naturals.
Es possible que en e! futur, si Espanya continua mantenint aquest poder economie, que la inversió estrangera sigui
tan grossa, que la pes seta es revalui' practicament enfront de
totes les monedes europees o almanco mantenint-se, tenguem
unes dificultats almanco de tipus economic. D'aquestes, evidentment, cap persona d'aquest Parlament n'és responsable,
ni ho és per descomptat el Govern Espanyol, perque el que
perjudica per una banda, per altres evidentment els beneficis
són molt superiors, pero del que nosaltres sí som responsables és de la segona part de que parlavem.
Es ver que I'excés d'oferta produeix un problema de competitivitat de preus a la baixa tal vegada no tan exagerat com
dei a e! Portaveu de! Partit Socialista, perque e!s economistes
d'aquestes illes uns diuen una cosa i uns diuen I'altra, més
o manco estan d'acord amb la despesa turística, pero jo crec
que fan una cosa incompleta i és que les enquestes que es
fan demanen als turistes a veure que gasta cada dia un turista, i els turistes contesten amb el valor de la seva moneda
i és clar, si un turista alemany diu que l'any 87 ha gastat
mil rilarcs en les vacacions i l'any 88 n'ha tornat a gastar
mil, resulta que e! 87 e! marc era a 69 pessetes i el 88 és
a 66, per tant els ingressos que tenim amb els mateixos marcs
són més baixos perque resulta que la pes seta s'ha revaluat,
i aquesta correcció, aixi com fan la reflexió de la inflació
.per a la despesa turística, no la fan per al canvi de moneda.
De totes formes hi ha una cosa clara, que independentment d'estudis, que poden ser més o menys sirnilars amb certes correccions, el que és ben cert és que dins el context social de les Illes Balears hi ha una insatisfacció pel tipus de
turisme que tenim. Basta passejar-se pel carrer, aturar-se a
les botigues i de cada vegada la manifestació més generalitzada és que el tipus de turisme que tenim és més barat, que
té menys capacitat economica i que de fet gasta menys, sobretot dins l'oferta complementaria. Thmbé és cert que hi ha
part d'aquesta oferta que és vella i també pés cert que hi
haun deficit important d'infrastructura pública de totes les
Administracions.
Com a conseqüencia de tot aixo la Comunitat Autonoma ha pres una serie de mesures, unes ja publicades, unes
altres que no han entrat en vigor pero són de coneixement
públie, a les quals em vull referir al capdavall per concloure
en la postura del Govern respecte d'aquesta resolució. El Go-
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vern ha pres dues mesures importants en els temes de I'excés
d'oferta i de I'oferta vella i respecte de l'oferta vella, la decisió que ha pres el Govern és treure un Decret de modernització obligatori per a tota I'oferta turística. Aixo, pel que
ha dit el Sr. Triay avui matí i per la redacció de la resolució,
veig que és una de les coses a les quals aspira aquest pla
que titulen estrategic. Li avan~ que aquest tema de la modernització el Govern de la Comunitat Autonoma ja el du
endavant i en aquests moments si no ha sortit és perque es
negocia amb els sectors que de qualque forma l'han d'acceptar per dur-Io a terme.
Es un Decret important que obligara que la planta turística d'allotjaments anterior al 84 s'hagi de modernitzar en
un termini de 5 anys. Jo crec que en aquest punt estam tan
d'acord, que avui matí fins i tot he entes, no sé si vaig equivocat, que el Sr. Triay deia que tota I'oferta turística anterior
al 84 s'hauria de modernitzar i aixo justament és el que diu
el Decret, que s'ha publicat per distints mitjans de comunicació. Per tant, estam d'acord fins i tot amb aixó, fins i tot
amb els establiments que ha d'afectar i en la data.
També estam d'acord que el cost d'aquesta renovació és
logic que els pagui el sector, perque realment durant una serie d'anys ha tengut uns resultats que pensam que li ho permeten. No obstant aixo, hem fet unes gestions amb el Ministeri de Transports i Turisme, que com vostes saben té una
línia de credit oberta tot I'any, el Crectit Turístic Hipotecari,
i hi ha un comprornís per part de l'Administració Central que
. prioritariament aquest crectit hipotecari es pugui destinar, a
través d'un conveni concret, a la reconversió de la planta
d'allotjaments de les Illes Balears.
Hem explicat distintes vegades quins són els objectius
de la modernització i no només hi ha un objectiu per a la
modernització, que és obvi i immediat, que és que l'oferta
turística d'allotjaments es posi al dia, en té dos més, el segon és que avui el tema de la competitivitat de preus es produeix perque hi ha una gran part de la inversió amortitzada
i com a conseqüencia d'aixo hi ha negocis d'allotjaments que
es poden permetre fer una política de preus elevats. Si nosaltres obligam a una modernització i per tant a una inversió
important en aquests tipus d'allotjaments, automaticament
aquests allotjaments, sigui amb finan~ació exterior o interior,
seran sotmesos a unes amortitzacions noves en el futur importants i en conseqüencia aixo no els permetra fer una política de preus a la baixa. Aquest és un dels objectius primordials de la modernització, no és només que els
allotjaments es posin al dia, sinó que hi ha aquest component econornic i, arnés, hi ha un altre component important
i és que, sens cap tipus de dubte, la inversió nova en moltes
places hoteleres cada vegada es fa més complicada i com a
conseqüencia és molt probable que afecti el sector de la construcció i aquest Decret en cinc anys pemetria donar una part
important de feina al sector de la construcció i a tots els seus
derivats i per tant permetria reequilibrar l'activitat economica logica d'aquest sector. Aquests són els tres punts basics
que justifiquen el Decret de Modernització.
Hem dit moltes vegades, fapoc a Menorca i a Mallorca, que nosaltres concebem el turisme com una empresa utopica mixta entre el sector públic i el sector privat, on el sector públic té unes responsabilitats immediates, que són
arreglar la infrastructura, i el sector privat té una responsabilitat molt important i és no subvencionar turistes, sinó treure
una rendibilitat als negocis que a través deis imposts els per-

meti pagar la despesa d'infrastructura pública que fan els turistes. Per tant, hi ha correlació de responsabilitats entre les
entitats responsables del tema d'infrastructura i el sector privat i és ben logic que si el Govern de la Comunitat a través
d'un Decret demana a l'empresa privada que s'obligui al compliment d'un Decret de modernització, també és ben logic
que la Comunitat s'obligui a fer un esfor~ important per arreglar la infrastructura pública, entenent per infrastructura pública carreteres, proveiment d'aigua, sanejament, servicis i
equipaments deis municipis turístiques.
Per tant, estam d'acord amb el que ha dit el Sr. Triay
avui matí i estam d'acord amb la resolució que diu, amb el
que no estam d'acord és que ens prenguin el protagonisme,
perque aquest tema nosaltres el duim endavant i com que
el duim endavant no volem que ningú ens el prengui, jo crec
que aixo es una cosa claríssima. El Sr. Triay diu rehabilitació, nosaltres deim modernització, el Sr. Triay diu «plan estratégico», el Sr. Forcades diu Pla Extraordinari d'Inversió;
jo crec que aquesta intervenció i la preparació del Portaveu
ha estat una mica, com passa darrerament, veure que sempre el Govern pren les iniciatives del sector turístic, i vostes
constantment diuen ja ens tornen a fugir i han de sortir aviat
i de pressa per veure si ens aturen, i jo crec que és correcte,
pero sens cap tipus de dubte, hi ha coses que feim, com és
ara el Decret de Modernització i la preparació d'un Pla Extraordinari d'lnversions, que es debatra aquí i en el qual hi
haura sens dubte tota l'aportació d'infrastructura pública que
necessita fer la Comunitat Autonoma, aquest és el motiu prioritari per dir que estam completament d'acord amb tota I'exposició que ha fet, que estam completament d'acord amb tota
la filosofia, pero tot aixo ho duim endavant i com que ho
duim endavant, consideram que no és oportú -i li ho dic
amb tota honestedat- que ningú ens robi, entre cometes,
el protagonisme.
Després hi ha unes certes matisacions que jo crec que
s'han de fer, delicades, perque afecten I'Ordenació TerritoTial, pero que no les hem d'amagar, les hem de dir perque
ens hem de dir les coses. Em pareix que he entes que el Sr.
Triay deia que en l'ordenació s'havia d'anar alerta a noves
extensions urbanitzables per a les segones residencies, nosaltres estam conven~uts que un dels grans futurs que tenen les
Illes Balears són les segones residencies, aixo vaig intentar
explicar-ho a la Comissió, l'alliberalització del transport donara lloc a un fluix de turistes molt important, perque el preu
del transport disrninuira molt, i aixo fara factible que augmenti el tipus de turistes de segona residencia.
1 també i ha un tema delicat que per aixo mateix I'hem
de tractar amb delicadesa, pero n'hem de parlar, que és el
tema del sol rústico Nosaltres no som partidaris de fer urbanitzacions ni coses estranyes, de la qual cosa se'ns acusa moltes vegades, com ha passat amb els camps de golf, que tanta
sort que ja és una llei aprovada, no som partidaris Ge fer
cap cosa rara en sol rústiCo pero agafant una mica les paraules del Portaveu del Partit Socialista, que dei a que aquí no
es troben vies i la gent se'n va a invertir a Santo Domingo
i a Turquia i a Andalusia. Per que van a aquests llocs? Hi
ha diverses raons, pero també vull que m'escoltin un moment .
per aclarir-nos.
Se'n van a Santo Domingo perque el sou d'un treballador alla són 9.800 pessetes mensuals, perque a Santo DoniÍngo un empresari s'aixeca el matí i li diu voste se'n vagi
a casa seva i no hi ha cap tipus de relació laboral; no vull
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dir que els empresaris ho facin, alerta, vuIl dir que hi ha
aquesta situació. Segona, la inversió per Ilit a Balears voreja
els 2 milions de pessetes, la inversió per llit a Santo Domingo és aproximadament d'1.200.000 pessetes, perque entre altres coses la majoria d'hotels es fan de fusta, a causa del
clima tropical tenen una serie de circumstfmcies molt particulars i tot aixo fa que les inversions en un Iloc com Santo
Domingo, si algú és capa¡;; de fer-la, perque s'ha de ser capa¡;; de fer-la, perque també hi ha unes grans dificultats en
maquinaria i construcció i de materials, és difícil, pero si algú
aconsegueix fer-la aconsegueix amortitzar una inversió en tres
anys. Avui, a Balears, amb el niveIl economic de vida que
tenim i per tant amb la carestia de vida, no hi ha cap inversió en aIlotjaments turístics important que es pugui amoritzar en menys de 8 o 9 anys; per tant, els empresaris, que
per una banda tenen intenció de diversificar el seu producte
i per altra banda rendibilitzar les seves empreses i sobretot
tenir resultats economics brilIants, és cert que cerquen Ilocs
com Santo Domingo o com Turquia pel motiu que els contava abans del marc a 1,90 i aquestes coses no queda més
remei que accepar-les. Jo la que accepto amb menys resignació es la d'Andalusia, perque a AndaIusia resulta que a determinades zones les donen el 30070 a fons perdut fins i tot
de la inversió del solar, i aixo és preocupant, perque ja comences a pensar fins quan has de ser solidari en determinades coses. Es ciar que participaran a Andalusia els empresa. ris amb el 30%, o sigui que un senyor escriptura un solar
per tal preu i li donen fins i tot el 30% damunt l'escriptura
del solar i després damunt la inversió i credits blancs, no a
tota Andalusia, a determinad es zones.
Aixo el que fa que els empresaris determinin les seves
inversions a certs Ilocs, pero després hi ha una altra cosa,
que és que nosaltres aquí hem entrat en una dinamica que
entre que és difícil, que l'amortització es fa a més llarg termini i no donam certes altematives als empresaris, és molt
difícil que inverteixin aquí. El Sr. Triay diu que hem de limitar el creixement, tots hi estam practicament d'acord, no d'una
forma tan rotunda, nosaltres pensam que s'ha de limitar el
creixement, pero no el d'un turisme de qualitat, com pot ser
el que vengui com a conseqüencia d'instal·lacions turístiques
de camp de golf o de ports esportius o del que qualsevol
empresari modem pugui inventar, pero hi ha construccions
d'inversions especials que només es poden fer a sol rústic i
aixo és una mica per on va la resolució del punt 12.
Nosaltres, per exemple, una de les coses basiques que
necessitam és un parc d'atraccions important, no vull dir um
parc com va ser l'aspiració d'aqueIl moment que hi va haver
la possibilitat de Disneylandia, pero un parc important, i un
parc important es fa damunt sol rústic o sobre un arranjament, que l'ajuntament qualifica un sol, pero que de qualque manera no deixa de ser sol rústic perque és a un Iloc
amat.
VuIl dir i tom a repetir que estam d'acord que el sol
rústic ha de ser el que més es respecti dins aquesta Comunitat, que s'hi facin les mínimes coses, les indispensables, pero
que no es prenguin determinacions perque sigui totalment intocable. Aixo tal vegada ens podria dur que certes inversions
d'oferta complementaria, de les quals tenim gran necessitat,
no s'arribassin afer.
1 aquests són més o manco els motius pels quals volíem
donar contesta a aquesta resolució que proposa el Partit Socialista, perque creim que els dos punts fonamentals que s'ex-

24 de novembre del 1988

1577

posaven avui matí, que eren la renovació de la planta hotelera, la rehabilitació d'aquesta planta a costa del sector privat
i el pla estrategic d'infrastructura, nosaltres pensam que amb
aquesta explicació que els he intentat donar deim que són
mesures que s'han pres i que, per tant, no és convenient
repetir-les i, sens dubte, no perdre la iniciativa que hem agafat nosaltres.
Gracies, Sr. President.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President.
Sr. Conseller de Turisme, voste ha de dir que no i veig
que Ii costa, i és un error, perque és un error del partidisme
en aquest cas, no és un problema de protagonisme, perque
al cap i a la fi si aquest pla, aquesta iniciativa, aquestes quatre retxes, que plantegen que vos tés facin el pla durant un
any, si es fa l'aplicaran i el capitalitzaran vostes, aquí no hi
ha problema de capitalisme, hi ha un problema d'encertar
o no els instruments necessaris per convertir una cultura, una
reflexió economica i turística cada vegada més generalitzada
dins la nostra societat i que compartim i coincidim cada vegada més moltes valoracions, cosa que era dificilísima fa cinc
anys en materies d'urbanisme, en materies de turisme, en materia de creixement, en aquest moment s'han aproximat de
tal manera les posicions a causa d'una reflexió tea rica dels
prof~ssionals, deIs economistes, deIs sociolegs, deIs empresaris, que realment fa que hi hagi efectivament alguns punts
de coincidencia, pero que encara no s'han convertit en coincidencia d'instruments i d'actuació política, perque, jo no vuIl
repetir l'exposició d'avui matí, pero és ciar que el que jo, el
Grup SOCIALISTA proposam avui aquí i que voste realment
no critica, sinó que simplement apel·la a un cert dret d'autor
o a un suposat «copyrigth», realment aixo no és el seu Decret de Modemització i no perque ara sigui el moment de
fer una crítica acerba al seu Decret, simplement aquí plantejam una altra cosa de molta més envergadura, més ambiciosa, pero a la vegada més segura, perque vosté sap que o es
fa d'una manera global, d'una manera integrada, públic i privat, la renovació deIs establiments d'allotjament i la renovació que mol tes vegades no és renovació, és creació d'una infrastructura completa que en gran part no ha existit mai, del
tractament deIs espais Iliures, de la millora de les platges, també de les carreteres que hi accedeixen, etc., o es fa aixÍ o no
prosperara aquesta necessitat i aquest objectiu regional de la
rehabilitació de tot el patrimoni turístic, i l'espiral continuara donant voltes i anirem baixant cada any la despesa turística i any a any veurem com les noves zones que ara s'obrin
esclafen, enfonsen cada vegada més les velles i que no aconseguim aixecar-ne cap i que el futur negre, aquesta catastrofe col·lectiva que amb les seves paraules avan¡;;ava el President en el Debat de Tecnoturística, cada dia sera prop.
Que es planteja aquí de diferent? Primer, a llarg termini; no és un objectiu per a dema ni per adema passat, és
un esfor¡;; continuat durant quinze anys per poder assolir precisament una amplitud de rehabilitació que sigui total, 400.000
places per a dir una xifra rodona, una xifra bona d'entendre,
més o manco aquesta és la magnitud. Diu no, fins i tot hem
coincidit en l'any 84; naturalment, l'any 84 entra en vigor el
primer Decret, el de 30 metres, i d'aquí a quinze anys tendran vint anys les darreres instal·lacions que es poguessin rehabilitar, per tant entra dins una perfecta logica, pero, que
hi ha més, de propi? Hi ha la gran inversió pública, voste
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diu ja la tenim prevista, no l'hem trobada, el Pla Especial
d'lnversions no és un pla d'infrastructures integrades de zones turístiques, no s'hi assembla en absolut, podra ser tan
ben inencionat com vostes vulguin, pero no és aixo, és una
altra cosa, és una suma de projectes que s'han fet i que es
poden contractar dema mateix o el mes que ve i que tenen
un objectiu claríssim d'aquí atres anys. Aquest no, aquest és
un pla sostingut per zones, territorialitzat i que ha d'estirar
-cosa que no té res a veure amb el Pla Especial
d'lnversions- ha d'estirar i conjuntar i fer gestió, per tant,
pública i privada, de les zones turístiques, perque efectivament l'estirada de la inversió pública tengui una conseqüencia immediata amb uns molts de rnils de milions d'invesió
privada que li venguin darrera. Al pressupost del 89 tampoc
no pot dir que hi hagi una actuació que es pugui qualificar
d'aquest tipus.
Altres tipus de coincidencies? No els veig. Nosaltres precisament consideram que és una cosa innecessaria o almanco de tercer ordre la bonificació dels credits, vos tes centren
la seva actuació en una bonificació de credits. Crec que no
hi ha una justificació que se'ls vulgui prendre el protagonisme en una qüestió que mai no s'ha plantejat en aquests termes, mai, mai no han plantejat no tan soIs aquesta renovació total d'infrastructures, aquesta rehabilitació pesada
d'edificis i de sistemes infrastructurals conjuntament públics
i privats i a la vegada tractar de lligar tres nivells públics,
l'Estat i els Ajuntaments turístics sota el lideratge de la Comunitat Autónoma.
Per tant jo lament que no vulguin votar una proposta
tan absolutament constructiva, tan important i que la menyspreln per una qüestió que pugui afectar la seva imatge com
a gran gestor del turisme, que en absolut no la perjudicaria
de cap manera, pero aquesta és una trista realitat que hem
d'assumir.
El sol rustic? No estic d'acord, de la mateixa manera
que al seu dia tampoc no hi vaig estar, que hi hagi instal·lacions de tipus turístic que necessariament s'hagin de fer en
sól rústico Per que un parc d'atraccions, que necessitara moltes hectarees, s'ha de fer en sol rústic? La planificació del
municipi on es vulgui situar podra incorporar perfectament
una actuació d'aquesta importancia i es podra reformar, revisar o modificar per incloure-la-hi, perque hi sigui incorporada si no existeix, i aixo suposara tota una serie de conseqüencies, d'accessos, de punt de vista públic, de transparencia,
d'informació i no una ordenació del territori que sembla que
és la que vostes propugnen dins el sol rústic d'un sol de reserva, un sol com aquests treballadors de Santo Domingo
o de Thrquia que voste deia, com una immensa reserva on
tothom hi pot anar a sac a situar el que vulgui, i alIó és
la segona línia turística no sotmesa a planificació i només
sotmesa a la voluntat d'un propietari o d'un promotor. Nosaltres amb aixó no hi estam d'acord, creim que és molt negatiu, creim que, com voste ha dit, aixo ho compartim, l'incentiu, el recurs basic del nostre turisme és la naturalesa, que
el sol rústic és un element prioritari -no tan soIs les platges, no tan soIs el litoral- un element prióritari d'aquest paisatge, d'aquesta naturalesa humanitzada que cada vegada
s'ofereix al turista més degradada.
Per tant, francament, crec que li ha tocat un paper personalment desagradable governamentalment és el paper que
havia de fer, voste esta conven~ut que sera important el simple fet d'haver discutit aixo, que sera important donar difu-

sió a la possibilitat de dur endavant un programa d'aquest
tipus a llarg termini i que si no és d'aquest tipus, si no és
una iniciativa d'aquesta envergadura i d'aquest calat, realment
el gran projecte de la renovació, de la rehabilitació, com ho
vulgui dir, hotelera fracassara a les Illes Balears i haurem fracassat tots.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, té la paraula el Conseller de Turisme, Sr. Cladera.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (laume Cladera
Cladera):
Sí, Sr. President.
la li he dit al principi, Sr. Triay, que en aquest tema
havíem d'estar tots d'acord i aquest temps passat, quan no
hem estat d'acord, jo no sé qui és que ha evolucionat cap
a una banda o l'altra, perque almanco la postura del Govern
en els temes turístics sempre ha estat bastant definida. Podria ser que hi hagi hagut un acostament d'una banda o de
l'altra, pero és igual, de totes formes si ens hem trobat enmig ja va bé.
No hi ha cap dubte que la resolució que proposen és
important, perque de qualque forma té la transcendencia que
nosaltres compartim i hi estam d'acord i per tant aquesta oferta que feia avui matí, quan voste deia «i tenen la col· laboració del Partit Socialista per dur aquestes coses endavant, per
a les inversions públiques que obligaran la Comunitat Autonoma i l'Adrninistració Central», també és una altra pass a
endavant, perque si el Sr. Almunia qualque vegada es traba
amb gent del Partit Socialista que li diu «escolti, que tenen
raó, a veure si ens ajudau», que no sigui el pobre Sr. Forcades que s'hagi de barallar permanentment amb ell, i amb una
bona i il·lustre representació del Partit Socialista tal vegada
sera la primera passa important perque col·laborin i l'Administració Central prengui una altra postura en els temes de
col·laboració economica.
Hi ha una cosa que no li he dit abans amb la qual no
estam molt d'acord i és el termini, és a dir, entenem que el
pla d'infrastructura per liquidar el deficit que hi ha a Balears sens dubte necessita molt de temps, potser quinze anys,
pero que els allotjaments turístics no poden esperar quinze
anys, els allotjaments turístics s'han de posar al dia en un
termini de cinc anys, perque la competitivitat que ve sera difícil per les causes que he intentat explicar i no podem allargar aixo més temps.
Per tant, en síntesi, el que li vull dir és que no es tracta
d'un «copyright» personal, sinó del «copyright» del Govern,
i aixo sí que ho dic clarament, el Govern en aquest tema
no vol perdre el «copyright».
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. Portaveus que vulguin intervenir?
Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. Ricci.
EL SR. RICCI I FEBRER:
Intentaré anar molt rapid perque vertaderament s'ha fet
molt tard, pero hi ha una cosa que voldria dir avui, encara
que només sigui perque no quedi enlaire, i és que a mesura
que ha passat el dia, des que aquest matí el Sr. Triay ha anunciat el seu suport incondicional a l'ajuda i explotació d'aquesta
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terra nostra, cap al turisme, fins i tot parlant ara de fer un
pla a quinze anys, per tant eH té raó, és un gran pla, un pla
per quinze anys ha de ser francament molt important, aleshores jo només vull dir que reconesc el meu error d'aquest
matí quan he dit que creia que el Govern Socialista no tenia
plans per a nosaltres, el Govern Socialista crec que sí que
té plans per a nosaltres i molt clars, pel que veig, tenc la
impressió que el Govern Socialista ja ha decidit que vol fer
a les Illes, és el monocultiu del turisme, per a90 no es donara més ajudes, ho die avui i voldria equivocar-me i que el
temps no em doni la raó, pero si contemplam com evolucionen els capitals fins i tot dirigits per alguns senyors socialistes de molta relevancia, si contemplam fins i tot com actuen
alguns ajuntaments dirigits pels socialistes ...
EL SR. PRESIDENT:
Se cenyeixi al tema, Sr. Ricci. Fixam postures davant les
resolucions.
EL SR. RICCI I FEBRER:
Sr. President, fixo postura només sobre un punt i crec
que molt important.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord, pero se cenyeixi a la resolució.
EL SR. RICCI I FEBRER:
Gracies. Aleshores, en definitiva, vuH dir que no donaré suport a aquest punt perque vertaderament hi veig un rerafons molt important i l'aixeta d'un món que sigui servei
pur no sera amb el meu suporto La resta ja ho aniré dient
amb el voto
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President.
Fixarem la nostra postura respecte de la immensa majoria deIs punts, gairebé tots manco l'últim, donant el nostre
vot afirmatiu. Deim a90 perque alguns casos responen a l'artieulat de les lleis que ja hem aprovat en aquest Parlament,
al punt n? 5 agrrum la cortesia parlamentaria de reintroduir
una moció subsegüent a una interpel·lació que va presentar
el nostre Grup i per un imponderable matematie en aquell
moment no es va aprovar, esperam que avui hi hagi més sort,
pero només voldríem circunscriure'ns també al punt n? 13,
la resolució n? 13, perque, encara que sigui tard, hem d'agrair
al Sr. Conseller de Thrisme la intervenció que ha tengut a
bé de fer, ha estat molt il·lustratita.
El sector públic ha d'invertir doblers per fer rendible i
funcionable el sector privat, que a la vegada ha de permetre
treure una renda que per via d'imposts, se'ns ha dit, torni
a revertir d'alguna forma dins el sector públiCo A90 és un principi interessant, un principi bo i positiu, el que passa és que
dubtam seriosament que aquesta sigui la logiea d'aquest sistema. Avui matí hem afirmat que els excedents que el turisme ha produi1 a les Illes Balears han anat a parar en gran
part a l'especulació immobiliaria, a l'especulació financera,
i en alguns casos, com s'ha dit aquí, a Santo Domingo, a
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Thrquia ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Portaveu, se cenyeixi a fixar posició també, igual que
he dit al Sr. Ricci.
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President, pero em cenyeixo concretament
al punt n? 13, perque es parla d'un pla de rehabilitació de
les instal·lacions turístiques. Bé, els deficits d'infrastructures
es deuen a la societat, es nega en aquest Parlament l'impost
turístic, es demana aquí per part del Grup SOCIALISTA un
esfor9 continuat durant quinze anys perque uns 90 milions
de pessetes del sector públic vagin a parar a renovar les infrastructures, que és necessari, pero obviament el que hem
constatat ara mateix és un pro ces de convergencia ideologiea
que es produeix des de la part central de l'espectre polític
de les societats com la nostra, on socialistes d'una banda i
liberals d'altra acosten posieions fins al punt que resulta ja
mal de saber on guanya la consciencia liberal on preval la
social-democrata, atesa la simbiosi que s'ha fet entre la proposició n? 13 i la proposta del Pla Extraordinari d'lnversions.
A nosaltres ja ens va bé, des de postures d'esquerra, que
es delimitan clarament on són les línies de separació; nosaltres pensam que no es pot donar un suport a aquestes fortíssimes inversions de doblers públics per tal d'enfortir encara més un model economie caracteritzat per la seva
dependencia i per la seva feblesa. No podrem donar suport
ni al Pla Extraordinari d'lnversions tal com s'ha presentat
al Parlament ni obviament tampoc a aquesta proposta que
des de la Secretaria General d'Estat per al Turisme planifiquen per a les nostres Illes.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I RO SANES:
Moltes gracies, Sr. President.
Intentaré ser molt breu i cenyir-me al tema, perque crec
que a aquestes altures l'única proposició que sortiria per unanirnitat seria la de la reforma del Reglament que evitas aquestes sessions interminables.
Tenc la temptació de dir, senyors del PSOE, que votarem sí a les positives, no a les negatives i ens abstendrem
en les altres i d'aquesta manera ja en sortiríem com ha quedat aclarit abans, pero en fi, detallarem una mica més.
Ens abstendrem a la la. i a la 5a. perque no podem admetre que se subordini l'activitat del Govern de la Comunitat Autonoma a la voluntat del Govern Central en materies
que són de la seva competencia. Votarem sí a la 2 i a la 3.
En relació amb la 4, nosaltres els suggeriríem, i condieionam la nostra votació afirmativa que després de «privats»
hi hagués la paraula «subvencionats», és a dir, entenem que
és correcte que la Comunitat Autonoma deterrnini preus i
tarifes deIs centres assistencials privats sempre que rebin subvencions de les Comunitats Autonomes, si no, ens pareix que
no és correcta, que no entra dins la logiea.
EIs números 6, 7, 8 i 9 compten amb el nostre suporto
Quant a la n? 10, jo li voldria transmetre el mateix que
varem dir a l'anterior debat: si vos tes posen el pla parcial
no aprovat inicialment, nosaltres donarem suport a aquesta
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mesura, i entendríem que qualsevol iniciativa referent a plans
parcials definitivament aprovats s'hauria de sotmetre a una
consideració en relació amb el volum d'indemnitzacions que
la ComunÍtat Autonoma podria caure per prendre una determinació amb coneixement de causa de quina és la repercussió economica d'aquesta mesura.
En relació a la n? 11 entenem que efectivament aixo pot
ser una postura del Partit Socialista, que nosaltres en principi estaríem disposats a donar-li suport dins el si de la Ponencia parlamentaria constituIda a l'efecte; entenem que la
Ponencia s'ha de reunir, ha de resoldre les mesures cautelars
amb urgencia, pero en qualsevol cas voldríem veure aixo a
la llum de la incidencia real i d'un major grau de coneixement, encara que en principi li anuncio la nostra postura favorable, pero en el si de la Ponencia, aquí ens abstendrem.
Quant a la n? 12, hem coincidit en determinades postures a projectes de llei el Grup SOCIALISTA i el Grup del
CDS, el que passa és que jo atendria a una de les raons que
ha exposat el Conseller Cladera i aleshores li proposaria un
canvi a la redacció que digués «que sigui n precisos per tal
d'evitar l'empla<;ament d'allotjaments turístics ilimitar severament el de l'oferta turística complementaria». Es tracta
d'adoptar les mesures per evitar la implantació d'hotels,
d'aparthotels per suposat, dins sol rústic ilimitar severament
la de l'oferta turística complementaria, que en determinats
casos, efectivament, ha d'estar dins sol rústic.
I per últim, després del debat que hem seguit i que ens
ha servit per informar-nos amb més profunditat del que s'ha
tractat, a la n? l3 comptaran amb el nostre suporto
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Si és per dir que accepta o no accepta les modificacions,
sí, Sr. Triay.
EL SR. TRIAY I LWPIS:
Voldría demanar un torn curt de replica als diferents
Grups que han intervengut.
EL SR. PRESIDENT:
Fins ara no s'ha donat torn de replica, i jo li deman
que si ha de contestar puntualment les preguntes del Sr. Quetglas, ho faci.
EL SR. TRIAY I LWPIS:
Es que les observacions del Sr. Quetglas no les he entes
molt bé, ho hauríem de llegir. Bé, també faré un comentari
al que ha proposat el Sr. Quetglas, exceptuant el tema del
sol rústic, que no he acabat d'entendre la redacció, si m'ho
permet.
Gracies, Sr. President.
Nosaltres no som la Secretaria d'Estat de Turisme, ho
vull dir per si qualcú s'ha confós, l'únic que hem fet és proposar aquí un pla sobre el qual estaríem disposats a ajudar
per convencer qualcú, qui pensi que hi ha més que aixo va
ben errat. Es un pla amb el qual coincideixen els grups ecologistes, no és casual, és un pla per no fer noves urbanitzacions, és un pla per defensar al maxim els espais natural s
i és un pla per mantenir el nombre actual de places turístiques i rehabilitar-les per fer-les més rendibles per a tothom,
perque al cap i a la fi aixo és difon dins tota la societat i
arnés són altres els mecanismes de distribució.
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En relació a les propostes concretes, els espais naturals,
les mesures cautelars, nosaltres ho proposam aquí, si aquí
no surt aprovat ho continuarem proposant dins la Ponencia
que estudia les mesures cautelars d'espais naturals.
El tema de limitar el creixement urbanístic, els plans definitivament aprovats no s'han inclós, són plans que no. siguin definitivament aprovats, per tant qUf' no hagin consolidat els seus drets d'indemnització, per tant nosaltres creim que
és una fórmula prou contundent, pero a la vegada no té la
laxitud, bastant imprevisible quant al que pugui significar,
de plans simplement aprovats inicialment. Creim que és poca
cosa, encara que pugui eliminar algunes situacions, la qüestió deIs plans aprovats inicialment.
Quant al sol no urbanitzable, voldria que ho llegís exactament, perque la veritat és que no he sentit bé.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Quetglas, ho llegeixi exactament

avan<;arem.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Quedaria així, Sr. President: «El Govern adoptara les
mesures executives i reglamentaries i promoura les iniciatives
legislatives que siguen precises, per tal d'evitar l'empla<;ament
d'allotjaments turístics i de limitar severament el de l'oferta
turística complementaria en el sol etc.», tal com ve.
EL SR. PRESIDENT.
Sí, Sr. Triay.
EL SR. TRIAY I LWPIS:
Per la nostra part i tal com estan les coses en relació
al conjunt de la Cambra, realment és un possibilisme acceptar aquesta proposta igualment que una altra que n'ha fet
i que no he mencionat, no me n'he recordat, relativa als centres subvencionats o col·laboradors, que és com ho diu la
llei, quant al regim de preus i tarifes d'acció social.
EL SR. PRESIDENT:
Per defensar les propostes del Grup Parlamentari APPL, té la paraula el Portaveu Sr. Gonzálex i Ortea.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr. Presidente.
Con caracter practicamente telegráfico, tengo que decir
que hay dos errores en la presentación de nuestras pro pues. tas, el primero se refiere a que citamos el artículo 171 del
Reglamento y es en virtud del artícul0 169, las prisas con
que tuvimos que hacer la presentación provocaron esto, y hay
después, en la primera propuesta, un error cuando dice «el
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que presente una comunicación» lo
que pretende decir es (<una documentación con contenido referente a la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares
a fin de elevar el marco competencial de nuestra Comunidad Autónoma dentro de los límites del artículo 149 de la
Constitución Española», es decir, no pretendemos en ningún
caso provocar otro nuevo debate con relación a la reforma
del Estatuto mediante el envío del Gobierno de una comunicación, lo que pretendemos es que el Gobierno nos envíe una
documentación que contenga los criterios que el Gobierno
considere más adecuados en cuanto a techos competenciales
que requiere la Comunidad y su opinión sobre las priorida-
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des y que esta documentación lógicamente sea estudiada por
la Comisión que pedimos cinco Grupos Parlamentarios que
se crease para el estudio de esa reforma de la modificación
del Estatuto de Autonomía. Por consiguiente se trata de una
documentación que pedimos que el Gobierno nos remita en
relación, como digo, con sus criterios sobre modificación de
techos competenciales. Creo que así queda suficientemente
aclarada la cuestión.
La segunda propuesta de resolución pide a la Conselleria de Economía y Hacienda que realice los estudios pertinentes para conseguir una mayor agilidad económicoadministrativa, yo creo que la propuesta se presenta por sí
sola, ése es un tema que ha salido reiteradamente en los debates generales de esta Comunidad y creemos que dentro del
proceso de acercamiento de la Comunidad Autónoma al ciudadano de que hablábamos esta mañana, el tema de la agilización de la Administración en los trámites administrativos
es muy importante y más especialmente en las cuestiones económicas. Por eso pedimos al Gobierno que haga un estudio
en un plazo muy amplio, en el sentido que no pretendemos
agobiar al Gobierno con mayores apreturas, pero sí nos gustaría que ese plazo fuera rebajado, incluso en la práctica para que estudie con detenimiento la posibilidad quizás de modificaciones puntuales de la legislación de contratos, por
ejemplo la Ley de Finanzas de la Comunidad, etc., y que
de ese estudio puedan salir propuestas interesantes para modificarla de manera que sea más útil en orden a esa agilización a que me refería.
La tercera propuesta se refiere a un tema importante referido a la cuestión del Plan Extraordinario de Inversiones,
sobre el cual han habido otras aportaciones en el sentido que
se presente. Nosotros queríamos puntualizar un tema que nos
preocupa, porque cuando las Administraciones son grandes
o cuando se hacen grandes inversoras es muy frecuente la
perniciosa costumbre de falta de coordinación entre unos y
otros departamentos. Forzosamente un plan de esta envergadura está construido por la suma de planes de varios departamentos y nos interesa especialmente la coordinación de las
inversiones.
Paso a la cuarta propuesta que hacemos, que quisiéramos que se entendiera referida no solamente al presupuesto
que se nos ha presentado para el próximo año el presupuesto del año 89, sino que se extendiera en general a los presupuestos que cada año resulten aprobados por esta Cámara.
Pretendemos que la campaña divulgativa del contenido de
los mismos sirva para que el ciudadano sepa exactamente qué
hace la Comunidad, con qué medios y cuándo. No necesito
decir que uno de los problemas con los que yo creo que se
tropieza el ciudadano de Baleares más frecuentemente es un
desconocimiento no solamente del presupuesto de la Comunidad, sino incluso de cuáles son las competencias contenidas en el presupuesto de la Comunidad, cuáles las de los
Consells, cuáles las de la Administración Central. Yo creo
que además, por una cierta falta de imaginación en la nomenclatura de la denominación del Gobierno y de los Consells Insulares, es frecuentísimo encontrarse con que, no sólo
el ciudadano corriente, sino muchas veces el ciudadano cualificado, el concejal, el responsable de un ayuntamiento o de
una entidad local confunde incluso las posibilidades que le
ofrecen uno y otro, porque confunde simple y llanamente
los organismos. No pretendemos aquí una labor de propaganda del Gobierno, no pretendemos eso en absoluto, la cam-
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paña que pretendemos y que pedimos es una campaña divulgativa del contenido de los presupuestos yeso mismo
pediremos a otros organismos, como són los propios Consells Insulares, que lo hagan también así de tal manera, como
digo, que el ciudadano pueda saber exactamente lo que hace
cada uno de ellos, de qué medios dispone y qué posibilidades le ofrece.
Finalmente, la quinta propuesta que hacemos está basada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades, que dice en su apartado 1? que el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia y asimismo el apartado 3? de ese mismo artículo dice
que se considerará nivel mínimo de prestación de los servicios públicos a los que hacen referencia los apartados anteriores el nivel medio de los mismos en el territorio nacional
Nos interesa aquí que esos niveles mínimos de servicios
en materias tan variadas como puedan ser la vivienda, obras
públicas, tlansporte, equipamientos sanitarios, incluso instalaciones de todo tipo que aseguran una calidad de vida uniforme para todos los españoles, cualquiera que sea la Comunidad en que viven, la Administración de la Comunidad
pueda elaborar una metodología que nos permita llegar a
conocer esos niveles medios aquí y cuya utilidad de futuro
no se les ocultará ya, por lo que estoy diciendo, puede ser
pieza clave a la hora de las transferencias a los Consells Insulares.
Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. J oan
Huguet.
EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet
Rotger):
Gn'lcies, Sr. President.
Molt breument, si he vingut a la tribuna és per no donar l'esquena al nostre Portaveu, dir en primer lloc que quant
a la primera resolució entenem perfectament que volia dir,
la Cambra ja sap que el Govern de la Comunitat Autonoma
té aquesta preparació i el President ha fet referencia al que
suposa la reforma d'Estatut dins el marc de la Constitució
pel que fa referencia unicament i exclusivament al sostre competencial i que per tant per part del Govern no hi haura cap
inconvenient de remetre aquesta documentació perque la Comissió corresponent la pugui tenir i comew;ar afer feina amb
aquesta reforma que els Grups Parlamentaris denominen més
amplia, tant en els aspectes competencials com institucionals.
Respecte de la segona, dir que també estam totalment
d'acord amb anar cap a una agilització administrativa i que
per tant aquesta agilització administrativa no suposa en cap
moment que volguem obviar controls ni volguem deixar de
retre comptes de totes i cada una de les actuacions que facem en el Parlament, sinó que precisament facem un estudi
seriós de tota la normativa per tractar de veure aquelles coses que poden ser innecessaries i que en certa manera poden
dificultar aquesta agilització administrativa.
Quant a la tercera, d'acord, aquesta resolució coincideix
amb altres Grups Parlamentaris, a més a més reafirma i dóna
suport a la proposta feta pel nostre President i aquí s'introdueix un concepte, que es contempli la coordinació de les
inversions amb els diferents departaments de l'Administració
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Pública de Balears, crec que és interessant, crec que és important. RecolJim aquesta actuació i aquesta postura que s'exposa en aquesta resolució n? 3 dient que evidentment el pla
que té elaborat el Govern, pero que indiscutiblement per ser
presentat aquí haura de ser objecte d'un nou estudi, de profundització, ja ha tingut en compte aquesta coordinació amb
els diferents departaments del Govern de la Comunitat Autonoma, pero si s'ha de fer extensiu a l'Administració Pública
a Balears amb altres institucions també creim que pot ser
interessant.
Quant a la quarta, totalment d'acord amb el fons, pero
tal vegada seria convenient determinar clarament aquesta campanya de divulgació, com s'ha de fer, a qui ha d'anar dirigida, si s'ha de· dirigir als ciutadans de les Illes Balears o a
les institucions de les Illes Balears i als coJ.1ectius, jo crec
que voste ha explicat clarament que vol que aquesta divulgació sigui el més amplia possible dins tots els sectors de la
societat, que tots els ciutadans en tenguin coneixement i que
sapiguen perfectament quines són les previsions pressupostaries d'aquesta Comunitat Autonoma.
I quant al darrer punt, indiscutiblement creim que no
solament és necessari, sinó que és imprescindible de cada vegada més fer aquestes feines, fer la identificació dels serveis
mínims que ha de prestar la Comunitat Autonoma, tant quin
és el seu nivell com sobretot tenir en compte que prest o tard,
encetarem aquesta tasca de redistribució de competencies i
que per tant sera necessari i imprescindible comptar amb
aquests estudis. Per tant, per part del Govern de la Comunitat Autonoma no hi ha cap inconvenient i gracies pel que
suposa de suport a les postures expressades pel Govern.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del Grup
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Es una miqueta tard i farem molta de via, pero és que
hi ha un parell de qüestions un poquet contradictories, per
no dir una altra paraula.
D'acord amb la segona, amb la qual vostes volen que
hi hagi una major agilitat administrativa, no faltaria més,
ho venim denunciant fa estona i perfectament d'acord.
Ara anem a la tercera, que és on nosaltres trobam la
contradicció més grossa. Com és possible que aquest Parlament ara digui al Govern que els distints departaments de
l'Administració Pública Balear han d'anar coordinats en
aquest Pla Extraordinari d'Inversions? Si per departaments
s'entenen les diverses Conselleries, nosaltres entenem que és
una contradicció brutal, perque ja se suposa que el Govern
ha d'haver coordinat les seves Conselleries a l'hora de parlar
d'inversions; si per departaments entenem tota l'Administració Pública de les Illes Balears, és una altra qüestió, no sé
en aquests moments a que es refereix el Grup d'AP-PL, si
als Ajuntaments, Consells InsuIars, tot el sector públic de
les Illes Balears, o si és una qüestió senzillament de Conselleries del mateix Govem. Em pareix que fins i tot no va molt
d'acord amb la LIei de Regim Jurídic de la Comunitat Autonoma en tot el que es pugui considerar Administració Autonomica.
Quant a l'apartat de l'Estatut d'Autonomia, d'enviar una
documentació aquí, al Parlament, a no sal tres ens sembla bé
de la mateixa manera que creim que tots els Grups Parla-

mentaris haurien d'aportar o ja haver aportat els seus projectes estatutaris, els estudis que hi pugui haver i en con seqüencia ens és una mica igual, pero en definitiva creim que
és un fet perfectament viable i per tant no en feim cap ti pus
de qüestió.
Quart apartat, campanya divulgativa del contingut deis
pressuposts. Aixo té molts d'aspectes, un és el recel que sempre pugui tenir un Grup d'Oposició respecte de convertir
aquestes campanyes en una especie de campanya pagada amb
els doblers públics a favor del Govern o del partit o partits
del Govern. Nosaltres no parlarem d'aixo, sinó d'una altra
cosa, que arnés és un tema molt controvertit i sobre el qual
no ens aclariríem, pero parlem senzillament del que ha passat aquest any passat.
Aquest any passat ha succelt una cosa que el nostre Grup
va denunciar oportunament davant una Comissió palamentaria i és que distints membres del Govem han anat dient
públicament, per activa i per passiva, que no han pogut fer
segons quines coses perque l'Oposició els ho havia aturat a
la LIei de Pressupost de l'any 88 i a la vegada han anat dient
que el Govern feia coses molt ben fetes que obelen precisament a esmenes de l'Oposició al pressupost de l'any 88, avui
ha passat el darrer exemple quan el Sr. Huguet defensava el
que per a nosaltres és indefensable, que és l'acció de la Direcció General dJ\cció Social de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, creim que no ha conven<;ut ningú amb la
defensa que ha fet, pero de les quatre coses que ha parlat
el Sr. Huguet totes quatre eren esmenes presentades per l'Oposició a la LIei de Pressuposts de l'any 88, aprovades algunes
per unallÍmitat i algunes per una majoria en aquell moment
del CDS, PSOE j PSM-EEM.
Per tant, ens trobam davant una qüestió que si s'hagués
plantejat sense l'antecedent de l'any 88 podríem dubtar, per
allo del partidisme, pero entendre que institucionalment podia ser interessant i valida, pero vists els antecedents de l'any
88 ens sembla, Sr. González i Ortea, que aquesta campanya
divulgativa deIs pressuposts generals de la Comunitat parteix viciada per una practica que s'hauria de qualificar molt
durament en termes d'etica política.
Parlant del darrer apartat, aquesta idea a partir de la
LOFCA nosaltres la varem sentir en una Comissió entorn
a una conversa o a unes intervencions del Conseller d'Economia, no ens se':Ilbla malament, pero consideram que la seva
proposta ha quedat excessivament dins els niguls de les fórmules d'estudis, sense entrar a la concreció. De totes maneres la votarem, perque creim que sempre pot ser interessant
saber una mica on ens movem en aquest tema tan espinós
i tan important que són els nivells de prestació de la Comunitat Autonoma als Ciutadans.
EL SR. PRESIDENT.
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parauIa el
Portaveu Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr. President.
Nosaltres no volem de cap manera iniciatives governamentals en el tema de la reforma de l'Estatut i pensam que
la seva proposta de resolució n? 1 pot significar una via encoberta perque el Govern ens envil el seu projecte de reforma estatutaria i no volem que sigui així, si el Govern té un
projecte de reforma, si el Govern té uns plantejaments, creim
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que és a través del seu Grup Parlamentari, del Grup Parlamentari que li dóna suport, que l'ha de presentar en el si
d'aquesta Comissió. Per tant, nosaltres no estam a favor de
la seva primera proposta de resolució.
La segona proposta, aquesta petita moció de reprovació
encoberta al seu Conseller d'Economia i Hisenda, la veritat
és que ens estranya, ens estranya que des del Grup Parlamentari que dóna suport al Govern s'estimuli, es digui a Conselleria d'Economia i Hisenda no compleix amb prou agilitat quan, a les compareixences pressupostaries que tenim
aquests dies a la Comissió d'Economia el triomfalisme i
l'auto-satisfacció la Conselleria d'Economia sobre l'agilització arriba a tals extrems que anuncia que ara es replanteja
si les coses no van massa rapides i fins i tot diu que es replanteja si no paga massa aviat. Aleshores hi ha un estrany
comportament per part del Grup Parlamentari AP-PL, que
critica l'acció del seu Conseller que per altra banda ell defensa, logicament, i arnés dóna com a molt bona. En qualsevol cas, com que noltros temem que aquesta agilitat, pel
que diuen els altres consellers en aquestes compareixences,
no és tal, també donarem suport a aquesta proposició del
Grup AP-PL.
La tercera proposta, evidentment nosaltres ja hem dit
que volem veure supeditat el Pla Extraordinari d'Inversions
al Pla de Desenvolupament Regional, per tant no la votarem.
Referent a la quarta, té raó el Sr. Serra, l'aprovació d'un
pressupost pel Parlament per un Govern en minoria durant
l'any 1988 ha servit una mica d'excusa i empara al Govern
de determinades ineficacies i quan s'ha anat a reclamar una
cosa al Govern moltes vegades ha sortit davant l'opinió pública, davant la premsa, davant els ciutadans amb l'excusa
d~<aixo és responsabilitat del Parlament» quan moltes vegades no ha estat així, moltes vegades hi ha hagut esmenes que
s'han introdult a pesar de la voluntat en contra del Govern,
i aixó és cert i evidentment s'ha d'assumir, pero no sempre
ha passat així quan el Govern ha cercat determinades excuses. Pero el que jo voldria dir és una altra cosa, estam d'acord
-estaríem en principi d'acord, més ben dit- que es fes una
campanya de divulgació del contengut del pressupost, la temem una mica una campanya d'aquest tipus en mans del
Govern, pero jo voldria dir una cosa, que aquest pressupost
es publiqui bé, vull dir al Plenari el que ja vaig dir a una
Comissió d'Economia i Hisenda, la publicació del pressupost
del 1988 no recull moltes de les esmenes aprovades en aquest
Parlament en Plenari, la qual cosa és greu, perque en no
recollir-Ies no dóna compliment a mandats imperatius per a
una llei i aixo ens pareix molt greu. Més que una campanya
de divulgació, el que exigirem es que es publiquin bé els pressuposts, recollint totes i cada una de les esmenes; la majoria
el Govern les ha complit, ho he de dir, pero per voluntat
i compromís polític, no per imperatiu legal, i la Llei de Pressuposts per descomptat és un instrument de caracter estrictament legal.
Quant a la resolució cinquena, si no record malament
ja n'hi ha una aprovada proposada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA que no parla, no fa referencia a una metodologia d'identificació deIs serveis mínims, sinó que és més explícita perque diu «encaminada a la Llei de Seveis Mínims».
Per tant, en qualsevol cas és reiterativa, ja n'hi ha una que
es va aprovar pe aquest Parlament, la votarem perque una
vegada més és una altra instancia al Govern d'una resolució
parlamentaria ja aprovada en aquest Parlament que la veri-
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tat és que en aquests moments no record si és dins termini
o no per al seu compliment.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Per part part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
. Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
La primera cosa que voldria demanar és a veure si m'he
d'explicar en castella o en catala, perque ja estic embullat,
resulta que són les primeres resolucions exposades en castella, a mi em pareix molt bé, no hi tenc res a dir, pero no
sé si no m'explic bé o no m'entenen, continuaré en catala,
que en definitiva és la nostra llengua.
Respecte de la primera resolució, la veritat és que ens
ha sorpres. De la proposta del Sr. Cañellas que el Govern
ha d'enviar un projecte de llei, proposta dita fa poc temps
i quasi reiterada ahir, que el Govern envii una documentació, el descens en picat és realment espectacular. Que ens enviaran, un paquet de documentació, el projecte de llei que
tenen preparat ...? No ho sabem. En definitiva creim que l'advertencia del CDS els influeix molt. Ens pareix molt bé, cada
Grup Parlamentari i cada Govern fa el que li sembla bé. Obviament aquesta resolució, nosaltres ni la votarem sí ni la
votarem no, ens abstendrem, senzillament perque també pensam que el Govern, igual que tots els Grups Parlamentaris,
poden fer les aportacions que vulguin a una actuació d'una
Ponencia o d'una Comissió parlamentaries, per tant no importa dir-li, si ho vol fer que ho faci i si no, que no ho faci.
La segona realment ens ha sorpres, ens va sorprendre
el Sr. Forcades quan va parlar d'una situació paorosa de l'Adrninistració, ens va sorprende el Sr. Forcades quan va dir caos,
pero ens sorpren molt més aquesta proposta de resolució que
diu que la Conselleria d'Economia i Hisenda faci uns estudis pertinents quan nosaltres creim que els té tots fets, perque si no, no s'explica ni el SECODE, no ha posat en marxa
el sistema informatic de des pesa, el SICODE, amb estudis
pertinents d'agilització administrativa i de comptabilització?
Perque la resta seria una bogeria. El servei informatitzat d'ingressos, que encara no tenen en marxa, no té uns estudis anteriors? Jo esper que sí, perque inversions de 1.000 milions
en informatica sense uns profunds estudis administratius, de
racionalitat administrativa, no s'expliquen, pero de totes maneres, com que és el Grup que dóna suport al Govern que
ho proposa i obviament, com que aquest Grup deu tenir molta més informació que nosaltres, nosaltres li donarem suport,
per bé que esper que dins aquests estudis no hi vagi cap proposició de llei de disminuir el control parlamentari del Govern, perque el darrer paragraf pareix que vol anar per aquí.
Esperam que no hi vagi, perque senzillament el control del
Parlament al Goven és molt delicat, molt delicat, no massa
exigent, i per descomptat gens ni mica problematic per al
Govern si el Govern compUs bé. Li donarem suporto
El tercer punt és divertit. De veritat que aquest Comite
Governamental d'lnversions no existeix? I el Govern, que fa?
Esta descoordinat? Es ver, com diu el mateix Grup d'APPL, que cada Conselleria tira pel seu compte? Es clar, com
que hi ha la d'Agricultura dins aquest Pla d'Inversions, podria ser que es descoordinas. Es que no es pot entendre, és
que és divertit, i com que no ho entenem, ens abstendrem.
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La veritat és que mai no hauríem pensat que AP-PL proposas que el Govern es coordini en un pla d'inversions, no ho
hauríem pensat mai i crec que el Govern també deu haver
quedat sorpres, no sé si volen crear dins el Grup Parlamentari un Govern paral·lel, no ho sabem, de totes maneres no
ho votarem, nosaltres creim que almanco en les inversions
hi ha un mínim de coordinació dins el Govern.
Respecte de la campanya divulgativa estam absolutament
d'acord, sempre que no sigui la campanya divulgativa que
varen fer els Consellers l'any passat, que deien que els havien reduit pressuposts en aquelles Conselleries on precisament els ho havíem augmentat i que no podien fer coses perque tenien manco pressupost i quan miraven les xifres
resultava que en tenien més del que havia presentat el Goyerno Sempre que sigui una campanya objectiva, d'explicació
al ciutada del que són els pressuposts de la Comunitat Autónoma, del que són les competencies, de quins són els plans
d'inversió, de quins són els plans de despeses, de quins són
els plans d'actuació social, tendran el nostre suport i si hi
ha un poc de propaganda del Govern ho comprendrem, sempre que la informació sigui objectiva.
I sobre la cinquena, jo diré el que diuen en els col·legis,
«la tengo repe» la hi llegiré, Debat de Finan<;ació, no fa tant
de temps, el Sr. Joan Huguet es va equivocar l'altre dia i
aquesta vegada s'han tomat a equivocar, es va equivocar confonent Debat de Finan<;ació amb Debat de Comunitat Autónoma i ara es tornen a equivocar perque és repetida: «El Govern de la Comunitat Autónoma presentara al Parlameni de
les Illes Balears un estudi estructural de mancances de serveis públics a la Comunitat Autónoma amb la finalitat que
el Parlament pugui elaborar les bases que la nostra Comunitat ha de plantejar davant I'elaboració de la futura Llei de
Serveis Mínims», no diu exactament igual, el Sr. Gonzalez
i Ortea ho ha explicat exactament com ho diu a la resolució
n:' 12 del Debat de Finan<;ació, exactament com ho diu, es
deu haver basat en aquesta resolució. La veritat, crec que és
un mal negoci, una mala actuació dur proposicions repetides d'un debat anterior, per tant jo li demanaria que la retiri, perque que hem d'anar a reiterar una cosa que ja tenim
aprovada amb bastant més precisió, no creguin que ens molesta que ens trepitgin idees, ens agradaria que ens en trepitjassin alguna, perque aniria en bé de la Comunitat Autónoma, peró robar idees i resolucions que ha dut el Partit
Socialista, tornarles aprovar dutes per vostes, em pareix que
és perdre el temps. Si la mantenen, I'arpovarem, no I'hem
de votar si la varem proposar?, peró per una certa coherencia
parlamentaria, la retiraria.
Només volia acabar no amb una resolució, sinó amb una
conclusió meya i una felicitació. Jo felicit el Grup d'AP-PL,
la veritat, perque la crítica del Govem que ha fet amb aquestes
resolucions és realment molt dura, tot el panorama idíl·lic
que ahir ens va pintar el President del Govern quant als serveis públics de la Comunitat Autónoma ha quedat desvirtuat per les seves resolucions. Enhorabona.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. González i Ortea. Té la paraula per puntualitzar
i contestar.
EL SR. GONZALEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. President.
Muy brevemente, el tema de la documentación que ha

24 de novembre del 1988

asustado a algunos grupos políticos, el hecho que pidamos
nos remita la documentación sobre lo que entiende por modificación del Estatuto de Autonomía en materia de techos
competenciales, no entendemos, no podemos entender el miedo, es una documentación más, el Gobierno lo ha estudiado, ha anunciado aquí reiteradamente que tenía esto pensado y proyectado, por consiguiente nosotros se lo pedimos,
con eso la Comisión ni por supuesto la Cámara quedan obligadas a otra cosa que a recibir y a estudiar esa documentación.
En cuanto al tema de la segunda resolución, el Grupo
SOCIALISTA parece que ha visto alguna crítica al Gobierno, me parece verdaderamente pintoresco, pero entra dentro
de la parafernalia a la que estamos acostumbrados y a que
el Sr. Alfonso siempre remate las faenas con esa especie de
volantín para acabar con el tema y nos parece bien, entra
dentro de lo que estamos acostumbrados y no requiere mayor explicación ni mayor aclaración, creo que quedó perfectamente explicado en su momento y que estudios de estos
habrá de hacer no sólo este año, este año, el siguiente, el
otro, etc.
Referente a la tercera, es donde realmente quería aclarar a dos o tres Grupos que me preguntaron que cuando dice
Administración Pública Balear por supuesto se refiere a toda
la Administración Pública Balear, creo que es un término suficientemente claro, no se refiere exclusivamente a las ConselIerias del Gobierno, porque efectivamente sería pintoresco
que pidiéramos eso, yo creo que el Sr. Alfonso lo ha entendido muy bien y no necesitaba mayor aclaración.
En cuanto a la propuesta n:' cinco, que se nos propone
que la retiremos, según el Sr. Alfonso yo he seguido puntualmente en mi explicación la propuesta de resolución que
en su momento ellos presentaron, yo estoy absolutamente en
desacuerdo con él, no he seguido esa propuesta de resolución y ni siquiera la intencionalidad de la propuesta es exactamente la misma, como quedó tan perfectamente claro que
el mismo tuvo que reconocer al leerla que no coincidía con
ésta, lo que pasa es que entonces buscó este artificio dialéctico de decir que la propuesta no coincide, pero la explicación del Sr. González Ortea es la misma, eso son puros artificios dialecticos, la propuesta creo que contiene efectivamente
un elemento completamente distinto y desde luego lo dejé
en su momento suficientemente explicado, no voy a repetirlo
ahora.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta Presidencia, abans de decretar un descans perque hem d'ordenar les votacions, que n'hi ha moltes, volia
dir al Sr. González i Ortea que, per claredat de la resolució
tercera, que si «departaments de l'AdministraCÍó Pública Balean> implica consells i Ajuntaments, no són departaments.
Els departaments són del Govern, ho dic perque tenguem clar
el que votam, «departaments de l'Administració Pública Balear» no són els ajuntaments ni són els Consells Insulars. Si
ho mantén, ho votarem, només li vull fer saber aixó.
EL SR. GONZALEZ IORTEA:
Yo la palabra departamentos considero que tiene un caracter genérico que recoge bastante más que simplemente el
término Conselleria, que en todo caso será Consejería en castellano, en este sentido no estoy completamente de acuerdo
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con lo que el Sr. Presidente me dice, entiendo que los distintos departamentos de la Administradón Pública Balear, departamento en castellano tiene un sentido genérico que me
parece perfectamente aplicable a ayuntamientos, a Consells
y desde luego a la Administradón estatal periférica.
EL SR. PRESIDENT:
Voste mateix.
El President de la Comunitat Autonoma, Sr. Cañellas,
té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA
(Gabriel Cañellas i Fons):
Ja que anunda la possibilitat d'un breu descans, jo crec
que, a pesar que no és reglamentari, com a Govern voldríem
fer la suggerencia que si hi ha unanimitat entre tots els membres de la Cambra, tal volta pogués constar com una resolució més en un dia com avui la condolen<;a de la Cambra per
la família balear que ha perdut una serie de membres en un
atemptat terrorista i al mateix temps fer una crida perque
acabin per a sempre els assassinats, ja que no es poden definir
d'altra manera les actuacions de la banda terrorista ETA.
De manera que si els altres Grups no hi tenen inconvenient, sigui com una resolució més d'aquest debat d'avui,
aprofitant l'avinentesa, o bé simplement com una voluntat
expressada per tots els grups polítics presents en aquesta Cambra, pogués constar a l'acta i fer-se arribar a la família que
ha perdut aquests membres.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grades, Sr. President. Suspenem la Sessió, avisant que la votadó tendra lloc a les onze i quart en punt.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la Sessió i pregam que
cada Sr. Diputat ocupi el seu escó per facilitar el recompte,
que en qualque moment pot ser dificultós.
(Pausa).
Sres. i Srs. Diputats, abans de comer1<;ar la votació aquesta Presidencia els vol explicar com durem a terme la votació
a fi que sigui el més agil possible. Després d'un debat de
cinc hores, aquesta Presidencia dóna per segur que tots coneixem els texts dels punts que hem debatut, per tant no es
llegiran les resolucions que sotmetem a debat, només les que
han estat objecte de modificació o d'esmena transaccional.
A més, en certa manera el Sr. Vice-president del Govern ens
ha facilitat la feina, perque ha anat llegint quasi totes les resolucions a mesura que ha anat debatent els temes, o sigui
que procedirem directament a la votació i es llegiran aquelles on hi hagi hagut correccions o bé siguin producte d'esmenes transaccionals que han donat lloc a una nova proposta de resoludó.
Aquest Sr. Diputat que falta, se n'ha anat o és aquí, a
Palma? Procedim a la votació? Hem fet una espera de cortesia, jo he enviat a veure si el veien, perque si parla per telefon no hem d'aprofitar una absencia, sinó que hi hem de
ser tots els qui realment hem aguantat Inl el debat. Pareix
que no deu ser aquí, per tant deman als senyors uixers que
tanquin les portes i procedirem a la votació.
Comen<;am seguint I'ordre de presentació per votar les
resoludons del Grup Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposta de Resoludó la. de
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l'escrit 2123/88 presentat pel Grup Parlamentari PSM-EEM,
es volen posar drets? Moltes grades.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contré!, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultats de la Votadó: Vots a favor, 28. Vots en contra, 29. No hi ha abstendons. Queda, ido rebutjada la Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació.
1 passam a votar I'assenyalada amb el n? 2 del mateix
escrit. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Grades.
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat la resoludó que acabam
de sotmetre a votació.
Passam a votar l'assenyalada amb el n? 3, tercera proposta del Grup Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Grades.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Moltes gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra,
29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada també la proposta
n? 4 que acabam de sotmetre a votació.
Passam a la n? 5. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets.
Vots en contra?
Abstendons?
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a l'assenyalada amb el n? 6. Sres. i Srs. Diputats que votin afavor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultats de la Votació: Vots a favor, 9. Vots en contra,
20. Abstencions, 28. Queda, ido, rebutjada la Proposta de
Resolució n? 6 que acabam de sotmetre a votació.
1 passam a la darrera, assenyalada amb el n? 7.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votadó: Vots a favor, 29. Vots en contra,
no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovada la resolució que
acabam de sotmetre a votació.
Passam a la votació de les propostes de resoludó del
Grup Parlamentari MIXT comen<;ant per les que van a l'escrit registrat amb el n? 2124/88. En reladó amb aquestes propostes hi ha hagut una es mena de transacdó que jo deman
als Srs. Portaveus si hi ha inconvenient que s'accepti. Pareix
que tothom I'accepta. Aquesta proposa se sotmetra a votació en el moment que pertoqui a la Proposta de Resolució
que ha presentat el Grup Parlamentari UM, per tant no procedirem a votar la n? 2 d'aquestes pro postes assenyalades amb
el n? 2124/88, si el Sr. Portaveu del Grup MIXT no hi té
inconvenient.
Passam, ido, a votar la Proposta de Resolució 1a. d'aquest
documento Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor,
es volen posar drets?
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Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Passam a votar la Proposta 3a. Sres. i Srs. Diputats que
votin a favor, es valen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra,
no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la Pro posta 3a. que acabam de sotmetre a votació i passam a votar
la Proposta de Resolució assenyalada amb el n? 2125/88, que
aquesta Presidencia entén que els dos punts són una conseqüencia de l'altre i que procedeix sometre'ls conjuntament a
votació.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra,
4. Abstencions, 20. Queda, ido, aprovada la resolució que
acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar l'esmena transaccional entre UM i el
Grup MIXT, i deman al Sr. Secretari Primer si vol procedir
a fer-ne lectura.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma a la formació del Pla Territorial Parcial del Pla de Mallorca per tal que en general es prenguin
les mesures necessaries per al seu desenvolupament socioeconomic i que en particular es consideri la construcció d'un
polígon d'industrialització agro-alimentaria de caracter supramunicipal. El termini de presentació deIs criteris general s al
Parlament, segons la Disposició Transitoria Unica de la LIei
d'Ordenació Territorial, sera de sis mesas».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin afavor, es valen posar
drets.
Vos en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari AP-PL. A la La hi ha una
correcció, per tant jo deman al Sr. Secretari si vol procedir
a fer-ne lectura.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
de la Comunidad Autonoma a que presente la documentación con contenido referente a la reforma del Estatuto de
Autonomía de Baleares a fin de elevar el marco competencial de nuestra Comunidad Autónoma dentro de los límites
del artículo 149 de la Constitución Española».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats ...
Sí, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Es per a un aclariment. Si és «la» o «una».

EL SR. PRESIDENT:
Es «una». El Sr. Secretari s'ha equivocat en la lectura.
Val la pena que ha tornem a llegir o ha donam per corregit?
No és «la», és «una».
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets?
Gracies.
Resultat de la votació: Vots a favor, 29. Vots en contra,
no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda, ido, aprovada aquesta
resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a la votació de la 2~ Proposta de Resolució presentada pel Grup Parlamentari AP-PL. Sres. i Srs. Diputats
que votin a favor, es valen posar drets.
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a votar la 3a. Proposta de Resolució del Grup
Parlamentari AP-PL. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor,
es valen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Dipuats que s'abstenen, es valen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra,
4. Abstencions, 24. Queda, ido, aprovada la Resolució 3a.
que acabam de sotmetre a votació.
I passam a votar la Proposta de Resolució 4a. Sres. i
Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets?
Gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra,
no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la resolució que acabam de sotmetre a votació.
I passam a la 5a. Proposta de Resolució. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Comen~am per la primera, reflectida en el document presentat amb el n? de registre.
2128/88.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor la Proposta de
Resolució n? 1, es valen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets?
Gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra,
29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada la pro posta de resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a l'assenyalada amb el n? 2. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Pro-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 43/U / 23 i 24 de novembre del 1988
posta de Resolució que acabam de sotmetre a votadó.
A la Proposta de Resoludó 3a. hi ha una correcdó suggerida pel mateix Portaveu, quan diu «prevista a la Disposició Final», ha de dir «Addidonal». Supos que els Srs. Diputats entenem i accepten la correcció i no importa fer lectura.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposta
n~ 3 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar
drets? Grades.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstendons?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstendons, no n'm ha. Queda, ido, rebutjada la Proposta de Resoludó n~ 3 que acabam de sotmetre a votació.
A la Proposta n? 4, hi ha una addidó de dir «sector
privat i subvendonat», i jo demanaria al Sr. Secretari Primer que procedeixi a fer lectura per demanar, si els Srs. Portaveus no s'oposen, que m hagi aquesta modificació en aquest
punt d'aquesta Pro posta de Resolució.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern aprovara en el termini maxim de sis mesos
un Decret que determini, reguli i controli el regim de preus
i tarifes deIs serveis i tractaments que presten tant els centres
del sector públic com els del sector privat i subvencionat que
treballen en el camp sodal».
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Triay.
EL SR. TRIAY I LWPIS:
«Sector privat subvendonat», sense «i», eh?
EL SR. PRESIDENT:
«Sector privat subvencionat».
EL SR. TRIAY I LWPIS:
«Sector privat subvencionat».
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni.
Hi ha algun inconvenient per part deIs Srs. Portaveus?
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Grades.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Proposta de Resoludo n~ 4 que acabam de sotmetre a votació.
I passam a votar la n? 5. Sres. i Srs. Diputats que votin
a favor, es volen posar drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat. Ah, no!, perdó.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra,
no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda. aprovada la resolució que
acabam de sotmetre a votadó i deman al Diari de Sesions
que tengui en compre la correcció que s'ha feí en el moment
oportú a petidó unarume deIs Srs. Diputats.
Passam a votar la n? 6. Sres. i Srs. Diputats que votin
a fav!i)r, es volen posar drets? Grades.
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Grades.
Abstendons?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra,
28. Abstendons, no n'm ha. Queda, ido, aprovada la Resaludó n? 6 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Passam a votar la Proposta n? 7. Sres, i Srs. Diputats
que votin a favor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstendons, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la proposta de resoludó que acabam de sotmetre a votació. Passam a l'assenyalada amb el n? 8. Sres. i Srs. Diputats que
votin a favor, es valen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Proposta de Resoludó n? 8 que acabam de sotmetre a votació.
Passam a l'assenyalada amb el n? 9. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, per tant, rebutjada la
Proposta de Resoludó n? 9 que acabam de sotmetre a
votació.
Passam a la n? 10. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies.
Vots a favor, 24. Vots en contra, 29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de
votar.
Passam a la Proposta de Resolució n? 11. Sres. i Srs.
Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultats de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 29. Abstendons, 4. Queda, ido, rebutjada la proposta
de resolució que acabam de sotmetre a votació.
La Proposta de Resolució n? 12 s'ha substitui't per una
nova proposta transaccionada entre el Grup CDS i el Grup
Parlamentari SOCIALISTA, que el Sr. Secretari procedira a
Hegir.
.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Govern adoptara les mesures executives i reglamentaries i promoura les iniciatives legislatives que siguin precises per tal d'evitar la construcció d'aHotjaments turístics i limitar severament l'empla¡;ament d'oferta turística
complementaria en el sol classificat com a no urbanitzable,
per tal d'assegurar la seva destinació basicarnent agraria, ramadera, forestal i paisatgística».
EL SR. PRESIDENT:
Els Srs. Portaveus tenen algun inconvement perque si-
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gui acceptada? Passam, ido, a la seva votació.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la darrera proposta de resolució, assenyalada amb
el n? 13, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra,
29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamenari CDS.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposta
de Resolució registrada amb el n? 2129/88, es volen posar
drets, per favor?
Sí, Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA:
Sí, Sr. Presidente. El problema es que me parece que
una parte substancial de los Diputados no tenemos las propuestas con el sello o la fotocopia del registro de entrada.
El representante del CDS cuando intervino en el debate les
dió un determinado número y fue leyéndolas con ese número, fue defendiéndolas con ese número, yo no sé si ése es
el número que coincide con el del registro, en cuyo caso no
sería necesario leerlas.
EL SR. PRESIDENT:
No s'han repartit les que estan registrat?
El Sr. Portaveu del Grup CDS té la paraula.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr. President. Les he defensat per l'ordre de registre exactament, per l'ordre correlatiu de la numeració del
registre. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
S'aniran sotmetent a votació, Sr. Portaveu del Grup APPL, diríem que amb el mateix número que s'han defensat
i que voste ha contestat amb una numeració que jo no tenc
en aquest moment, precisament per aixo us la que tenc.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposta
de Resolució n? 2129/88 es volen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra,
20. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la resolució que
acabam de sotmetre a votació.
Sí, Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Sí, Sr. President. Jo volia demanar si és possible, en vista

del debat, retirar la frase de «i versara» fins al final i sotmetre a votació la primera part de la resolució, fins a «Cambra».
EL SR. PRESIDENT:
«No permanent constituIda la Cambra»?
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Exactament.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura ...
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Pareix que la Junta de Portaveus, la Mesa va decidir
crear aquesta Comissió, pareixeria reiteratiu.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
A posta tal com quedaria no proclama la seva creació,
sinó que sigui aquella que redacti la reforma d'Estatut, el
contengut és bastant distint.
EL SR. PRESIDENT:
En definitiva, voste retira de «Cambra» per avall.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
No, de «i» per avall.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, «Cambra» queda inclos en el texto
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Exacte.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, sotmetem a votació. Sr. Secretari, faci lectura
de la proposta de resolució tal com queda després del que
ha retirat el Portaveu del Grup Parlamentari CDS.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El parlament de les Illes Balears acorda que la reforma de l'Estatut d'Autonomia es redactara dins el si de la Comisió no permanent constituIda a la Cambra».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 8. Vots en contra,
29. Abstencions, 20. Queda, ido, rebutjada la proposta de
resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta de Resolució següent, registrada amb el n.O 2131/88. Sres. i Srs. Diputats que votin a
favor, es volen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Moltes gn'tcies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra,
no n'hi ha. Abstencions, 24. Queda, ido, aprovada la resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta registrada amb el n? 2132/88.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unammltat.
Seguidament sotmetem a votació la Proposta registrada
amb el n? 2133/88. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor,
es volen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votació la Proposta registrada amb el n?
2134/88, de la qual tenc entes que el Portaveu n'ha retirat
una part. Sr. Secretari vol, fer-ne lectura tal com queda?
EL SR. SECRETARI PRIMER:
«El Parlament de les mes Balears insta el Govern Central i el de la Comunitat Autonoma de les mes Balears el
manteniment, més enlla de l'any 1989, del plus d'insularitat
per als funcionaris destinats a les mes Balears amb els increments anuals corresponents».
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 36. Vots en contra,
20. Abstencions, . Queda, ido, aprovada la resolució que
acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta de Resolució n? 2135/88.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets.
Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
28. Abstencions, . Queda, ido, empatada aquesta votació.
Procedim a una segona, d'acord amb el Reglament i deman a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si es tornar
a posar drets, de bell nou.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en posar
drets?
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Abstencions?
Resultat de la votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació.
Referent a la Proposta de Resolució n? 2136/88, s'ha
aprovat una proposta de resolució del PSM-EEM practicament igual que aquesta, pel qual moti u, si no hi ha inconvenient es donaria per retirada.
Retirada aquesta, passam a votar la Proposta de Resolució registrada amb el n? 2137/88. Sres. i Srs. Diputats que
votin a favor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 8. Vots en contra,
49. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada aquesta
proposta de resolució que acabam de votar.
Passam a la Proposta de Resolució n? 2138/88. Sres. i
Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Gracies.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada, ido, la proposta de resolució que acabam de sotmetre a Votació.
Passam a votar la Proposta de Resolució registrada amb
el n? 2139/88. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Proposta registrada amb el n? 2140/88.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra,
29. Abstencions, no n'hi ha.
Un momentet, Sres. i Srs. Diputats.
Aquesta Presidencia, d'acord amb la suggerencia o la
proposta feta pel President de la Comunitat Autonoma, vol
sotmetre a aquest Plenari la següent resolució perque sigui
aprovada. Diu «El Parlament de les mes Balears expressa la
seva més energica repulsa davant els atemptats terroristes que
han afectat també la família mallorquina Delgado Villalonga, a la qual també expressam el nostre condol». S'aprova?
Sres. i Srs. Diputats, moltes gracies per la seva feina,
treball i atenció.
S'aixeca la Sessió. Bona nit i a descansar.
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RGE n. o 2104/88, presentada pel Diputat II·lustre Sr. Benjamz'
Carreres, relativa a l'anunci deis telefons de les Conse/leries
a la Guia Telefonica, publicada en el BOPIB n. o 43 de 30 de
novembre del 1988, a causa de l'absencia del Sr. Diputat.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de desembre del 1988.
El President del Parlament;
Jeroni Albert( i Picornell
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gunta RGE n. o 2104/88, presentada por el Diputado Ilustre
Sr. Benjamz'n Carreras, relativa al anuncio de los teléfonos de
las Conse/lerias en la Guz'a Telefónica, publicada en el BOPIB
n. o 43 de 30 de noviembre de 1988, a causa de la ausencia
del Sr. Diputado.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 2 de diciembre de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jeroni Albertz' Picornell

Ordre de Publicació
Orden de Publicación
C)

En el Pie del Par/ament de les JIIes Balears, en Sessió
celebrada dia 30 de novembre del 1988, en el punt JI de 1'0rdre del Dia es debaté el control del compliment de:
-Proposició no de L/ei RGE n. o 154/88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla Director Sectorial
d'Equipaments Comercials.
-Moció RGE n. o 913/88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA; relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments tudstics.
-Moció RGE n. o 1054/88, del Grup Par/amentari SOCIALISTA; relativa a normalització Lingü{.stica.
-Moció RGE n.O 958/88, del Grup Par/amentari SOCIALISTA, relativa a protecció del patrimoni monumental, cultural, historie i paisatgz'stic de les JIIes Balears.
El que es publica per a general coneixement.
Palma, 2 de desembre del 1988.
El President del Par/ament:
Jeroni Albert( i Picornell

C)

En el Pleno del Par/amento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada dz'a 30 de noviembre de 1988, en el punto 11
del Orden del Dz'a, se debatió el control del cumplimiento de'
-Proposición no de Ley RGE n. o 154/88, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, relativa al Plan Director Sectorial
de Equipamientos Comerciales.
-Moción RGE n.o 913/88, del Grupo Par/amentario SOCIALISTA; relativa a seguridad y protección contra incendios
en establecimientos turísticos.
-Moción RGE n. o 1054/88, del Grupo Par/amentario SOCIALISTA, relativa a normalización lingüística.
-Moción RGE n. o 958/88, del Grupo Par/amentario SOCIALISTA, relativa a protección del patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de las Islas Baleares.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 2 de diciembre de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jeroni Albertí Picornell

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACION

I.-PROPOSTES DE RESOWCIO

l.-PROPUESTAS DE RESOWCION

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Par/ament de les JIIes Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1988, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R.G.E. n. o 2123/88 presentades
pel Grup Par/amentari PSM-EEM, en relació amb el Debat
sobre 1'0rientació Política General del Govern de la C.A.
COIiformement amb l'establert a l'artic/e 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB

La Mesa del Par/amento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada dia 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.G.E. n.o 2123/88, presentadas por el Grupo Par/amentario PSM-EEM en relación con
el Debate sobre la Orientación Política General del Govern
de la C.A.
Coriforme a lo que establece el art(culo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

Palma, 25 de novembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertz' i Picornel/

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A)

D'acord amb el que disposa l'article 169 del Reglament
del Parlament, el Grup Parlamentari PSM-EEM presenta a
la consideració del PLE les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
l.-En relació a la política parlamentaria del Govern:
a. El Parlament constata I'incompliment de molts deis
acords de la Cambra per part del Govern.
b. El Parlament reprova aquest incompliment.
c. El Parlament reitera al Govern i l'urgeix a donar compliment a les resolucions, mocions i proposicions pendents.
2.-EI Govern presentara al Parlament de les Illes Balears,
per a la seva tramitació, conforme a l'art. 172 del Reglament,

De acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del Reglamento del Parlamento, el Grupo Parlamentario PSM-EEM
presenta a la consideración del PLENO las siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCION:
l.-En relación con la política parlamentaria del Govern:
a. El Parlamento constata el incumplimiento de muchos
de los acuerdos de la Cámara por parte del Govern.
b. El Parlamento reprueba este incumplimiento.
c. El Parlamento reitera y urge al Govern a dar cumplimiento de las resoluciones, mociones y proposiciones pendientes.
l.-El Govern presentará al Parlamento de las Islas Baleares, para su tramitación, conforme al art. 172 del Reg1amen-
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el Pla de Desenvolupament Económic de les Illes Balears, en
el proper període de sessions.
3.-El Parlament rebutja que el Projecte Extraordinari d'Inversions hagi estat presentat al Govern Central sense cap tipus de tramitació parlamentaria previa, i la considera urgent,
per la via de l'art. 172 del Reglament. De la mateixa manera
el Parlament de les Illes Balears rebutja que el Projecte Extraordinari d'Inversions no consti al Projecte de Llei de Pressuposts de 1989.
4.-El Parlament reprova la política social del Govern en els
aspectes d'Acció Social, i l'urgeix a l'acompliment deIs acords
del Parlament en aquesta materia, així com al desenvolupament de la Llei d'Acció Social.
5.-EI Govern de les Illes Balears presentara al Parlament
per al seu debat un Pla per atendre la problematica social
i económica derivada de l'entrada en vigor de I'Acta Única
Europea.
6.-EI Parlament considera inadequat el «Plan de Empleo
Juvenil» a la situació social i económica de les Balears, i sol·licita del Govern de l'Estat la seva retirada.
7.-EI Parlament ultimara en el termini de dos mesos la tramitació del CataJeg d'Espais naturals.
Joan E López Casas novas
Portaveu del G.P. PSM-EEM
Palma, 24 de novembre de 1988.
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ro4.-El Parlamento reprueba la política social del Gover
los aspectos de Acción Social, y le urge al cumplimient~ ~n
los acuerdos del Parlamento en esta materia, así com .~
desarrollo de la Ley de Acción Social.
o a
5.-El Govern de las Islas Baleares presentará al Parlamento
para su debate un Plan para atender la problemática socO 1
y económica derivada de la entrada en vigor del Acta Uni~~
Europea.
6.-El Parlamento considera inadecuado el «Plan de Empleo
Juvenil» a la situación social y económica de las Baleares
y solicita del Gobierno del Estado su retirada.
'
7.-El Parlamento ultimará en el plazo de dos meses la tramitación del Catálogo de Espacios Naturales.
Joan E López Casasnovas
Portavoz del G.P. PSM-EEM
Palma, 24 de noviembre de 1988.

Orden de Publicación
Ordre de Publicació
La A1esa del Par/ament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1988, acorda d'admetre a tramir les Propostes de Resolució R.G.E. n. o 2124/88 i 2125/88,

presentades pel Grup Parlamentari MIXT, en relació amb el
Debat sobre I'Orientació Política General del Govern de la CA.
Conformement amb l'establert a l'artie/e 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB.
Palma, 25 de novembre del 1988.
El President del Par/ament:
Jeroni Albert( i Picornell

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d(a 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.G.E. n.o 2124/88 y 2125/88,
presentadas por el Grupo Parlamentario lvf/XTO en relación
con el Debate sobre la Orientación Polftica General del Govem de la CA.
Conforme a lo que establece el artk:ulo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIE.
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picomell
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
B)

D'acord amb el que preveu I'anide 169 del Reglament
del Parlament, el Grup Parlamentari MIXT, presenta les següents
PROPOSTES DE RESOWCIÓ:
Que el Govern ei1.Vii' al Parlament de les Illes Balears, en
el termini de dos mesos, un informe de les conseqüencies que
per al sector turístic i agrícola té la integració d'Espanya a
la C.E.E. i l'entrada en vigor de l'Acta Unica.
Que el Govern crel un Pla de desenvolupament deis pobIes de l'interior, concretament de la zona de la mancomunitat del Pla de Mallorca, per tal de trobar solucions adequades a la seva problematica, els criteris d'aquest Pla s'hauran
de presentar al Parlament en el termini de dos mesos.
Que el Govern dugui a terme les resolucions que varen
sortir aprovades I'any passat i que encara siguin pendents,
en un termini mil.xim de dos mesos.
El Govern de la Comunitat Autónoma presentara al Parlament de les Illes Balears, en el termini de 3 mesos, un Pla
Extraordinari d'Inversions que reculli els projectes d'inversió
a desenvolupar a les Balears per aconseguir aquelles millares
en infrastructura, Agricultura i Indústria que s'estimin necessaries per afrontar les demandes de la nostra societat.
El Govern de la Comunitat Autónoma presentara juntament amb el pla Extraordinari d'Inversions, l'adequat Pla

De acuerdo con lo que prevé el artículo 169 del Reglamento del Parlamento, el Grupo Parlamentario MIXTO, presenta las siguientes
PROPUESTAS DE RESOLUCION
--- Que el Govern envíe al Parlamento de las Islas Baleares,
en el plazo de dos meses, un informe de las consecuencias
que para el sector turístico y agrícola tiene la integración de
España en la C.E.E. y la entrada en vigor del Acta Unica.
Que el Govern cree un Plan de desarrollo de los pueblos
del interior, concretamente de la zona de la mancomunidad
del Pla de Mallorca, para encontrar soluciones adecuadas a
su problemática, los criterios de dicho Plan se deberán presentar al Parlamento en el plazo de dos meses.
- Que el Govern lleve a cabo las resoluciones que fueron
aprobadas el año pasado y que todavía estén pendientes, en
un plazo máximo de dos meses.
- El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de tres meses, un
Plan Extraordinario de Inversiones que recoja los proyectoS
de inversión a desarrollar en las Baleares para conseguir aquellas mejoras en infraestructura, Agricultura e Industria que
se estimen necesarias para afrontar las demandas de nuestra
sociedad.
- El Govern de la Comunidad Autónoma presentará, juntamente con el Plan Extraordinario de Inversiones, el ade-
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Financer que do ni suport a la seva realització.
Palma, 24 de novembre de 1988.
El Portaveu:
Caries Ricci Febrer

cuado Plan Financiero que apoye su realización.
Palma, 24 de noviembre de 1988.
El Portavoz,
Caries Ricci Febrer

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre de 1988, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R.GE ti. o 2126/88 presentades
pel Grup Parlamentari UM, en relació amb el Debat sobre
I'Orientació Polüica General del Govern de la CA.
Cm¡formement amb l'establert a l'artide 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIE.
Palma, 25 de novembre del 1988.
El President del Parlament;
Jeroni Albert( i Picomell

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d(a 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.GE n. o 2126/88, presentadas por el Gmpo Parlamentario U,M en relación con el Debate sobre la Orientación Po/(tica General del Govem de la
CA.
CO'lforme a lo que establece el art{culo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIE.
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albert( Picornell

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
C)

C)
El Grup Parlamentari Unió Mallorquina, d'acord amb
el que disposa I'artide 169 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta la següent Proposta de Resolució
al Debat sobre I'Orientació Política General del Govern.
Proposta de Resolució núm. 1:
El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a la formació del Pla Territorial Parcial del Pla de Mallorca, per tal que, en general, es prenguin
les mesures necessaries per al seu desenvolupament sócioeconómic i que, en particular, es pugui construir un Polígon
d'Industrialització Agroalimentaria de caracter supramunicipa!.
Ciutat de Mallorca, 24 de novembre de 1988.
El Portaveu:
Miquel Pascual i Amorós

El Grupo Parlamentario UNIÓ MALWRQUINA, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del Reglamento
del Parlamento de las Islas Baleares, presenta la siguiente Propuesta de Resolución al Debate sobre la Orientación Política
General del Govern.
Propuesta de Resolución n. o 1:
El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma a la formación del Plan Territorial
Parcial del Pla de Mallorca, para que, en general, se tomen
las medidas necesarias para su desarrollo socio-económico y
para que, en particular, se pueda construir un Polígono de
Industrialización Agroalimenticia de carácter supramunicipa!.
Palma, 24 de noviembre de 1988.
El Portavoz,
Miquel Pascual Amorós

Orden de Publicación
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1988, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R.GE n. o 2127/88 presentades
pel Gnlp Parlamentari AP-PL, en relació amb el Debat sobre
l'Orientació Pol(tica General del Govem de la CA.
Cor¡formement amb l'establert a l'artide 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIE.
Palma, 25 de novembre del 1988.
El President del Parlament;
Jeroni Albertí i Picomell

A la Mesa del Parlament de les IIles Balears.

D)
El Grup Parlamentari AP-PL, d'acord amb el que preveu l'art. 171 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les següents PROPOSTES DE RESOWCIÓ
AMB OBJECTE DEL DEBAT SOBRE eORIENTACIÓ DE
LA POLÍTICA GENERAL DEL GOVERN:
PRIMERA
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma que presenti una comunicació amb contcngut referent a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Ealears, all1b la finalitat d'elevar el marc competencial de la nostra Comunitat Autónoma dins deIs límits de l'art. 149 de la
Constitució Espanyola.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d(a 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.GE n.o 2127/88, presen··
tadas por el Gmpo Parlamentario AP-PL en relación con el
Debate sobre la Orientación Po/(tica General del Govem de
la CA.
Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picomell

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

D)
El Grupo Parlamentario AP-PL, de acuerdo con lo que
prevé el art. 171 del Reglamento del Parlamento de las Islas
Baleares, presenta las siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCION CON OBJEID DEL DEBATE SOBRE LA
ORIENTACION DE LA POLITICA GENERAL DEL
GOVERN:
PRIMERA
El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma, a que presente una comunicación
con contenido referente a la reforma del Estatuto de Auto~
nomía de Baleares, a fin de elevar el marco competencial de
nuestra Comunidad Autónoma dentro de los límites del art.
149 de la Constitución Española.
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SEGONA
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma per tal que, a través de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, i en el termini de dotze mesos, realitzi els estudis pertinents en ordre d'aconseguir una major agilitat economico-administrativa. Tot aixo sense minva ni perjudici de les degudes garanties de control i incloent-hi, si es
considera convenient, la possible modificació de la normativa vigent.
TERCERA
El Parlament de les mes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma per tal que el Pla Extraordinari d'Inversions contempli la coordinació de les inversions entre els
distints departaments de l'Administració Pública Balear.
QUARTA
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma per tal que, un cop aprovats els Pressuposts Generals per a l'exercici del 1989, realitzi una campanya divulgativa del seu contingut.
CINQUENA
El Parlament de les mes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma a presentar en el termini de dotze mesos una metodologia d'identificació deIs serveis mínims a prestar per l'Administració Autonomica, així com del seu nivel!
de prestació, que en el futur pugui orientar els estudis sobre
aquesta materia.
Palma, 24 de novembre de 1988.
El Portaveu,
José M. González Ortea

SEGUNDA
El Parlamento de las Islas Baleares, insta al Govern de
la Comunidad Autónoma para que, a través de la Conselleria de Economía y Hacienda, y en el plazo de doce meses,
realice los estudios pertinentes en orden a conseguir una mayor agilidad económico-administrativa. Todo ello sin merma
ni perjuicio de las debidas garantías de control e incluyendo,
si se considera conveniente, la posible modificación de la normativa vigente.
n~CERA

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma para que el Plan Extraordinario
de Inversiones contemple la coordinación de las inversiones
entre los distintos departamentos de la Administración PÚblica Balear.
CUARTA
El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma para que, una vez aprobados los
Presupuestos Generales para el ejercicio de 1989, realice una
campaña divulgativa del contenido de los mismos.
QUINTA
El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma a presentar en el plazo de doce
meses una metodología de identificación de los servicios mínimos a prestar por la Administración Autonómica, así como
de su nivel de prestación, que en el futuro pueda orientar
los estudios sobre esta materia.
Palma, 24 de noviembre de 1988.
El Portavoz,
José M. González Ortea

Ordre de PubJicació

Orden de Publicación

La lviesa del Parlament de les IIIes Balears, en reunió celebrada día 24 de novembre del 1988, aCOlda d'admetre a tramit/es Propostes de Resolució R.GE n. o 2128/88 presentades
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, en relació amb el Debat sobre I'Orientació Política General del Govern de la CA.
Coriformement amb l'establert a l'artide 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB
Palma, 25 de novembre del 1988.
President del Par/ament:
Jeroni Albertí i Picornell

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.GE n. o 2128/88, presentadas por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, en relación
con el Debate sobre la Orientación Política General del Govern de la CA.
Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jeroni Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
E)

El GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament
de les mes Balears, presenta les següents PROPOSTES DE
RESOWCIÓ, com a conseqüencia del Debat General de l'estat de la Comunitat Autonoma.
l.-El Govern elaborara, en coordinació amb el Ministeri de Cultura, els Consells Insulars i els Ajuntaments, un
Pla d'Inversions culturals, com a desplegament del Pacte
Cultural.
2.-El Govern en el termini d'un any enviara al Parlament pel seu pronunciament, el Mapa de Serveis Socials de
la Comunitat.
3.-El Govern iniciara a la major brevetat la col·laboració amb els Consells Insulars, prevista a la Disposició Final
Sega na de la Llei d'Acció Social, per a l'elaboració del Pla
Quatrienal de Serveis Socials i Assistencia Social, per tal de
garantir la seva presentació al Parlament abans del dia 28
d'Abril de 1989.
4.-EI Govern aprovara en el ter mini maximde sis mesos, un decret que determini, reguli i controli el regim de preus
i tarifes deis ser veis i tractaments que presten, tant els cen-

E)

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con
lo que prevé el artículo 169 del Reglamento del Parlamento
de' las Islas Baleares, presenta las siguientes PROPUESTAS
DE RESOLUCION, como consecuencia del Debate General
del estado de la Comunidad Autónoma.
l.-El Govern elaborará, en coordinación con el Ministerio
de Cultura, los Consells Insulares y los Ayuntamientos, un
Plan de Inversiones culturales, como desarrollo del Pacto
Cultural.
2.-EI Govern en el plazo de un año enviará al Parlamento
para su pronunciamiento, el Mapa de Servicios Sociales de
la Comunidad.
3.-EI Govern iniciará a la mayor brevedad la colaboración
con los Consells Insulares, prevista en la Disposición Final
Segunda de la Ley de Acción Social, para la elaboración del
Plan Cuatrienal de Servicios Sociales y Asistencia Social, para
garantizar su presentación al Parlamento antes de día 28 de
abril de 1989.
4.-El Govern aprobará en el plazo máximo de seis meses
un decreto que determine, regule y controle el régimen de
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tres del sector públic com els del sector privat que treballen
en el camp social.
5.-EI Govern realitzara les gestions pertinents per arribar a un conveni amb H<lnstituto de la Mujem, per tal d'ajuntar esforc;os per atendre la problematica social de la dona.
6.-EI Govern dura a efecte programes i activitats de forlllació i reciclatge eritre tot el personal de la Comunitat, especialment en relació amb el perfeccionament i millora de
l'ús oral i escrit de la llengua catalana, i amb la informatització de l'estructura administrativa de la Comunitat.
7.-EI Govern promoura i mantendra un dialeg permanent amb les organitzacions sindicals representatives del personal de la Comunitat, especialment durant el període de desenrotllament de la normativa transitoria i reglamentaria de
la Llei de Funció Pública.
8.-EI Govem posara en explotació, en el primer semestre
de 1989, el Pla de Reguiu de la Marineta, així com un programa d'actuacions per la comercialització i industrialització
agro-alimentícia, deis productes provinents de la zona.
9.-EI Govern elaborara en el terrnini maxim de tres mesas j l'enviara al Parlament en forma de comunicació pel seu
debat, un estudi de valoració del deficit social (infrastructura, serveis i equipaments públics) de les Illes Balears.
lO.-EI Govern procedira a suspendre la vigencia deis
planejaments urbanístics municipal s en les zones turístiques
litarais, que agafi com mínim els sois classificats com a urbanitzables o aptes per a la urbanització, i que no disposin
de Pla Parcial definitivament aprovat, amb la finalitat de procedir a la seva desqualificació temporal, fins a l'entrada en
vigor de les Directives d'Ordenació Territorial, i de la con seqüent adaptació deis Plans i Normes Municipals a les seves
determinacions.
11.-EI Govern procedira a la suspensió de planejament
i desqualificació deis sois urbanitzables o aptes per a la urbanització inclosos en les delimitacions de li<lnventario de Espacios Naturales de Protección Especial, Baleares, Revisión
1984», de H<lnstituto para la Conservación de la Naturaleza», de l'Estudi d'Arees a Protegir a Balears, de la Direcció
General del Medi Ambient (lNESE, 1985), de la Proposta
d'Actuació relativa a les Arees Naturals, del Govern de la Comunitat de 1987, en els següents casos:
a) Sois sen se Pla Parcial definitivament aprovat.
b) Sois amb Pla Parcial aprovat definitivament abans de
I'entradaen vigor de la «Ley del Régimen del Suelo y de
Ordenación Urbana», de 1975, i que no es trobin en curs
d'execució.
c) Sois amb Pla Parcial aprovat definitivament amb posterioritat a l'entrada en vigor de la «Ley del Régimen del Suelo
y de Ordenación Urbana», de 1975, que no es trobin en curs
d'execució i que hagin incomplit el seu pla d'etapes per causes no imputables a l'Administració.
12.-EI Govern adoptara les mesures executives i reglamentaries i promoura les iniciatives legislatives que siguin precises per tal d'evitar I'empla~ent d'usos terciaris, tant d'allotjament turístic com d'oferta turística complementaria, en el
sol classificat com a no urbanitzable, per tal d'assegurar el
seu destí basicament agrari, ramader, forestal i paisatgÍstic.
l3.-El Govern presentara al Parlament, per al seu pronunciament, en el termini maxim d'un any, un Pla Estrategic a 15 anys, per a la rehabilitació integrada de les zones
turístiques, que tengui per objectiu l'elevació general de l'aptitud turística de les Illes Balears. El Pla promoura la conjunció de les inversions extraordinaries del sector públic en
la creació i renovació d'infrastructures, amb les del sector privat en la rehabilitació deis establiments d'allotjament turístic
i d'oferta complementaria, i fixara les formes de coordinació
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precios y tarifas de los servicios y tratamientos que presten,
tanto los centros del sector público como los del sector privado que trabajan en el campo social.
5.-EI Govern realizará las gestiones pertinentes para llegar
a un convenio con el Instituto de la Mujer, para aunar esfuerzos para atender la problemática social de la mujer.
6.-EI Govern llevará a efecto programas y actividades de
formación y reciclaje entre todo el personal de la Comunidad, especialmente en relación con el perfeccionamiento y
mejora del uso oral y escrito de la lengua catalana, y con
la informatización de la estructura administrativa de la Comunidad.
7.-EI Govern promoverá y mantendrá un diálogo permanente con las organizaciones sindicales representativas del personal de la Comunidad, especialmente durante el período de
desarrollo de la normativa transitoria y reglamentaria de la
Ley de Función Pública.
8.-EI Govern pondrá en explotación, en el primer semestre
de 1989, el Plan de Regadío de la Marineta, así como un
Programa de actuaciones para la comercialización e industrialización agroalimentaria de los productos que provienen
de la zona.
9.-EI Govern elaborará en el plazo máximo de tres meses
y lo enviará al Parlamento en forma de comunicación para
su debate, un estudio de valoración del déficit social (infraestructura, servicios y equipamientos públicos) de las Islas Baleares.
lO.-EI Govern procederá a suspender la vigencia de los planeamientos urbanísticos municipales en las zonas turísticas
litorales, que abarque como mínimo los suelos clasificados
como urbanizables o aptos para la urbanización, y que no
dispongan de Plan Parcial definitivamente aprobado, con la
finalidad de proceder a su descalificación temporal, hasta la
entrada en vigor de las Directivas de Ordenación Territorial,
y de la consecuente adaptación de los Planes y Normas Municipales en sus determinaciones.
11.-EI Govern procederá a la suspensión de planeamiento
y descalificación de los suelos urbanizables o aptos para la
urbanización incluidos en las delimitaciones del Inventario
de Espacios Naturales de Protección Especial, Baleares, Revisión 1984, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, del «Estudi d'Árees a Protegir a Balears», de la Dirección General de Medio Ambiente (lNESE, 1985), de la
«Proposta d'Actuació relativa a les Arees Naturals», del Govern de la Comunidad de 1987, en los siguientes casos:
a) Suelos sin Plan Parcial definitivamente aprobado.
b) Suelos con Plan Parcial aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley del Régimen del Suelo
y de Ordenación Urbana, de 1975, y que no se encuentren
en curso de ejecución.
c) Suelos con Plan Parcial aprobado definitivamente con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Régimen
del Suelo y de Ordenación Urbana, de 1975, que no se encuentren en curso de ejecución y que hayan cumplido su plan
de etapas por causas no imputables a la Administración.
12.-EI Govern adoptará las medidas ejecutivas y reglamentarias y promoverá las iniciativas legislativas que sean precisas para evitar el emplazamiento de usos terciarios, tanto de
alojamiento turístico como de oferta turística complementaria, en el suelo clasificado como no urbanizable, para asegurar su destino básicamente agrario, ganadero, forestal y paisajístico.
l3.-EI Govern presentará al Parlamento, para su pronunciamiento, en el plazo máximo de un año, un Plan Estratégico a 15 años, para la rehabilitación integrada de las zonas
turísticas, que tenga por objetivo la elevación general de la
aptitud turística de las Islas Baleares. El Plan promoverá la
conjunción de las inversiones extraordinarias del sector público en la creación y renovación de infraestructuras, con las
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de les inversions i de les capacitats de gestió deIs poders públics per tal que aquests siguin els impulsors i incentivadors
de tot el procés de renovació.
Palma, 24 de novembe de 1988.
El Portaveu,
J. Francesc Triay L10pis

del sdectolr pri~ado en l~ ~ehabilditaci0f' n de los establecimien_
tos e aOJamIento tunstlco y e o erta complementaria
fijará las formas de coordinación de las inversiones y de y
capacidades de gestión de los poderes públicos para qUe .as
es
tos sean los impulsores e incentivadores de todo el proce de renovación.
so
Palma, 24 de noviembre de 1988.
El Portavoz,
1. Francesc Triay L10pis

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1988, acorda d'admetre a tra-

i

mit les Propostes de Resolució R.GE fl. o 2129188 al 2140188,
presentades pel Gmp Parlamentari CDS, en relació amb el Debat sobre I'Orientació Polltica General del Govern de la CA.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIE.
Palma, 25 de novembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.GE fl. o 2129188 a 2140188.
presentadas por el Gmpo Parlamentario CDS en relación co~
el Debate sobre la Orientación de Polltica General del Govern
de la CA.
Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento;
Jeroni Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

F)

F)

D'acord amb e! que preveu I'article 169 de! Reglament
de les IIIes Balears, el Grup Parlamentad CDS presenta les
següents propostes de Resolució:
«El Parlament de les IIIes Balears constata amb preocupació que el procés de desenvolupament de I'Estat de les Autonomies es troba frenat per I'actitut de! Govem Central».
«El Parlament de les IIIes Balears acorda que la reforma de l'Estatut d'Autonomia es redactara dins el si de la Comissió no permanent constituida a la Cambra i versara sobre el titol n, el capítol primer, del títol m, els articles 37
i 38 del capítol quart, així com, si pertoca, les disposicions
addicionals i transitódes».
«El Parlament de les IIIes Balears proclama la seva voluntat d'exercir el dIet de reclamar per a la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears les competencies reconegudes a I'ordenament constitucional i la seva distribució entre els Consells
Insular, de conformitat amb alió que disposa I'article 39 de
l'Estatut».
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
realització i publicació d'una amplia enquesta, entre els ciutadans de la Comunitat Autónoma, relativa a les materies
de la seva preocupació, amb ordre de prioritats».
«El Parlament constata la insuficiencia de I'objectiu assenyalat en el Pla de Vivenda Pública relatiu al nombre de
vivendes la construcció de les quals és prevista per als proxims quatre anys, i insta el Govern a duplicar, com a mínim,
aquest objectiu».
«El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern Central i el de la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears al
manteniment, més enlla de I'any 1989, del «plus d'insularitat» per als funcionaris destinats a les IIIes Balears, i al Govern de la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears, amb
els increments anuals corresponents».
«El Parlament reitera al Govern de la Comunitat Autónoma que abans de la finalització de l'any es constitueixi el
Consell Económic i Social de les Illes Balears. La normativa
reguladora hi incardinara els distints Consells Sectorials
existents».
«El Parlament constata I'incompliment de la resolució
parlamentaria de dia 5 de novembre, aprovada per unanimitat, sobre I'elaboració d'un Pla de Desenvolupament Regional i n'urgeix el seu rapit compliment».

De acuerdo con lo que prevé el artículo 169 del Reglamento de las Islas Baleares, el Grupo Parlamentario CDS presenta las siguientes propuestas de Resolución:
«El Parlamento de las Islas Baleares constata con preocupación que el proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías se encuentra frenado por la actitud del Gobierno
Central».
«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda que la reforma del Estatuto de Autonomía se redactará en el seno de
la Comisión no Permanente constituida en la Cámara y versará sobre el título Il, el capítulo primero, del título IlI, los
artículos 37 y 38 del capítulo cuarto, así como, si procede,
las disposiciones adicionales y transitorias».
«El Parlamento de las Islas Baleares proclama su voluntad de ejercer el derecho de reclamar para la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares las competencias reconocidas en el ordenamiento constitucional y su distribución entre los Consells Insulares, de conformidad con lo que dispone el artículo 39 del Estatuto».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a
la realización y publicación de una amplia encuesta, entre
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, relativa a las
materias de su preocupación, con orden de prioridades»,
«El Parlamento constata la insuficiencia del objetivo señalado en el Plan de Vivienda Pública relativo al número
de viviendas cuya construcción está prevista para los próximos cuatro años, e insta al Govern a duplicar, como mínimo, este objetiyo».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
Central y al de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares al mantenimiento, más allá del aüo 1989, del «plus de
insularidad» para los funcionarios destinados en las Islas Baleares, con los incrementos anuales correspondientes»
«El Parlamento reitera al Govern de la Comunidad autónoma que antes de la finalización del aüo se constituya el
Consejo Económico y Social de las Islas Baleares. La normativa reguladora incardinará los distintos Consejos Sectoriales existentes».
«El Parlamento constata el incumplimiento de la reSOlución parlamentaria de día 5 de noviembre, aprobada por
unanimidad, sobre la elaboración de un Plan de Desarrollo
Regional y urge a su rápido cumplimiento».
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«La Comissió Provincial d'Urbanisme sera reestructurada d'acord amb les composicions per grups polítics deis respectius Consells Insulars, i tant a les Seccions Insulars com
a la Provincial, hi haura representants deis distints grups parlamentaris».
«El Parlament insta el Govern que realitzi la illversió necessaria per tal que el Centre de Deficients denominat «Son
Tugores» entri en fUllcionament en el tennini de vuit mesos».
«El Govern adoptara les mesures necessaries per a la recuperació de tota la xarxa de Monuments Prehistorics de les
IIles Balears, amb I'obligació, per part del mateix Govern,
del manteniment de les instal·lacions perque puguin esser visitades i d'impedir el deteriorament deis esmentats monuments, ja que constitueixen una part important del Patrimoni de les Illes Balears».
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma a potenciar i garantir l'autonomia de
gestió i financera del Consell de la J oventut de les IIIes
Balears».
Palma, 24 de Novembre de 1988.
El Portaveu,
Francesc Quetglas Rosanes

«La Comisión Provincial de Urbanismo será reestructurada de acuerdo con las composiciones por grupos políticos
de los respectivos Consells Insulares, y tanto en las Secciones Insulares como en la Provincial, habrá representantes de
los distintos grupos parlamentarios».
«El Parlamento insta al Govern que realice la inversión
necesaria para que el centro de Deficientes denominado «Son
Tugores» entre en funcionamiento en el plazo de ocho meses».
«El Govern adoptará las medidas necesarias para la recuperación de toda la red de Monumentos Prehistóricos de
las Islas Baleares, con la obligación, por parte del propio Govern, del mantenimiento de las instalaciones para que puedan ser visitadas y de impedir el deterioro de los citados monumentos, ya que constituyen una parte importante del
Patrimonio de las Islas Baleares».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma a potenciar y a garantizar la autonomía de gestión y financiera del Consell de la Juventud de
las Islas Baleares».
Palma, 24 de noviembre de 1988.
El Portavoz,
Francesc Quetglas Rosanes

II.-INTERPEL·LACIONS

II.-INTERPELACIONES

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les IIIes Balears;
en reunió celebrada dia 29 de novembre del 1988, d'acord amb
I'artie/e 150 del Reglament del Parlament, s'admet a tramit la
Interpdlació tot seguit especificada.
Intelpdlació al Govern de la CA. relativa a Po/(tica General de Concessions d'aigües, presentada pel Gmp Parlamentari CDS (R.GE núm. 2159/88).
D'acord amb allo que estableix l'artie/e 99 del Reglament
del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial
del Parlament de les IIIes Balears.
Palma, a 30 de novembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert[ i Picomell

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 29 de noviembre de 1988, de
acuerdo con el artículo 150 del Reglamento del Parlamento,
se admiten a trámite la Inte/pelación que a continuación se
detalla.
Interpelación al Govem de la CA. relativa a Política General de Concesiones de aguas, presentada por el Gmpo Pare
lamentario CDS (R.GE n. o 2159/88).
Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butllet!
Oficial del Parlament de les IIIes Baleam>.
Palma, a 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picomell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)

D'acord amb el que preveuen e1s articles 149 i següents
del Reglament del Parlamellt de les Illes Balears, el Grup Parlamentari CDS
INTERPEL· LA
El Govern de la Comullitat Autonoma respecte de la Política General de Concessions d'aigües.
Palma, 22 de Novembre de 1988.
El Portaveu,
Francesc Quetglas Rosanes

A)

De acuerdo con lo que prevén los artículos 149 y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el
Grupo Parlamentario CDS
INTERPELA
Al Govern de la Comunidad Autónoma respecto de la
política General de Concesiones de aguas.
Palma, 22 de noviembre de 1988.
El Portavoz,
Francesc Quetglas Rosanes

Orden de Publicación
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlamer¡( de les II/es Balears,
en reunió celebrada dia 29 de novembre del 1988, d'acord amb
l'artie/e 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tramit
les preguntes tot seguit especificades; pe/' a les quals es demanava resposta per escrito

Por acuerdo de la lv/esa del Parlamento de las Islas Balear'es, en reunión celebrada día 29 de noviembre de 1988, de
acuerdo con lo que se dispone en el artICulo 156 del Reglamento del Parlamento, se admiten a trámite las preguntas que
a continuación se detallan, para las cuales se pedía respuesta
escrita.
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DEL PARlAMENT

PLENO DEL PARLAMENTO

TEXTOS APROVATS

TEXTOS APROBADOS

I,-RESOWCIONS

I.-RESOWCIONES

Ordre de Publicació

Orden de Publicélción

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispos la publicació
al Ro.P.lR de les Resolucions relatives al Debat sobre I'Orientació Polftica General del Govern de la CA. aprovades en el
Pie de la Cambra, en sessió celebrada dia 24 de novembre
del 1988.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artú;ulo 99
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, dispongo la publicación en el RO.P.lR de las Resoluciones Relativas
al Debate sobre la Orientación Polmea General del Govern
de la CA. aprobadas en el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada día 24 de noviembre de 1988.
A)

Al
RESOLUCIONS
«El Govern presentara al Parlament de les mes Balears,
per a la seva tramitació, conforme a I'art. 172 del Reglament,
el Pla de Desenvolupament Económic de les mes Balears, en
el proper període de sessíons».
«El Govern de les mes Balears presentara al Parlament
per al seu debat un Pla per atendre la problematica social
í económica derivada de l'entrada en vigor de l'Acta Única
Europea».
«El Parlament ultimara en el terminí de dos mesos la
tramitació del Cataleg d'Espais Naturals».
«Que el Govern envil al Parlament de les mes Balears,
en el termini de dos mesos, un informe de les conseqüencies
que per al sector turístic i agrícola té la integració d'Espanya
a la CE.E. i I'entrada en vigor de l'Acta Unica».
«Que el Govern dugui a terme les resolucions que varen
sortir aprovades l'any passat i que encara estan pendents, en
un termini maxim de dos mesos».
«El Govern de la Comunitat Autónoma presentara al
Parlament de les Illes Balears, en el terrnini de 3 mesos, un
Pla Extraordinari d'Inversions que reculli els projectes d'inversió a desenvolupar a les Balears per aconseguir aquelles
millores en Infrastructura, Agricultura i Indústria que s'estimin necessaries per afrontar les demandes de la nostra societat.
E! Govern de la Comunitat Autónoma presentara juntament amb el Pla Extraordinari d'lnversions, l'adequat Pla
Financer que doni suport a la seva realització».
«El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat Autónoma a la formació del Pla Territorial Parcial del Pla de Mallorca, per tal que, en general, es prenguin
les mesures necessaries per al seu desenvolupament sócioeconómic i que, en particular, es consideri la construcció d'un
Polígon d'lndustrialització Agroalimentaria de caracter supramunicipaL
El termini de presentació deis Criteris Generals al Parlament, segons la Disposició Transitória Unica de la Llei d'Ordenació Territorial, sera de 6 mesos».
«El Parlament de les mes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma que presenti una documentació amb
contengut referent a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Balears, amb la finalitat d'elevar el marc competencial de la
nostra Comunitat Autónoma dins deis límits de l'art. 149 de
la Constitució Espanyola».
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma per tal que, a través de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, i en el termini de dotze mesos, realitzi els estudis pertinents en ordre d'aconseguir una major agilitat económico-administrativa. Tot aixó sense minva ni perjudici de les degudes garanties de control i incloent-hi, si es
considera convenient, la possible modificació de la normativa vigent».

RESOLUCIONES
«El Govern presentará al Parlamento de las Islas Baleares, para su tramitación, conforme al arto 172 del Reglamento, el Plan de Desarrollo Económico de las Islas Baleares,
en el próximo periodo de sesiones».
«El Govern de las Islas Baleares presentará al Parlamento
para su debate un Plan para atender la problemática social
y económica derivada de la entrada en vigor del Acta Unica
Europea».
«El Parlamento ultimará en el plazo de dos meses la
tramitación del Catálogo de Espacios Naturales».
«Que el Govern envie al Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses, un informe de las consecuencias que para el sector turístico y agrícola tiene la integración de España en la CEE y la entrada en vigor del Acta
Unica».
«Que el Govern lleve a cabo las resoluciones que fueron
aprobadas el año pasado y que todavía estén pendientes, en
un plazo máximo de dos meses».
«El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de tres meses,
un Plan Extraordinario de inversiones que recoja los proyectos de inversión a desarrollar en las Baleares para conseguir
aquellas mejoras en infraestructura, Agricultura e Industria
que se estimen necesarias para afrontar las demandas de nuestra sociedad.
El Govern de la Comunidad Autónoma presentará, juntamente con el Plan Extraordinario de Inversiones, el adecuado Plan Financiero que apoye su realización».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma a la formación del Plan Territorial
parcial del Pla de Mallorca, para que, en general, se tomen
las medidas necesarias para su desarrollo socio-económico y
para que, en particular, se considere la construcción de un
Polígono de Industrialización Agroalimentaria de carácter supramunicipaL
El plazo de presentación de los Criterios Generales al
Parlamento, según la Disposición Transitoria Unica de la Ley
de Ordenación Territorial, será de 6 meses».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma, a que presente una documentación con contenido referente a la reforma del Estatuto de
Autonomía de Baleres, a fin de elevar el marco competencial
de nuestra Comunidad Autónoma dentro de los límites del
art. 149 de la Constitución Española».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma para que, a través de la Conselleria de Economía y Hacienda y en el plazo de doce meses,
realice los estudios pertinentes en orden a conseguir una mayor agilidad económico-administrativa. Todo ello sin merma
ni perjuicio de las debidas garantías de control e incluyendo,
si se considera conveniente, la posible modificación de la normativa vigente».
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«El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma per tal que el Pla Extraordinari d'Inversions contempli la coordinació de les inversions entre els
distints departaments de I'Administració Pública Balear».
«El Parlamenmt de les IIIes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma per tal que, un cop aprovats els Presuposts Generals per a I'exercici del 1989, realitzi una campanya divulgativa del seu contingut».
«El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma a presentar en el termini de dotze mesos una metodología d'identificació deis serveis mínims a prestar per I'Administració Autonomica, així com del seu nivell
de prestació que en el futur pugui orientar els estudis sobre
aquesta materia»,
«El Govern realitzara les gestions pertinents per arribar
a un conveni amb H<lnstituto de la Mujer», per tal d'adjuntar esfon;os per atendre la problematica social de la dona».
«El Govern dura a efecte programes i activitats de formació i reciclatge entre tot el personal de la Comunitat, especialment en relació amb el perfeccionament i millora de
l'ús oral i escrit de la !lengua catalana, i amb la informatització de I'estructura administrativa de la Comunitat».
«El Parlamenl de les IIIes Balears constata amb preocupació que el procés de desenvolupament de I'Estat de les Autonomies es troba frenat per I'actitut del Govern Central».
«El Parlamentde les IIIes Balears proclama la seva vo¡untat d'exercir el dret de reclamar per a la Comul1itat Autonoma de les IIIes Balears les competencies reconegudes a I'ordenament constitucional i la seva distribució entre els Consells
lnsulars, de conformitat amb allo que disposa I'article 39 de
l'Estatut».
«El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern a la
realització i publicació d'una amplia enquesta, entre els ciu·
tadans de la Comunitat Autonoma, relativa a les materies
de la seva preocupació, amb ordre de prioritats».
«El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern Central i el de la Comunitat Autonoma de les IIIes Balears al
manteniment, més enlla de I'any 1989, del «plus d'insulari·
tat» per als funcionaris destinats a les IIIes Balears, amb els
increments anuals corresponents».
Seu del Parlament, 25 de novembre del 1988,
Vist i Plau
El President:
Jeroni Albertí Picornell
El Secretari,
Gabriel Godino Busquets

«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
la Comunidad Autónoma para que en el Plan Extraordin
do de Inversiones, contemple la coordinación de las inv
siones entre los distintos departamentos de la Administraci '
Pública Balear» ..
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
la Comunidad Autónoma para que, una vez aprobados 1
Presupuestos Generales para el ejercicio de 1989, realice u
campaña divulgativa del contenido de los mismos».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
la Comunidad Autónoma, a presentar en el plazo de do
meses una metodología de identificación de los servicios 1
nimos a prestar por la Administración Autonómica, así co
de su nivel de prestación, que en el futuro pueda orient
los estudios sobre esta materia».
«El Govern realizará las gestiones pertinentes para 1I
gar a un convenio con el Instituto de la Mujer, para au
esfuerzos para atender la problemática social de la muje
«El Govern llevará a efecto programas y actividades
formación y reciclaje entre todo el personal de la Comull
dad, especialmente en relación con el perfeccionamiento
mejora del uso oral y escrito de la lengua catalana, y co
la informatización de la estructura administrativa de la e
munidad».
«El Parlamento de las Islas Baleares constata con pre
cupacióll que el proceso de desarrollo del Estado de las A\Jt
nomías se encuentra frenado por la actitud del Gobiern
Central»,
«El Parlamento de las Islas Baleares proclama su v
luntad de ejercer el derecho de reclamar para la Comunida
Autónoma de las Islas Baleares las competencias recouoc
das en el ordenamiento constitucional y su distribución e
tre los Consells Insulares, de conformidad con lo que disp
ne el artículo 39 del Estatuto».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
la realización y publicación de una amplia encuesta, ent¡
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, relativa a I
materias de su preocupación, con orden de prioridades».
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobiern
Central y al de la Comunidad Autónoma de las Islas Bale
res al mantenimiento, más allá del ano 1989, del «plus
insularidad» para los funcionarios destinados en las Islas Ba
leares, con los incrementos anuales correspondientes».
Sede del Parlamento, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente,
Jeroni Albertí Picornell
El Secretario,
Gabriel GodillO Busquets

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99
del Reglament del Par/ament, dispós la publicació al Butlletl
Oficial del Parlament de les Illes Balears de la resoludó rela·
tiva a Proposició no de L/ei R.GE n.o 1959/88, del Grup Pare
lamentari PSM·.EEl'd, relativa al desenvolupament de l'article
33 de la Constitudó.
Palma, a 2 de desembre de 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertl i Picomell

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artlculo 9
del Reglamento del Parlamento, dGpongo que se publique
el «Butlletí Ojidal del Parlament de les mes Balears» la re
lución relativa a la Proposición no de lPy N° R. E 1959
del Grupo Parlamentario PSM·EElvf, relativa al desarrollo d
artzculo 3.3. de la Constitución.
Palma, a 2 de diciembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

A)

A)

El PIe del Parlament, en Sessió celebrada dia 30 de novembre del 1988, procedí a debatre el text de la Proposició
no de uei (R.G.E. núm. 1959/88), i queda aprovada la
següent:

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 30 el
noviembre de 1988, procedió a debatir el texto de la Propo
sición no de Ley (R.O.E. n? 1959/88), quedando aprobad
la siguiente:

(>
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H)
El PIe del Parlament de les I1Ies Balears, en Sessió celebrada dia 30 de novembre del 1988, debaté la Pregunta (R.G.E.
núm. 2106/88) (BOPIB núm. 43 de 30 de novembre del 1988),
del Diputat I1·lustre Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa al Pla Singular de Subvencions.
Fou contestada a la mateixa Sesió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller Adjunt a la Presidencia.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de desembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 30 de noviembre de 1988, debatió la Pregunta
(R.G.E. n? 2106/88) (BOPIB n? 43 de 30 de noviembre de
1988) del Diputado Ilustre Sr. D. Joan F. López del Grupo
Parlamentario PSM-EEM, relativa al Plan singular de subvenciones.
Fue contestada en la misma Sesión por el representante
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller
Adjunto a la Presidencia.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 2 de diciembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

TEXTOS REBUTJATS

TEXTOS RECHAZADOS

I.-PROPOSTES DE RESOWCIÓ

l.-PROPUESTAS DE RESOWCION

Ordre de Publicació
A)

El PIe del Par/ament de les IIIes Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1988, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat sobre I'Orientació Política General del Govern de la CA., presentades pel Grup Par/amentari PSM-EEM (R.GE. n.o 2123/88) en els següents apartats:
Apartat 1:
Vots a favor ........................ 28
Vots en contra ...................... 29
Apartats 3 i 4:
Vots a favor ........................ 24
Vots en contra ...................... 29
Abstencions ......................... 4
Apartat 6:
Vots a favor ........................ 9
Vots en contra ...................... 20
Abstencions ......................... 28
El que es publica per a coneixement general
Palma, 30 de novembre del 1988.
El President del Par/ament:
Jeroni Albert{ i Picornell

Orden de Publicación
A)

El Pleno del Par/amento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada día 24 de noviembre de 1988, RECHAZO las Propuestas de Resolución relativas al Debate sobre la Orientación
Pública General del Govem de la CA., presentadas por el Grupo Par/amentario PSM-EEM (R.GE n.o 2123/88), en los siguientes apartados.'
Apartado 1:
Votos a favor ........................... 28
Votos en contra .......................... 29
Apartado 3 y 4:
Votos a favor ........................... 24
Votos en contra .......................... 29
Abstenciones ............................. 4
Apartado 6:
Votos a favor ............................ 9
Votos en contra .......................... 20
Abstenciones ............................ 28
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jeroni Albertí Picornell

Orden de Publicación

Ordre de Publica ció
B)

B)

El PIe del Par/ament de les IIIes Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1988, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat sobre l'Orientació Política General del Govern de la CA., presentades pel Grup Par/amentari SOCIALISTA (R.GE n. o 2128/88) en els següents apartats.·
Apartats 1, 10, 11 i 13:
Vots a favor ........................ 24
Vots en contra ...................... 29
Abstencions ......................... 4
Apartats 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12:
Vots a favor ........................ 28
Vots en contra ...................... 29
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de novembre del 1988.
El President del Par/ament:
Jeroni Albertí i Picornell

El Pleno del Par/amento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada día 24 de noviembre de 1988, RECHAZO las Propuestas de Resolución relativas al Debate sobre la Orientación
Política General del Govem de la CA., presentadas por el Grupo Par/amentario SOCIALISTA (R.GE n. o 2128/88), en los
siguientes apartados.'
Apartados 1, 10, 11 Y 13:
Votos a favor ........................... 24
Votos en contra .......................... 29
Abstenciones ............................. 4
Apartados 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12:
Votos a favor ........................... 28
Votos en contra .......................... 29
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Par/amento;
Jeroni Albertí Picornell
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Ordre de Publicació

Orden de Publicación

C)

C)

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1988, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat sobre l'Orientació Polftica General del Govern de la CA., presentades pel Grup Parlamen.tari CDS (R.GE n. o 2130/88)
Vots a favor ........................ 8
Vots en contra ...................... 29
Abstencions ......................... 20
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de novembre del 1984.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesió
celebrada día 24 de noviembre de 1988, RECHAZO las P
puestas de Resolución relativas al Debate sobre la Orientació
Política General del Govern de la CA., presentadas por el G
po Parlamentario CDS (R.GE n. o 2130/88).
Votos a favor ............................ 8
Votos en contra .......................... 29
Abstenciones ............................ 20
1.0 que se publica para general conocimiento.
Palma, 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

D)

D)

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1988, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat sobre I'Orientació Pof¡íica General del Govern de la CA., presentades pel Grup Parlamentari CDS (R.GE n. o 2133/88, 2135/88, 2138/88, 2139/88,

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesió
celebrada día 24 de noviembre de 1988, RECHAZO las Pro
puestas de Resolución relativas al Debate sobre la Orientació
Política General del Govern de la CA., presentadas por el G,.,
po Parlamentario CDS (R.GE n. o 2133/88, 2135/88, 2138/88,

2140/88).

.

2139/88 Y 2140/88).

Vots a favor ........................ 28
Vots en contra ...................... 29
El que es publica per a coneixement general.
. Palma, 30 de novembre del 1988.
E/President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Votos a favor ........................... 28
Votos en contra ......................... 29
1.0 que se publica para general conocimiento.
Palma, 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

E)

E)

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1988, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat sobre I'Orientació Política General del Govern de la CA., presentades pel Grup Parlamentari CDS (R.GE n. o 2137/88)
Vots a favor ........................ 8
Vots en contra ...................... 49
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de novembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada día 24 de noviembre de 1988, RECHAZO las Propuestas de Resolución relativas al Debate sobre la Orientación
PoIlUca General del Govern de la CA., presentadas por el Grupo Parlamentario CDS (R.G.E. n.o 2137/88).
Votos a favor ............................ 8
Votos en contra .............................. 49
1.0 que se publica para general conocimiento.
Palma, 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

INFORMACION

INFORMACIÓ

Orden de Publicación
Ordre de Publica ció
A)
A)

En el Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1988, fou RETIRADA la Proposta de Resolució del Grup Parlamentari CDS, en relació amb
el Debat sobre I'Orientació Política General del Govern de la
CA, RGE n. o 2136/88, publicada en aquest BOPIB
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 30 de novembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión celebrada día 24 de noviembre de 1988, fue RETIRADA
la Propuesta de Resolución del Grupo Parlamentario CDS,
en relación con el Debate sobre la Orientación Política General del Govern de la CA, RGE n. o 2136/88, publicada en este
BOPIB
1.0 que se publica para general conocimiento.
Palma, 30 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

B)

B)

En el Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 de novembre del 1988, decaigué la Pregunta

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada día 30 de noviembre de 1988, decayó la Pre-
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RGE n. o 2104/88, presentada pel Diputat II·lustre Sr. Benjamz'
Carreres, relativa a l'anunci deis telefons de les Conselleries
a la Guia Telefonica, publicada en el BOPIB n. o 43 de 30 de
novembre del 1988, a causa de l'absencia del Sr. Diputat.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de desembre del 1988.
El President del Parlament;
Jeroni Albert( i Picornell

Ordre de Publicació

gunta RGE n. o 2104/88, presentada por el Diputado Ilustre
Sr. Benjamz'n Carreras, relativa al anuncio de los teléfonos de
las Consellerias en la Guz'a Telefónica, publicada en el BOPIB
n. o 43 de 30 de noviembre de 1988, a causa de la ausencia
del Sr. Diputado.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 2 de diciembre de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jeroni Albertz' Picornell

Orden de Publicación
C)

En el Pie del Par/ament de les JIIes Balears, en Sessió
celebrada dia 30 de novembre del 1988, en el punt JI de 1'0rdre del Dia es debaté el control del compliment de:
-Proposició no de L/ei RGE n. o 154/88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla Director Sectorial
d'Equipaments Comercials.
-Moció RGE n. o 913/88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA; relativa a seguretat i protecció contra incendis a establiments tudstics.
-Moció RGE n. o 1054/88, del Grup Par/amentari SOCIALISTA; relativa a normalització Lingü{.stica.
-Moció RGE n. o 958/88, del Grup Par/amentari SOCIALISTA, relativa a protecció del patrimoni monumental, cultural, historie i paisatgz'stic de les JIIes Balears.
El que es publica per a general coneixement.
Palma, 2 de desembre del 1988.
El President del Par/ament:
Jeroni Albert( i Picornell

C)

En el Pleno del Par/amento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada dz'a 30 de noviembre de 1988, en el punto 11
del Orden del Dz'a, se debatió el control del cumplimiento de'
-Proposición no de Ley RGE n. o 154/88, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, relativa al Plan Director Sectorial
de Equipamientos Comerciales.
-Moción RGE n.o 913/88, del Grupo Par/amentario SOCIALISTA; relativa a seguridad y protección contra incendios
en establecimientos turísticos.
-Moción RGE n. o 1054/88, del Grupo Par/amentario SOCIALISTA, relativa a normalización lingüística.
-Moción RGE n. o 958/88, del Grupo Par/amentario SOCIALISTA, relativa a protección del patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de las Islas Baleares.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 2 de diciembre de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jeroni Albertí Picornell

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACION

I.-PROPOSTES DE RESOWCIO

l.-PROPUESTAS DE RESOWCION

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Par/ament de les JIIes Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1988, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R.G.E. n. o 2123/88 presentades
pel Grup Par/amentari PSM-EEM, en relació amb el Debat
sobre 1'0rientació Política General del Govern de la C.A.
COIiformement amb l'establert a l'artic/e 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB

La Mesa del Par/amento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada dia 24 de noviembre de 1988, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.G.E. n.o 2123/88, presentadas por el Grupo Par/amentario PSM-EEM en relación con
el Debate sobre la Orientación Política General del Govern
de la C.A.
Coriforme a lo que establece el art(culo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB
Palma, 25 de noviembre de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

Palma, 25 de novembre del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertz' i Picornel/

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

D'acord amb el que disposa l'article 169 del Reglament
del Parlament, el Grup Parlamentari PSM-EEM presenta a
la consideració del PLE les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
l.-En relació a la política parlamentaria del Govern:
a. El Parlament constata I'incompliment de molts deis
acords de la Cambra per part del Govern.
b. El Parlament reprova aquest incompliment.
c. El Parlament reitera al Govern i l'urgeix a donar compliment a les resolucions, mocions i proposicions pendents.
2.-EI Govern presentara al Parlament de les Illes Balears,
per a la seva tramitació, conforme a l'art. 172 del Reglament,

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)

De acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del Reglamento del Parlamento, el Grupo Parlamentario PSM-EEM
presenta a la consideración del PLENO las siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCION:
l.-En relación con la política parlamentaria del Govern:
a. El Parlamento constata el incumplimiento de muchos
de los acuerdos de la Cámara por parte del Govern.
b. El Parlamento reprueba este incumplimiento.
c. El Parlamento reitera y urge al Govern a dar cumplimiento de las resoluciones, mociones y proposiciones pendientes.
l.-El Govern presentará al Parlamento de las Islas Baleares, para su tramitación, conforme al art. 172 del Reg1amen-
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1.- PUNT UNIC.- DEBAT GENERAL SOBRE L' ACCIÓ POLITICA I DE GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS.

d'altra manera amb un poble de seny com el nostre, no podien ser d'una altra manera si volem que la classe política
continu'i en sintonia permanent amb el poble de les Illes
del qual és la representant.

EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, bon dia.
Comenc;a la Sessió segons l'Ordre del dia que els han
repartit, que té com a Punt Únic el Debat General sobre
l'acció Política i de Govern de la Comunitat Autónoma.
Per comenc;ar aquest Debat, té la paraula el Molt Honorable President del Govern de la Comunitat Autónoma,
Sr. Gabriel Cañellas.
EL SR PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
GrAcies, Sr. President.
Han passat ja sis anys d'en~ que les Balears compten
per primera vegada, des del Decret de Nova Planta, amb un
Estatut d'Autonomia. Vol dir aixó que fa sis anys que
aquestes illes s'autogovernen? Jo pens que no podem fer
de cap manera aquesta afirmació, si més no amb la rotunditat que voldríem.
M'explicaré. Encara que reconeguem les greus dificultats per organitzar administrativament i políticament un
Estat d'Autonomies, també hem de fer notar que en aquest
periode de temps s'han prodult vacil.lacions excessives, temors infundats a un desmembrament de l'Estat, passes endavant, passes enrera, no hi ha hagut, en definitiva, la trajectória que batega recta i clara al Titol VIII de la Constitució.
N'hi ha qui diuen que la transició dura massa, n'hi ha
qui diuen que s'ha de tancar i cloure d'una vegada per totes
aquest periode constituent; ens sumam tot fervorosament a
aquesta opinió. Un Estat modern inclós dins una dinAmica
histórica de cohesió amb la resta d'Europa no pot funcionar bé dins una indefinició constant de poders. D'una vegada per totes, sen se cap dubte s'han d'establir els límits i les
competencies de l' Administració Central i els límits i les
competencies que tenen les Comunitats Autónomes. Hem
d'acabar, per a bé de tots, amb les lluites més o manco subterrAnies per recuperar competencies cedides i per la mateixa regla d'equitat, les Comunitats han de tractar de no
sobrepassar ni tan soIs veladament ni molt manco obertament els Hmits prefixats en un Estatut que sigui definitiu.
Si sabem sense cap classe de dubte el paper de cadascú
i si actuam amb una actitud institucional de col.laboració
mútua, aquest Estat, el nostre Estat podra continuar avanc;ant sense pausa vers la modernitat, que jo cree que és el
desig que tenim tots.
Ens trobam ja dins el termini previst per l'article 148.2
de la Constitució de tancar aquest capítol de la nostra história i ho hem de fer sense retardar-ho més. Les nostres
reivindicacions són moderades i raonables, no podien ser

Aixó no vol dir que renunciem als drets que la Constitu ció del 78 ens atorga i un d'aquests drets prové de la nostra singularitat com a territori insular. En efecte, l'article
138, tots vostes ho saben, estableix que l'Estat garanteix la
realització efectiva del principi de solidaritat consagrat a
l'article segon de la Constitució: "vetllarA per a l'establiment d'un equilibri económic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol i atendrA en particular les
circumstAncies del fet insular".
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Seria desitjable, idó, que en aquesta darrera etapa de
clausura i tancament definitiu del procés autonómic es ten- ¡¡¡
gués molt en compte aquest dret de tenir un tractament nil¡e,
millor ni pitjor que els altres, peró sí adaptat al fet insular :. .
que per bé o per mal ens marca i ens marcarA sempre, un t.!.;•.¡•.~
fet insular que fins ara ha pesat sempre en el passiu de les ;
nos tres relacions económiques amb l' Administració Cen- 1,
tral en lloc de fer-ho a l'actiu, que és on la Constitució sug- ~
gereix que hauria de ser.
ru
No ens agradaria que quan arribi l'hora definitiva per a
la nostra Comunitat es caigui en errors o en temptacions
d'igualitarismes en el tractament. Tampoc no volem privile- ;
gis ni excepcions, volem una cosa tan senzilla com és poder ~
complir el mandat de poder autogovernar els nos tres interessos, pero com a illes que somo
En l'Estat actual, la Comunitat Autónoma es troba en
condicions de parlar tan soIs d'un autogovern amb minúscula. Amb més lentitud tal vega da que la desitjable hem arribat a aquest punt alllarg d'aquests sis anys, peró el nostre
poble i nosaltres mateixos deim continuament "no és aixó",
no és aixó. Podem de bon de ver omplir-nos la boca amb la
paraula autogovern si no tenim possibilitats d'organitzar la
nostra educa ció o la nostra seguretat social? Creim que les
paraules, els conceptes, s'han de referir a una cosa concreta
i definida mentalment i la paraula autogovern representa el
concepte d'alló que volem peró que encara no tenim més
que en una part limitada.
No obstant aixó, encara que sigui amb aquestes limitacions- i convé recordar-les reiteradament per ajustar el nostre paper a la realitat- ningú no pot dir en justicia que el
panorama polític sigui el mateix que fa sis anys i ara, a meitat d'aquesta segona Legislatura, és el moment ideal per fer
un repAs d'on venim, d'alló que hem fet i d'on anam.
L'Autonomia ha provocat indubtablement una evolució en el cor i el cap deIs habitants d'aquestes illes. Des
d'un sentiment més o manco d'amor concret a la terra,
aquest amor s'ha anat concretant en alguna cosa més específica conceptualment, identificant aquestes illes com a entitats diferenciadas entre si. Si en aquests moments hi ha
qui ens consideren regió, Comunitat o país, aixó significa
pura i simplement que hi ha diversos graus d'aprofundiment autonómic, peró que en qualsevol cas hi ha una mateixa voluntat general que aquest conjunt, amb l'adjectiu
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que vulguin, pot i vol trobar el seu futur per si mateix. Si bé
és cert que són barques diferents sorgides de la mar, el
rumb a seguir és el mateix per a tot el conjunt de l'arxipelag i hi ha, a més, una exteriorització elara d'aquesta evolució i d'aquests sentiments.
La praxis diaria del Govern assenyala que els ciutadans
i les seves institucions cíviques es dirigeixen al Govern com
a primer interlocutor del seu s problemes o als Consells Insulars, sense preocupar-se cada illa de si aquestes institucions autonomiques tenen o no possibilitats legals d'actuar.
De cada vegada més es generalitza la idea que els nostres
problemes i el nostre futur els hem de resoldre fonamentalment nosaltres; es un demanda no explícita, pero sí real
d'una major capacitat d'autogovern.
Aquesta demanda de majors responsabilitats més enlla
deIs Hmits de les nostres competencies, ordre públic, costes
i control d'aigües marftimes, transports marítims i aeris, aigua potable, sanitat i seguretat social, etc., és també un
símptoma de malestar general que no haudem de desatendre. Els habitants d'aquestes illes, subjectes a múltiples exigencies impositives creixents, exigeixen també uns serveis
públics més efica<;os, uns serveis públics més moderns. No
podem oblidar que les Balears són un lloc d'Espanya on la
comunicació amb la resta d'Europa té molta més permeabilitat i és, entre altres fons, a través d'aquesta comunicació
quan el ciutada mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterene pot establir comparacions entre la seva realitat i la
d'altres ciutadans europeus del seu mateix nivell.
Hem de convenir que en general la pressió de la demanda de més i millors serveis és logica i que corre para!.
lela a la modernització de la nostra societat, no és possible
ni convenient oblidar-ho. Les nostres institucions han de
respondre a aquest repte dins les possibilitats legals i economiques que tenen i sincerament cree que ho fan, perque
aquesta pressió social no minva, sinó que augmenta. No
som institucions nominals, sinó reals i efectives i aixo ja ha
calat dins l'opinió pública, no és en absolut una teoria, sinó
que és un fet.
El nostre especial entramat institucional amb les seves
peculiaritats i autonomies dins I'Autonomia és indubtablement el correcte, el que respon millor a la nostra idiosincracia insular i a les nostres singularitats, pero al mateix
temps és un entramat jurídicament i administrativament
molt complexo La millor manera de salvar la complexitat
del sistema és la via de la cooperació entre institucions i en
aquest respecte, aixo també ho hem de reconeixer, queda
bastant de camí per recórrer. Hem de continuar aprofundint en una millor coordinació per salvar la dificultat del
fet pluriinsular que comporta distintes optiques, distintes
economies, diversos graus de desenvolupament i diversos
components socials, i la co1.laboració i la coordinació comporten cessions, sacrificis i concessions. Tots hem de tenir
cIar que no aconseguirem una resposta adequada a les demandes de més i millors serveis amb plantejaments intransigents o demagogics efectuats des de les institucions autonomiques o locals. La racionalitat i la flexibilitat, abrigades
amb una actitud de recerca activa del bé comú, són sense
cap dubte la elau que ens pot obrir a la modernitat.
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Com deiem al principi, per la nostra banda hem finalitzat el desplegament legislatiu del nostre Estatut actual i
hem complert totes les previsions. Tenim la Llei de Regim
Jurídic, la llei Electoral, la de la Funció Pública, la d'Empreses Públiques i Organismes Autonoms, la de Finances,
la de Normalització Lingüística i la de Consells Insulars; almanco la part fonamental s'ha acabat.
Quant a les transferencies de competencies, encara no
podem donar per conelos i tancat el primer paquet, perque
per una banda diverses sentencies del Tribunal Constitucional i informes del Consell d'Estat ens recorden constantment que les competencies que figuren a l'artiele 16 del
nostre Estatut són merament nominals, sense més virtualitat que l'enunciativa i que hem d'esperar la reforma global
de l'Estatut per poder-les exercir.
En Indústria, les competencies que tenim, excepció feta de l' Artesania, són limitades a una funció merament executiva; en altres paraules, som exactament igual que delegacions del Ministeri. Evidentment no és l'objectiu al qual
desitjam arribar.
En materia de Comer<;, és imprescindible tenir la competencia en materia de comer<; interior i la capacitat d'intervenir en tots els plans de promoció i reestructuració deIs
sectors industrials d'importancia a Balears. En altres casos,
com el deIs organismes autonoms com l'IMPI o el CEDETI, encara que les competencies són formalment de les Comunitats Autonomes els mitjans continuen en els Pressuposts Generals de I'Estat qua n regionalitzar-los seria relativament facil de fer, com passa en tants i tants de temes.
D'altres competencies, com les de les pedreres o de les
mines, s'han transferit a altres Comunitats Autonomes, pero no és el cas de Balers i no tan soIs aixo, vegem el cas del
programa de reformes d'estructures comercials, se'ns transfereix a les Comunitats Autonomes pero es manté congelat
des del primer momento Un deIs punts importants d'aquest
programa és la formació deIs comerciants, ido bé, l'Administració Central en lloc d'anar per la via d'un programa
coordinat amb les Comunitats Autonomes va per la via directa de l'INEM i en un sol any concedeix a una empresa,
MERCADONA, 590 milions per a formació. Aquesta
quantitat representa tot quan ha gastat la Conselleria de
Comer<; i Indústria en sis anys multiplicat per deu. Doblers
n'hi ha, ido!.
Canals de c01.laboració a vies institucionals? També
n'hi ha. Ens demanam, ido, que falta. Es que no estam preparats per assumir les competencies que ens permetrien un
Autogovern amb A majúscula? Deu ser que no, perque en
el cas de l'Educació al llarg d'enguany hem completat de
manera rigorosa l'organigrama del Departament d'Educació i estam disposats a rebre una competencia que consideram absolutament i completament necessaria per millorar
la qualitat de l'educació a les Illes i donar a la gent un servei efica<; i proxim a les seves necessitats.
En el cas de Sanitat, amb el Pla Director d'Ordenació
Sanitaria s'han establert unes bases serios es per a un desplegament harmonic de tota la sanitat, pero aixo queda
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molt curt sense poder actuar sobre l'INSALUD.
Com es pot comprendre que en aquestes altures i essent com som unes ilIes, és a dir, sense cap possible connexió física amb comarques hidrografiques que afectin altres
Comunitats, encara no tenguem el control i l'administració
d'una cosa tan vital i elemental com l'aigua potable? Des
d'aquest mateix Parlament, quantes vegades no se'ns exigeixen actuacions que solament poder ser parcials, perque ens
falta la competencia fonamental? Es el cas de la Sanitat
Pública, que deiem, el de l'Assistencia Social, el de I'organització de I'Educació a tots els niveIls, etc. Sis anys després de l'Estatut, Srs. Diputats, i dotze d'en<;<\ de la Constitució encara no tenim complet el primer paquet de les
transferencies de competencies i no és només un problema
de Balears o un problema de negociació de Balears, és un
problema generalitzat del qual es queixen exactament en
les mateixes proporcions absolutament totes les Comunitats.
Pero que pass a amb les que ens han transferit? la es
conegut el problema de base de les competencies tranferides, que és la manca d'inversió nova. Exposaré la situació
tal qual és, perque en la contradieció que conté es troba el
nus gordia deIs nostres problemes financers. Suposem que
hi hagi una determinada materia, una materia qualsevol, sigui carreteres, transports, turisme, la que vostes vulguin. Si
aquesta materia continua en mans de I'Administració Central, les noves inversions necessaries per a reposició o per
obra nova continuaran produint-se; contrariament, si
aquesta materia es transferida a la Comunitat Autonoma
no es preveu que s'hi hagi d'invertir cap centim en el futuro
Ens diuen: aixo és una competencia transferida, vostes treguin doblers per a les noves inversions.
Pregunta obligada: Doblers, sí, pero d'on? DeIs imposts cedits? Del Fons de Compensa ció Interterritorial?
Contestam nosaltres si som els darrers de la Ilista d'aquest
repartiment. Aixo no té res a veure, ens contesten, i arnés,
tenguin en compte que modificarem el Fons i vos tes quedaran defora. Quina solució tenim, idO?, continuam insistint.
Facin despatxos, cerquem fórmules imaginatives, plantegin
convenis de col.Iaboració amb cada Ministeri. Feim despatxos, plantejam les necessitats imperioses d'inversió deIs
proxims anys i proposam convenis, pero totes les esperances cauen una darrera l'altra, no podem entrar en el superpla bilionari de carreteres mentre les carreteres siguin nostres, no podem passar del Iímit previst en el programa d'acció comuna de milIorament de les estructures agraries perque hi ha els Iímits del Mercat Comú i així tot per un estil i
el resultat sempre és el mateix: siguin pacients, dialogants,
no tirin la tovaIlola que qualque cosa sortira.
¿ 1 deIs compromisos de financ;.ament que s'adoptaren
en el moment de I'acord del sistema de financ;.ament de les
Comunitats Autonomes i que només es compliren el primer any? Bé, és que en realitat vos tes ho entengueren malament, vos tes no comprengueren bé aquest compromís i, a
més, el tenen escrit? En qualque cas, sí. No, va ser un
acord entre cavaIlers, hi ha casos que, arnés d'entre cavaIlers, escrit, perque en aqueIl moment tots érem conscients
que amb el financ;.ament previst en el repartiment les Bale-

ars no podien fer pnlctieament res. Ido no hi ha cap via de
financ;.ament global extra i encara que ens hi resistim i encara que no voldríem que aixo fos aro, de cada vegada veim
més cIar que parIam Ilengües diferents i no és precisament
un problema de normalització lingüística. Cadascú fa el seu
discurs, pero per canals iones diferents i no avanc;.am ni
una passa.
1 la realitat és aquí i les demandes deIs nostre poble
són aquí i les inversions faraoniques en obres d'altres Comunitats són aIla, i amb la can~neta de vostes són la primera regió en renda per capita perdem la carrera de la modernització de les nostres estructures basiques. la ho deia
aqueIl: amb aquest so ens enterraran.
Pero el poble ho veu, ho va veure dia 29 d'octubre passat i aro, esgotades les vies del dialeg, cada vegada sembla
més ciar que la solució deIs nostres problemes d'inversió
pública pass en per la valoració del nostre potencial .Solament nosaltres hem de resoldre el nostre futur, ho hem fet
moltes vegades i juntament amb aquestes importants qüestions relacionades amb el financ;.ament de les competencies
actuals, hi ha el tema de l'ampliació de l'Estatut. També l'hem al.Iudit abans, encara que de passada, perque van
practicament junts i en aquest forum parlamentari hem
tractat ampliament els principis basics d'aquesta reforma.
Tots els grups poIítics, o jo ho entenc així, estam d'acord que l'elaboració d'aquesta reforma s'ha de fer des de
l'obertura al dialeg, a la moderació, al respecte per la Iletra
i per l'esperit de la Constitució i a la voluntad d'aprofundir
en el procés de desplegament estatutari. No podem deixar
d'advertir que hi poden haver contradiccions entre les voluntats manifestades aquí i certes estrategies nacionals deIs
qui detenten el poder per imposar una so lució unitaria a
l'ampliació de tots els Estatuts. Es bastant corrent que ens
diguin en privat que tenim dret a la nostra propia solució
per ampliar l'Estatut, pero que aixo no es pot dir en públic
per evitar enfrontaments amb les seus centrals de qualque
partít. Aquests dos darrers anys hi ha hagut unanimitat de
criteris a totes les Comunitats Autonomes no socialistes en
el sentit de sol.Iicitar un aprofundiment en el procés autonomie fins i tot obrint vies de dialeg entre partits poIítics,
encara que sempre conscients que els interIocutors darrers
havien de ser- no pot ser d'altra manera- les mateixes Comunitats Autonomes.
No importa dir que fins ara no és possible ni tan soIs
entreveure un horitzó clar en aquest tema, més aviat tot el
contrari, els vents que bufen són els de la regressió autonomica més que els que podrien representar un avanc; ciar per
la via teorica del federalisme socialita historie. Per part
nostra, per part del Govern d'aquesta Comunitat, con tinuam pensant que s'ha d'abordar la reforma de l'Estatut i
que s'hauria d'abordar en dues etapes. La primera s'hauria
de fer tan rapidament com sigui possible, ja s'hauria d'haver fet, centrada tan soIs en I'aspecte competencial, respectuosos sempre amb la voluntat d'aquest Parlament.
Entenem que hi ha consens entre tots els Grups d'aquesta Cambra sobre quines són les competencies a ampliar, si aquesta suposició no és correcta, si aquesta suposí-
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ció fos incorrecta, si qualque Grup no hi esta d'acord,
aquest és un bon moment per dir-ho obertament i sense
embuts, que ho sapiguem aquells qui habiten les nos tres illes. Una segona etapa hauria de marcar la reforma de la
resta de 1'Estatut que precisa i es podria fer més lentament
amb el fi d'aconseguir el mmm de consens global, amb el
consens de tots els grups poHties i amb la seguretat que
amb aquesta reforma encertavem.

vern es va proposar, ja des de la primera singladura dues
metes basiques per donar suport al rellanc;ament económic,
desenrotllar una política global de foment económic tendent a millorar la composició de l'estructura económica de
les nostres illes i fer, en segon lloc, un esfor~ per millorar la
infrastructura fisica de l'arxipelag, conscients que en la mesura que aquesta es desentrotlli es facilitaria el funcionament de l'activitat económica en general.

No obstant aixó, encara que aquesta reforma de 1'Estatut és necessaria i fins i tot vital per al nostre futur autonómic, no som optimistes ni ho podem ser respecte d'un futur
inmediato Els niguls que planegen sobre les autonomies són
més aviat molt negres i el procés de regressió autonómica
ja és practicament inqüestionable, si no canvia en els darrers minuts.

No era en les nostres mans fer gaire més coses, no era
al nostre abast fer res pus. La Constitució limita el paper
de les economies en materia económica general a un foment de 1'economia sense poder influir en els instruments
efectius de política económica conjuntural. Amb aquestes
estretors tra~rem unes línies mes tres d'actuació, per una
part no incrementar la pressió fiscal i per una altra, en materia de poHtica financera, actuar de manera que el sector
públic recursos monetaris sostraient-los de l'ambit privat
per les conseqüencies que aixó hauria tengut per a la inversió privada i a l'hora de fer balan~ en materia de poHtica
económica i sense ser massa optimistes, sí que podem estar
satisfets deIs objectius aconseguits.

Peró la vida, la vida económica continua i continua
gracies a Déu i al sistema de lliure empresa i d'economia de
mercat continua aquesta esfera, bé que influIda essencialment per les decisions poHtiques, continua funcionant al
marge de totes les disquisicions i de la mateixa manera que
hem volgut repassar la situació que tenim com a institució,
volem prendre el pols a la nostra situació económica com a
regió i per continuar el paral.lelisme ho hauríem de fer recordant com era la situació en el moment en que s'instaura
l'Estatut, l'any 1983.
En aquells moments ens enfrontavem a una situació de
recessió económica que coetjava des de la segona part de la
decada deIs 70 i els primers anys deIs 80 com a conseqüencia del segon crac petrolífer. Hi ha un fet que apareix que
es pot constatar clarament, 1'economia de les Balears és
fortament incardinada amb l'economia europea en general
i amb la de Centro-Europa d'una manera molt particular.
L'evolució de la nostra crisi va ser, idó, distinta de la que va
seguir la resta de l'Estat; va ser, per descomptat, més curta,
va ser més esmortelda que la de la Pen(nsula, perque els
palsos europeus varen reaccionar amb més eficacia, amb
molta més celeritat davant la crisi del petroli i aixó ens va
afavorir comparativament.
Al nostre parer, dos elements són fonamentals per
comprendre la situació inicial del 1983; per un costat la taxa d'inflació, per un altre, el nivell d'atur. Quant a la primera, en aquells moments era d'un 12,1%, érem per damunt
la mitjana nacional a causa, en part, de 1'efecte róssec que
es produeix en una economia basada en el sector serveis
enfront d'outputs finals, enfront de 1'estat d'inflacció crónica. Quant a la situació d'atur fOf<;ós, passam d'una situació
d'ocupació plena, fins i tot d'oferta d'ocupació, a una altra
amb un nivell d'atur semblant a la resta del pa(s.
Com va reaccionar 1'economia de les Illes davant tot
aixó? El teixit social-económic balear reacciona molt més
agressivament que el conjunt nacional a causa de dos factors importants, en primer lloc la capacitat de reacció del
sector serveis, que davant l'estímul que provoca la reactivació de les principals eco no mies europees va saber acoplarse a la seva tendencia alcista; va ser evident que aquesta capacitat de reacció era més agil i més rapida en el sector serveis que en el de la producció fabril. En segon lloc, el Go-

Pel que fa la taxa de l'atur, la reacció de la nostra economia ha propiciat una disminució de devers sis punts juntament amb un increment de més de 3.500 lloes de feina.
La resta d'Espanya s'ha beneficiat, com no podia ser d'altra
manera, d'aquesta reactivació. Els ingresos que 1'Estat ha
obtingut via delega ció del Ministeri d'Hisenda per diversos
conceptes impositius han sobrepassat els 40.747 milions de
pessetes l'any 1983 i els 99.873 milions 1'any 88. Valla pena
recordar aquí la nostra aportació a les arques centrals ja
que així resulta més patent el fet que l'esfor~ fiscal inversor
que es fa a les Illes és molt per davall del vertiginós ritme
d'augment de la pressió fiscal. Pel que es veu, en el nostre
cas la solidaritat va massa vegades lligada al donar i mai o
molt poques vegades al rebre.
Aquest augment del nostre poder económic ha prodult
també una forta expansió a l'entrada de mercaderies provinents de l'exterior, les quals han passat de 225.468 tones registrades 1'any 83 a les 460.000 de l'any 1988, un creixement
del 98%, quasi res, enfront d'un creixement -crida 1'atenció- de la població de dret de tan soIs un 1,2, peró ja sabem
que a les Illes no es poden homologar aquestes dades com
es fa a la resta d'Espanya amb la població de fet. Sabem
que una part considerable de mercaderies van destinades al
consum turístic, tant en demanda alimentaria com en material de tot tipus destinat a aquesta demanda indulda pel
sector serveis i de construcció, peró malgrat aixó, malgrat
aquesta excepció necessaria, s'ha de dir també que el creixement turístic no ha tengut el ritme de les entrades de
mercaderies.
Quant a les previsions per al futur inmediat económic
balear, hem de dir obertament que són optimistes encara
que sigui en contra deIs augurs de certs experts; em referesc
al fet que si bé algunes mesures poden produir una ralentització en el creixement de la construcció, pos per cas, també
s'ha de fer notar que mai tant com ara no havien acudit
amb tanta intensitat els capitals estrangers, fonamentalment anglesos i alemanys, al nostre sector immobiliari i
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fins i tot a sectors nous que deixen al descobert un important merecat en expansió i vostes saben bé que els europeus no inverteixen mai si no coneixen per endavant quines
són les tendencies de futur i sense haver realitzat amplis estudis de merca 1.
Per un altre costat la desocupació augmenta un altra
vegada l'any 1989, pero ho fa precisament perque es contracta més que mai, el que pass a és que va canviant l'antiga
desocupació estructural per un mercat de trebalI molt més
agil, amb més contractes més curts de durada, pero que
contrariament són més adequats a la finalitat per que han
de servir, per aixo una mateixa persona pot ser contractada
diverses vegades a l'any.
No és necessari assenyalar que no és gens agradable no
tenir un contracte fix, pero jo crec que és molt pitjor, infinitament pitjor no tenir mai feina i és per aixo que actualment creix de manera espectacular el nombre de contractes
i també, paral.lelament, el de desocupats, la qual cosa provoca una taxa d'atur fictícia atesa la mobilitat que té.
En tercer 1I0c hem de destacar una dada optimista. EIs
deposits bancaris a Balears han crescut per damunt la mitja
espanyola d'enguany, la indústria per a la seva venda va racionalitzant-se i podem constatar que manté el seu nivelI
sense empitjorar la seva situació des de fa dos anys, fins i
tot apareixen signes de recuperació, pero el factor més optimista per a nosaltres és l'aparició d'una nova generació de
joves més ben preparats que les generacions que els precediren i que comencen a prendre el testimoni a les indústries més veteranes de les Illes. Es una esperan~ davant el
mercat europeu, aquest mercat que és més obert, més agil i
més competitiu.
No tenim dades concretes sobre l'exportació de la nostra indústria i no les tenim perque les xifres d'exportació
s'atribueixen com a origen la duana de sortida i les nostres
principals indústries exporten des de Barcelona, pero malgrat aquesta manca de dades concretes ens consta l'esfore;
de renovació en disseny i comercialització que han fet sectors com els del cal~t, bijuteria i confecció.
Aquest esfore; podria perillar en funció de la naturalesa de les mesures que adopti el Govern Central per controlar la inflació; si tal com pareix l'ajust es basa exclusivament en instruments encaminats a reduir l'oferta monetaria sense discriminar entre consum i estalvi i sense reduir
substancialment el deficit públic, les condicions per a la demanda externa deIs nostres productes industrials no hi ha
dubte que s'enduriran.
El punt més discordant és l'agricultura, una agricultura
que enguany s'ha vist afectada, a més arnés, per una climatologia extremada que ha passat de la secada més dura a les
inundacions de comen~ment de setembre. La població agraria, entre el 83 i el 89, ha descendit un 22,6%, la qual
cosa vol dir devers 6.000 persones. Les persones relacionades amb el sector primari l'any 83 representaven el 9,06%
del total ocupat, mentre que l'any 88 solament representaven el 5,78. Ates que practicament no hi ha atur en aquest
sector, pareix cIar que aquestes xifres revelen l'increment

en la jubilació per edat deIs agricultors i una manca d'incorporació de la nova ma d'obra.
La corba estadística que ens indica l'increment de l'edat mitjana deIs no stres agricultors ens fa pensar que la
tendencia a la disminució dificilment es detendra el proxim
quinquenni i que podria arribar a la xifra del 3,5% del total
de la població activa abans de l'any 2.000, una xifra molt
semblant a la que tendran en la resta de l'Europa deIs dotze. En termes economics aquesta disminució no és alarmant per si mateixa i en qualsevol cas és un fenomen generalitzat dins Europa, on el nombre d'agricultors disminueix
fortament mentre que el nombre d'hectarees cultivades per
agricultor augmenta. D'altra banda, la disminució d'hectarees cultivades no ha seguit una tendencia a la baixa tan accentuada. Entre el 83 i el 88 ha disminuH la superficie cultivada en 3.000 hectarees, de les quals és significatiu que
mentre les terres de seca han disminu"it devers 4.000 hectarees, les de regadiu han augmentat lIeugerament devers
1.000 hectarees. El símptoma és globalment positiu i seria
important que la tendencia es mantengués en un futur immedial. Si paral.lelament aconseguim la necessaria reforma
de les estructures agraries de producció i de comercialització, aquesta disminució d'actius influira favorablement en
la renda agraria deIs que es mantenguin dins el sector.

En aquest sentit ens hem d'alegrar del poc exit que ha
tengut l'abandonament de terres promogut per la Comunitat Economica Europea, tema que ha ocupat i preocupat
aquesta Cambra en múltiples ocasions. No obstant aixo, no
es pot descartar que si continua perpetuant-se una climatologia adversa no canvil el signe d'aquesta línia i no s'incrementi l'abandonament de terres, tant si és amb subvenció
com sense. El document de la Comunitat Economica Europea sobre el futur del món rural tan esmentat en aquesta
Cambra com a estrategia base de l'agricultura comunitaria
assenyala que les possibilitats de supervivencia de les petites explotacions individuals son escasses mentre creixen les
possibilitats de rendibilitat de les explotacions grans o deIs
cultius i explotacions en comú.
Els sistemes moderns de gestió i de tecnologia comporten un aprofitament millor de la ma d'obra i de la resta
deIs recursos per poder produir i comercalitzar els preus de
mercat, cada vegada menors o per descomptat molt més
competitius. No podem ser, ido, excessivament optimistes
en aquest aspecte. El minifundi no tan soIs persisteix, sinó
que és practicament impossible d'aconseguir una concentració parcel.laria significativa. La manca de rendibilitat de
l'agricultura i l'alt preu de la terra estimulen a fer-ne un ús
alterna ti u, el qual ha de ser controlat per evitar situacions
irreversibles en el futuro Es per aixo que les activitats complementaries que poden augmentar la renda agraria, com
és l'agroturisme, han de ser enfocades correctament i sense
presses que puguin desviar-les de l'objectiu original, ser
complementaries de l'explotació agraria i no substitutives
en absolut d'aquestes.
Aixo no obstant, alIo que ens marca el present i ens
marcara inevitablement el futur economic és, sense cap
dubte, el turisme. S'ha dit i s'ha pregonat que hi ha una autentica crisi turística a Espanya; a les Illes, l'any 1989, la xi-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 14,15 i 16 de novembre 1989
ira de visitants experimentan) poca variació respecte del 88,
ja que si bé és cert que a qualcun deIs mercats estrangers s'han produi't descensos, en altres hi ha hagut un notable
increment, com és el cas del mercat nacional. Sumant entrades d'estrangers i nacionals i comparant-les amb les de
l'any anterior, el descens sera de devers un 2,2%, és a dir,
110.000 visitants manco.
No tan soIs és moderat, aquest descens, sinó que a Balears l'han acusat d'una manera molt més moderada que a
altres zones d'Espanya, aixo ho confirmen les dades aportades per ZONTUR i l'enquesta realitzada per la Conselleria
de Turisme davant els tour operadors, que indiquen un descens de fins a un 15% per a Canaries i Costa Brava, un 12
% a la zona de Salou i un 5% per a tota la Costa Blanca.
Per a nosaltres, aquestes xifres són una dada important, pero no definitiva, per descomptat. La referencia base
són els ingressos per turisme, xifra que, com saben, s'elabora a través d'una enquesta estadística de la qual tan soIs
posselm dades provisionals. Aquestes dades assenyalen, repetesc que provisionalment, una disminució d'un 9% de la
despesa turística en termes monetaris, de 373.000 milions
l'any 88 hem passat a 339.400 milions estimats per a l'any
89, pero si miran la despesa turística en termes reals, si miram aquesta despesa turística després de deflectir la moneda de l'IPC, l'increment de la despesa turística respecte del
88 haura estat d'un 15%. La crisi del turisme del 89, tot i
haver estat tan escainada, en realitat ha estat un cop d'atenció un altre cop d'atenció, pero res més.
Un toe d'atenció, no obstant, que no l'hem de prendre
en absolut alegrement. La nostra situació actual és condicionada pels següents fets, que són preocupants.
Hi ha un excés d'oferta d'allotjaments turístics a les
Illes malgrat les mesures restrictives adoptades: dos Decrets d'Ordenació, un deIs quals aquest Parlament ha convertít en llei. Aquests Decrets establien amb el rigor necessari condicionants a metres quadrats per plac;a cada vegada
més estrictes, pero que els promotors han assimilat sense
gaire esfor!f. Es cert que l'oferta materialitzada després d'aquestes mesures és més qualitativa, pero la major generositat amb les parcel.les i els equipaments, pero també ho és
que s'han materialitzat principalment en construcció d'apartaments i allotjaments extrahotelers que no sempre milloren els serveis ofertats pels hotels i que permeten una
comercialització molt més barata i més senzilla. La cosa
més important a ten ir en compte és que aquest creixement
excessiu d'oferta ha suposat la ruptura de l'equilibri entre
oferta existent i demanda previsible i res no ens fa pensar
que a curt o a mitja termini es pugui restablir aquest equilibri.
Per que, aixo? Perque els canals de comercialització
no actuen sempre amb la transparencia necessaria per fer
possible que una oferta més qualitativa faci desapareixer
rapidament l'obsoleta i desfasada. A aquest problema s'hi
ha d'afegir que l'oferta s'ha expandit no tan soIs a Balears,
sinó que també hi ha expansió a Canaries, a Andalusia, a
Valencia, a Catalunya i en major o menor mesura a altres
destinacions turístiques del Mediterrani i aixo també es fa

2493

sentir inevitablement en la comercialització de les nostres
places.
Pero davant aquest augment generalitzat de l'oferta,
que fa la demanda europea? Totes les dades ens indiquen
que tendeix a estabilitzar-se, no hi ha indicis racionals que
assenyalin que es produiran increments substancials amb afluencia de visitants a les Illes, més aviat podria passar el
contrari. Raons de conjuntura economica nacional, com
han estat enguany els casos deIs mercats angles o escandinau, poden produir quotes decreixents de participació a
curt termini.
A aquesta situació hi ha coadjuvada també la posició
enfortida de la pesseta, que una vegada inclosa dins el sistema monetari europeu fluctuara amb una banda molt curta.
Per una altra banda, els preus baixos del petroli i la cotització del dolar han justificat la competitivitat de les destinacions a llarga distancia, al Caribe, a Assia o a Africa, que s'han fet assequibles per a aquell mateix segment de mercat
que tradicionalment ens elegia per passar les vacances, pero si volem ser realistes hem de dir que el turisme de masses ha afavorit els palsos amb economies debils i monedes
inestables i el nostre país es presenta com a més ric, desenvolupat i comunitari, amb quotes baixes d'inflació i aixo fa
un país turísticament car en comparació amb altres destinacions de la competencia. Vulguem o no, hem perdut exotisme amb una destina ció turística i freqüentada enfront de
Turquia, Xipre, Tunísia o el Marroc, amb una flamant oferta d'allotjament que conviden a una primera visita que
romp aquesta tonica vidual de reincidencia en les nostres Illes.
A més d'aixo, els dos darrers anys Balears han patit els
problemes de coordinació general del transit aeri i de les
vagues intermitents deIs controladors amb els consegüents
retards, molesties i impopularitat que ja han transcendit a
tots els mitjans de comunicació.
Finalment, referint-nos a l'oferta complementaria i encara que reconeguem que sales de festes i entreteniment
són de bona qualitat, que en restauració ha millorat sensiblement malgrat els preus sovint excessius i que en transports i trasllats és modelica, la cosa certa és que quant a allotjaments hotelers i extrahotelers, aquesta ha de menester
actualitzar-se i modernitzar-se d'una forma ineludible.
Hem arribat a un determinat nivell economic en
aquestes illes, a un nive11 de prosperitat impensable per a
les generacions anteriors a la nostra i no hi hem arribat
d'una manera lineal i coherent globalment, sinó que hi hem
arribat una mica a estirons, és a dir, per aconseguir el sostre que tenim no sempre hem actuat valorant aspectes no
estrictament economics, pero que ten en relació amb la qualitat de vida. Ara ens pertoca una etapa de canvi consolidador i no hi ha contradicció en els termes; per poder-nos
mantenir en un nivell acceptable de benestar general, perque aquest i no un altre ha de ser l'objectiu del governant,
per poder conservar a110 que tenim hem de ser substancialment reformistes.
El conservador intel.ligent és antagonic del conserva-
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dor immobilista. El model que fins ara ens ha conduH a
una situació economica molt acceptable ens mostra els primers clivells, el cansament o I'esgotament i el nostre deure
és estimular aquelles tendencies que des de dins del mateix
model tendeixen a reformar-lo adequant-Io als nous temps.
No propugnam en absolut un canvi de model, sinó un aprotundiment deIs aspectes positius i una correcció de les tendencies que es poden fer inviables en el tutur. Estam convem;uts que una política excessivament conservadora i
d'impavidesa davant I'actuació de la invisible ma de I'economia pot conduir-nos a la llarga a perdre allo que amb errors, sí, pero també amb molt d'esfor~ coJ.1ectiu hem aconseguit i a aixo hem de tendir encara que sigui en contra d'aquells que solament saben mirar el lucre immediat a curt
termini, en contra d'aquells que siguin incapa~os de comprendre que el tutur ha de ser un tutur comode per a tots i
no tan soIs per a ells, en contra deIs qui esperen solucions
miraculoses que venguin des de fora a rescatar-nos, perque
no n'hi ha de solucions miraculoses, no hi ha mesures politiques i economiques que d'avui per dema solucionin els
nos tres anties problemes i els nostres histories desequiJibris
i, sobretot, no esperem que des de fora de les Illes i des de
Madrid, Londres o BrusseJ.Jes algú es preocupara per nosaltres.
Nosaltres, només nosaltres som els que hem de forjar
coJ.1ectivament el nostre tutur. En conseqüencia, al nostre
model no propugnam una disminució del nombre de turistes, necessitam que Mallorca atregui 5 milions i mig de visitants, que Menorca n'atregui 750.000 i les Pitiüses almanco
1 mi1ió i migo Allo que propugnam és que es creln les condicions favorables perque aquests turistes sigui n de major
nivell de despesa per capita, que puguin arribar a gastar la
mitjana de 15.000 pessetes dia, el triple del que gastan ara.
No necessitam substituir el turisme de masses, sinó atreure
igualment un turisme d'élite que crel un efecte d'atracció
de segments del mercat més quaJitatius.
En resum, necessitam aconseguir un grau optim de
desenvolupament de la nostra activitat turística que ens
permeti que amb el mateix nombre de visitants en els parametres esmentats ingressem el major nombre de divises
possibles, deixant de banda definitivament aquell turisme
subvencionat, que el que es practica quan el benefici que
deixen alguns visitants no cobreix ni tan soIs les despeses
socials o d'infrastructura pública que usen o consumeixen.
Com aconseguir aixo? Per aconseguir-ho el Govern ha
posat en marxa una serie de mecanismes per estimular la
iniciativa privada, no pot ser d'altra manera, perque encamini per aquestes noves vies. Alguns d'aquests instruments,
com és el cas de les mesures transitories d'ordenació, ja s'han posat en marxa, o com el Pla d'ordenació de l'Oferta
Turística i les noves mesures ordenadores, que són en fase
d'elaboració. En qualsevol cas, totes les mesures reglamentaries van encaminades al següent: diversificar la nova oferta per fer-Ia més creativa i innovadora per rompre la repetició del que fins ara s'ha projectat i construIt com si s'hagués esgotat la nostra capacitat d'imaginació o de disseny;
potenciar la crea ció d'una nova i moderna oferta complementaria i la millora de l'existent als més alts estandards de
qualitat: construcció de camps de golf, ports esportius, pa-

lau de congressos, recinte ferial, parc d'atraccions, estructuració d'una oferta cultural i esportiva susceptible de generar motivacions i de tenir ressomlncia internacional en els
esdeveniments que convoquin.
Només així podrem atreure més turistes de major capacitat adquisitiva del que ja rebem a les Illes amb molta
major freqüencia que quasevol altra destinació turística de
la competencia, que hem de saber mantenir pel gran efecte
de proseJitisme que provoca. La clau del nostre tutur turístic passa per la qualitat i la innovació del nostre producte,
la prestació de serveis vendra marcada per la professionalitat de les persones que treballen en aquest sector, pel que
aquestes Ji donen en pensament i en acció, per aixo hem de
trobar entre tots, en aquest període parlamentari, recursos
que ens permetin aixecar l'Escola d'Hosteleria que ja tenim
dissenyada i aconseguir l'oficiaJització de la nostra Escola
de Turisme com a projectes claus de la nostra formació
professional i empresarial. No podem arriscar-nos a ser envellits per professionals estrangers millor formats que els
nostres quan l'Acta Unica permeti ellliure exercici de les
professions a Europa.
Hem d'anticipar nous planejaments urbanísties per donar cabuda a un turisme de segona residencia. Es un segment de la major importancia que podria incrementar-se
amb la JiberaJització del transport aeri que hi haura per a la
implanta ció del ... per crear el nostre sistema de reserves informatitzat o integrar-nos en algun deIs existents, de tal
manera que tenguem accés directe al mercat. El nostre desfasament en aquesta nova tecnologia comportaria la perdua
d'una oportunitat historica de rompre amb la dependencia
excessiva que després de tres decennis continuam mantenint amb els tour operadors i per aixo les nostres empreses
han d'estar disposades a crear una xarxa propia d'oficines
de comerciaJització en els més importants mercats emissors.
Tot el que he dit no tendra efectivitat si entre tots, sector públic i sector privat, no sabem mantenir el nostre principal atractiu turístic, els valors naturals, paisatgísties, la
quaJitat ambiental de l'entorn; la posició del Govern en
materia de proteció d'aquests espais que mereixen ser protegits ha de continuar inalterable.
Malgrat la nostra veterenia en turisme, hem d'acceptar
que la infrastructura de les nos tres zones turístiques és encara deficitaria i que no es correspon amb la importancia
com a destinació receptora. Es per aixo que dissenyam un
Pla Extraordinari d'inversions de millorament en zones turístiques que una vegada documentat i quantificat pal.liara
mancances que hem denunciat i que pot donar-nos un autentic Jideratge en infrastructura turística enfront de les
destinacions de la competencia.
Si com a poder púbJic assumim les nostres responsabilitats podrem exigir a l'empresa privada que, conseqüentment amb la seva raó de ser, maximitzi els beneficis economies i socials de l'activitat turística i que abordi i desenrotlli i modernitzi les instal.lacions i les posi al dia per evitar
la seva obsolescencia, aquest és l'objectiu del Pla de Modernització d'Allotjaments Turísties, que com a Projecte de
Llei ha entrat en aquest Parlament per a debat i aprovació.
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Tenim l'esperanc;a que amb aixo es puguin aconseguir tres
metes: modernitzar les instal.lacions, els equipament i els
serveis actuals; obligar a realitzar inversions en establiments que simultAniament produirien noves amortitzacions
i impedirien la prActica deslleial de polítiques de preus a la
baixa i, sabent que el creixement de nova planta es ralentirA
en la decada deIs 90, proporcionar activitat als sectors de
construcció i als múltiples derivats d'aquests.
També cercam la superació de les mesures de l'ordenació de l'oferta en el futur, restringint aquella que no aporta
res nou a allo que ja tenim i que genera més oferta de turisme simplement quantitatiu i per aixo s'ha de fer seguint els
criteris del Pla d'ordenació de l'Oferta Turística que es presentarA en aquesta Cambra i que ja varen ser debatuts en el
moment oportú. Es tracta d'encarrilar el possible creixement cap a un turisme més qualitatitu, un turisme alternatiu que contempli des del geriAtric al balneari, des deIs esports i congressos a l'agroturisme i al turisme del medi rural.
Sabem que moltes d'aquestes mesures no seran populars a curt ter mini, pero consideram que el futur que ens
espera mereix una bona dosi d'antidemagogia.
Tot aquest nou model turístic ha d'anar acompanyat
inevitablement d'inversions en les infrastructures Msiques:
modernització de les carreteres per augmentar la seva capacitat i el nivell de seguretat; dotació a tots els nuclis urbans,
amb prioritat als costaners, d'un adequat sistema de depuració d'aigües residuals amb possibilitat que sigui reutilitzada, tema en el qual s'ha de dir que s'han prodult avan<;os
importants. La culminació de les dues accions exigeix un
esfor~ inversor superior a les posibilitats actuals de la nostra Comunitat i és per aixo que hem de prosseguir les negociacions amb l'Administració Central per aconseguir una
transferencia de capital que permeti situar la nostra xarxa
viAria a nivell europeu, com fa l'Estat amb la resta de la
Nació.
Per una altra banda, ja s'ha constituH i ja actua amb
una eficAcia notable l'Institut Balear de Sanejament amb la
finalitat de financ;ar, construir i explotar les neeessAries estacions depuradores.
Quant a l'altra infrastructura bAsica que presenta mancanees greus, el prove'iment d'aigua potable, ja hem assenyalat que aquesta Comunitat Autonoma no té les competencies necessAries per actuar, encara que les ha sol.licitat
reiteradament. Aixo no obstant, s'ha pressionat sobre l'Administració Central al mateix temps que s'hi col.labora amb
el fi d'aconseguir accions decisives que en aquest moment
estan en marxa de qualque forma: transvassament d'aigues
que van a parar a la mar des de la vertent nord de Mallorca
a través del torrent de Sóller i de la Costera, construcció
d'una planta potabilitzadora d'aigua de mar a Eivissa, tant
si hi ha ajuda estatal com si no n'hi ha, pero l'excasesa d'aigua és tanta que la potabilització s'ha d'estudiar com a solució a curt ter mini i imposada en qualsevol desenvolupament nou; d'aquí a poc temps esperam aprofundir en
aquest tema.
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Arnés d'aixo, en defensa de la qualitat de vida deIs
nostres ciutadans i fins i tot de la mateixa pervivencia del
turisme, intensificar al mAxim els controls sanitaris de les
platges de manera que podem presumir que el nivell de
qualitat supera de molt la mitjana mediterrAnia.
Intímament unit a totes les coses que he dit abans i
com un aspecte protagonista de l'actuació governamental
és present en la ment de tots el tema de la conservació de
la naturalesa. La idea que l'home urM modern, sigui turista
o ciutadA de les Illes, neeessita vitalment un contacte amb
la naturalesa, encara que sigui esporAdic, crec que és present en la ment de tothom. Preservar-la sobrepassa interessos economics i es converteix en un interes social; preservar-la, pero conscients que s'ha de fer dins un ordre sense
perdre mai de vista que també hi ha una cosa que es diu
l'Estat de Dret, la seguretat jurídica i els drets adquirits, un
principi que cap governant no pot perdre de vista tant o
més, tant o igual que el primer concepte i aixo és difícil per
a qualsevol Govern, no deixar-se dur per plantejaments exeessivament demagogics.
La precatalogació deIs espais naturals a protegir era
una primera passa absolutament necessAria en aquest sentit. En aquesta Cambra es fa feina molt serios a en aquest
CatAleg presentat pel Govern i en les mesures que s'han
d'adoptar en cada espai. Quan més prest s'hagi enllestit,
millor, així evitarem situacions extremes molestes per a tothom, el Govern, mentrestant, va fent la seva feina.
La creació d'un primer parc natural a l'Albufera de
Mallorca s'ha de considerar com el primer d'una Amplia
xarxa d'aquests espais públies que són tan necessaris per a
la nostra societat, perque entenem que no basta preservar
zones verges que ens queden, sinó que s'han de gestionar
adequadament, que hi ha d'haver eIs mitjans neeessaris per
gestionar-les adequadament perque després puguin ser utilitzades correctament per la societat, si no, poca cosa aconseguim. Les nostres previsions són que en aquesta Legislatura puguem crear quatre pares naturals amb els seus corresponents plans d'ordenació i de gestió.

Juntament amb aquestes mesures proteccionistes hi ha
també les encaminades a preservar un patrimoni forestal i
en relació amb els incendis s'ha d'assenyalar que el programa plurianual es va desenrotllant amb bons resultats, fins i
tot millors que no s'havien previst en un any de sequedat
climatologica, pero ens apressam a afegir que encara ens
falta molt de camí per recórrer en la via de la coordinació
institucional. EIs incendis i la desertització són problemes
de tal gruix que han de ser abordats com una lluita de tota
la nació, amb una coordinació molt estreta entre totes les
institucions i una centralització estrategica amb la disponibilitat de recursos i el comandament operatiu.
En aquest aspecte de coordinació, el millorament deIs
serveis d'Ambit estatal, concretament amb l'ICONA, ha estat real i efectiu i hem d'esforc;ar-nos a millorar la coordinació a nivelllocal i a nivell insular. L'altre caire important
en aquesta lluita és l'educació i la conscienciació ciutadana
que perque un bosc cremi qualcú li há de calar foc i l'estudi
sobre les causes motivacionals d'aquests tipus d'actuacions
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ha arribat ja a una fase final que ben segur ens aportara
idees per a una nova estrategia forestal amb la qual ens trobam indubtablement compromesos.
Hi ha altres serveis basics que un Govern Autonomic
ha d'atendre, per bé que la nostra capacitat d'acció sigui limitada. En Educació, alllarg d'aquests anys hem posat en
marxa un pla d'acció que ja produeix resultats practics molt
positius. L'extensió del programa de reciclatge del professorat en llengua catalana, beques d'investigació, potenciació de les llengues estrangeres a l'escola, sistema norma litzat i informatitzat de gestió als instituts i centres de batxillerat, potenciació del Conservatori de Música i cursos d'educació per a adults; ens queda molt de camí a recórrer en
l'ensenyament de la nostra llengua i de la nostra cultura,
possiblement hi hauríem de dedicar més esfor~os en un futur proxim, major inversió en material didactic pro pi, potenciació de la investigació, millorament de la infraestructura i dotació de l'educació fisica i participació activa en la
reforma educativa, amb especial referencia a la formació
musical.
Ens hem de preparar simultaniament per assumir les
competencies en materia d'Educació, tema dificil i complicat com pocs, pero que estam disposats a assumir quan
l'Administració Central es digni a transferir-les. Per podernos preparar adequadament hem elaborat un Llibre Blane
d'Edueaeió, a fi de saber perfectament que tendrem entre
les mans i dissenyar en conseqüencia el nostre futur educatiu.
En un altre ordre de coses, continua m considerant basic i fonamental el programa de patrimoni arqueologic. Als
inventaris de cartes arqueologiques de Capdepera, Santa
Margalida, Arta, Sant Lloren~, Maria de la Salut i Petra, a
Mallorca, d'Alaior i el Mercadal a Menorca i d'Eivissa i
Formentera hauran de seguir programes de preservació i
protecció amb ajudes als Ajuntaments per a la necessaria
activitat de neteja i manteniment d'aquests jaciments.
El servei de Patrimoni Historico-artlstic ha dut a bon
port el Pla de millora de fa~nes, que ha desbordat totes les
previsions, perque si en una primera etapa només s'hi adheriren 17 municipis, el segon any s'hi han sumat 38 més.
Es important per a nosaltres mantenir el patrimoni natural,
pero també ho és embellir i fer més agradable el paisatge
urba, conscienciant el ciutada que la rehabilitació de la ciutat on viu és fonamental per al seu benestar.
Del capítol de promoció socio-cultural, l'objectiu continua essent la democratització de la cultura, sense caure
en la temptació de rebaixar la qualitat del producte per ferho més accessible a tota la població i en materia esportiva,
de gran interes per a la nostra Comunitat, hem de reiterar
els nos tres objectius, sobre els quals actuam puntualment:
estructurar i consolidar l'esport escolar, aconseguir unificar
les activitats entre federacions i les campanyes d'esport per
a l'edat escolar, crear una estructura basica d'integració en
la practica esportiva de base i establir una estructura valida
per a les certificacions d'aptitud esportiva, la valoració i el
control de l'entrenament esportiu. També col.laborar en els
grans esdeveniments esportius, així com preparar-ne un

programa propi; establir un pla basic d'instal.lacions esportives que cobreixin les necessitats socials de l'esport i crear
una xarxa de centres d'iniciativa i de formació tecnica esportiva.
L'altre gran capítol del benestar social és la Salut Pública. Igual que en Educació, si no hi ha transferencia de
l'INSALUD, la politica autonomica és fortament mutilada:
haurem de dir altre tant de l'area d'acció social quant a les
competencies de l'INSERSO. Malgrat aquestes mancances
importants ens consideram molt satisfets deIs resultats obtinguts a les arees de competencia de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. Hem realitzat un ampli programa
de dotació de centres sanitaris, ho saben tots vostes, a tots
el pobles de Balears, i amb aixo hem possibilitat prestació
d'una atenció sanitaria digna als ciutadans, tant si són beneficiaris de la Seguretat Social com si no ho són. Era la
Seguretat Social que hauria d'hagut fer front a aquest problema, pero ho hem hagut de fer nosaltres, invertint quasi
600 milions de pessetes per 60 centres sanitaris.
A l'Hospital Joan March, transferit encara no fa tres
anys, hem duplicat els serveis i la dotació destinada a
aquests; el varem rebre amb un pressupost de 100 milions,
ara és de més del doble i és en marxa una important remodelació per ubicar-hi cent llits més.
Parlant d'hospitals, no podem fer més que alegrar-nos
de la proxima construcció a Manacor del nou centre de
l'INSALUD i fins i tot darrerament diuen que també del
segon de Palma. Aconseguir-ho ha estat la res posta a
aquell clamor unanime que parlavem al principi d'una comarca, d'un Govern i d'aquest Parlament, tota una demostració que les coses es poden aconseguir quan s'actua conjuntament.
En el capitol de la promoció de la salut, a més de les
campanyes ordinaries hem iniciat una serie de programes
preventius en materia d'higiene en els aliments, metabolopaties congenites; especial interes han representast les
campanyes en materia de sanitat ambiental, sobretot aquelles que fan referencia al control de la salubritat de les aigües de la mar i de les platges. De tot aixo n'ha sortit
aquesta imatge real, ampliament divulgada, que les nos tres
platges són les més netes i salubres de tot Espanya, segons
el criteris de la Comunitat Economica Europea.
No vull acabar aquest capitol sense tocar un deIs problemes socials més greus amb que ens enfrontam, el de la
drogaaddició. Des del punt de vista de les transferencies,
aquest tema ni tan soIs era contemplat, pero malgrat aixo
hem creat el Centre de Coordinació i Diagnostic de la Drogaaddicció, la Comissió Territorial sobre la Droga i la Comissió per al tractament amb Metadona i, fonamentalment,
hem posat en marxa i desplegat el Projecte Home, amb la
creació de la Comunitat Terapeutica de Ses Sitjoles. En total, Sanitat dedica més de 115 milions de pessetes a aquesta
gran problematica.
En materia d'Acció Social consideram fonamentall'aprovació de la Llei d'Acció Social, que és l'instrument basic
per a l'ordenació, la coordinació i el desenvolupament de la
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política del sector públic en la materia.

característiques de la nostra realitat interinsular.

També és important la col.laboració amb la Universitat Balear per elaborar un pla quatrinnal que es presentara
en aquest Parlament en el proxim període de sesions. Encara que la Llei d'Acció Social preveu que les Administracions públiques intercomunitaries de les Balears han de dedicar com a mínim un 6% deIs seus pressuposts anuals a
aquesta materia, s'ha de ressaltar que solament el Govern
hi dedica més de 2.000 milions de pessetes, que és quasi el
10% del seu pressuposts.

També ens preocupa i molt el tema de la seguretat. Es
ben segur que podem fer molt poc en aquest camp, desgraciadament, pero encara que sigui poc ho anam fent encara
que sigui amb moltes reticencies de la representa ció de
l'Administració Central en aquestes illes. Em referesc, com
saben tots vos tes, a una paralització que ha patit aquest
projecte de Policia Rural que els Ajuntaments del Pla de
Mallorca havien sol.licitat. Malgrat aixo, consideram un objectiu prioritari, per arribar a unes cotes de major seguretat
dins l'ambit local, unificar tots els criteris de formació i selecció de les policies locals i ens congratulam de la firma
del conveni amb l'Ajuntament de Palma a partir del qualla
seva Academia de Policia sera utilitzada no tan soIs per a la
formació basica de la resta de les policies locals, sinó també
per al manteniment de la seva formació.

Hem pretes substituir la tradicional política subvencionadora per una altra de convenis i concerts i així hem de
destacar els signats ja amb ... , amb els Consells Insular i
amb els Ajuntaments; aquests darrers són importants pel
programa de prestacions basiques d'Acció Social. En
aquest marc s'han d'enquadrar els convenis amb el Ministeri d' Assumptes Socials i amb caritas per al desenvolupament d'un programa de lluita contra les borses de pobresa i
estats de necessitat, així com el signat amb el Bisbat de Mallorca per atendre la marginació social.
Quant als disminuHs hem de destacar les ajudes que es
transferiren als Consells de Menorca i d'Eivissa-Formentera per a aquesta finalitat i la construcció del Centre de DisminuHs Profunds de Son Tugores, al qual es dedicaran més
de 400 milions de pessetes deIs nostres pressuposts. A diferencia del que passa en altres Comunitats Autonomes d'Espanya, aquest centre, que sera per cert modelic, es construira sense cap ajuda de l'INSERSO i varem aconseguir també la construcció del Centre de DisminuIts per a la comarca d'Inca, del Patronat Joan XXIII, perque aconsegufrem
l'acord de tots els Ajuntaments de la comarca per acabar
les obres, a les quals nosaltres aportarem la meitat, és a dir,
50 milions de pessetes.
Quaranta-dos convenis, que no són poes, s'han signat
amb Ajuntaments per al programa de construcció i equipament de centres d'atenció a la Tercera Edat i a aquesta materia hi dedicarem en el proxim exercici quasi 200 milions
de pessetes. Totes aquestes accions, fins que hi entrarem a
actuar eren mancades d'una vertadera inversió per part del
Govern Central, per part de l'Estat.
Es cIar, ido, que estam disposats a assumir totes les
competencies que ens acostin a una idea d'autogovern eutentic, tant les facils com les difícils, com Educació o Sanitat, com igualment difícil i incomoda és la competencia de
menors i també la volem. D'enc;a de la firma del conveni de
col.laboració amb el Ministeri d' Assumptes Socials, octubre del 88, l'Estat manté la titularitat d'aquesta competencia i el Govern participa en la gestió, inspecció, vigilancia,
promoció, foment i coordinació deIs serveis i centres dependents d'aquest Ministeri, així els derivats del compliment i aplicació de la llei d'Adopció i Acolliment Familiar.
Hem de considerar aquest Conveni com una cosa positiva
perque ens ha permes connectar amb la majoria d'organismes públies i privats amb la intenció de planificar i coordinar una xarxa de circu'íts que en el futur ens permetin posar
en marxa el pla global d'atenció al menor, pero solament la
plena competencia permetra que aquest pla s'ajusti a les

En definitiva, ens trobam davant un moment clau de la
nostra transició des de la simple prosperitat cap a la modernitat i voldríem participar en un major grau que l'actual
en la direcció i el sentit que ha de tenir aquesta transició.
Aquesta i no una altra és la raó de les nostres moderades
reivindicacions, tant economiques com d'assumpció de noves competencies i tot aixo no per tenir més poder, sinó per
poder afrontar millor un futur carregat de dificultats.
Balears no és una zona de producció física, sinó de
producció immaterial. La nostra producció més significativa són les divises, és a dir, una producció financera i de serveis. Aixo és així i ho continuara essent sigui qui sigui que
governi el dia de dema al Consulat de la Mar, on hi haura
poques modificacions . La conseqüCncia logica d'aixo és
que depenem de l'exterior en la mesura que necessitam importar tot allo que no produi'm: productes industrials, materies primeres, alimentació i gran part de l'energia. En certa manera no ens queda més remei que fina91r la compra
d'allo que no produ'ím amb els serveis que presta m i encara
que som conscients que hem de millorar la qualitat, també
és un fet que les illes representen una oferta importantíssima dins el mercat europeu, que més enlla deIs cicles economies tenim la infrastructura i l'estructura tecnica millor del
Mediterrani i que aixo ens ha permes fins ara superar crisis
que han enterrat altres sectors que es creien molt més solids.
Al marge de les dades comptables hi ha una cosa inquantificable, que es diu la qualitat de vida. Aixo és el que
hem de preservar per damunt de les fluctuacions de les
conjuntures i estam en condicions de fer-ho; no ens han de
cegar els arbres del bosc, aixo ens faria perdre de vista allo
que és fonamental, que en aquest arxipelag privilegiat per
la Providencia es pot viure cada vegada millor a escala global i que hi hem de viure, sempre que s'adoptin mesures de
prudencia i de visió de futur, que és precisament el que feim i que enfront de divulgadors de mals auguris, enfront
deIs profetes de catastofres hem de dir al nostre poble,
aquell que representam democraticament en aquest Parlament, que estam en condicions de mantenir la seva qualitat
de vida i la deIs seus fills, que estam en condicions de créixer tots en prosperitat i que a aixo dedicarem tots els esfor<;os, sigui quina sigui la conjuntura del momento
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Estam en condicions d'oferir-li alguna cosa més, estam
en condicions d'oferir-li seguretat, estam en condicions d'oferir-li seguretats, certament no ho tendrem gens racil en la
darrera decada del segles; si ens mantenim ferms en una
posició clara, reformista i autonomista podria ser que fracassassim, pero fracassarem segur si no ho feim així.
Moltes gracies, senyores i senyors.
(Aplaudiments)

avui s'hagi creat ni molt menys una estructura i una orga_
nització de govern, aquí, que ens garantitzi els bons resul_
tats de l'Administració en la gestió de totes les competen_
cies que reclamam.
No és menys cert que l'Oposició tampoc no demostra
massa interes i voluntat de millorar res, més bé es dedica
sempre a desviar, interrompre, obstaculitzar tota la iniciativa del Govern en lloc de fer una autentica labor d'oposició
constructiva per tal de corregir i millorar aquesta situació
perque a la fi sigui la nostra terra amb la seva gent la que
rebi el profit.

ELSR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
Se suspen la Sessió, que recomenc;ara dema a les 17
hores amb la intervenció deIs Portaveus deIs Grups Parlamentaris.
EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, bones tardes.
Recomenc;a la Sessió. Continuant l'Ordre del Dia, passam a les intervencions deIs Portaveus deIs Grups Parlamentaris.
Per part del Grup Parlamentarí MIXT, té la paraula el
Diputat Sr. Carles Ricci.
EL SR RICCI 1 FEBRER:
Sr. President. Sres i Srs. Diputats.
Sr. President de la Comunitat Autonoma, estam absolutament d'acord que la difícil labor d'organització de l'Estat de les Autonomies es ben hora ja que quedi conclosa.
Aquest poble balear així ho desitja i tots, aquí, en aquesta
Cambra, hem de ser capagos de transmetre a l'Administració Central aquest desig.
La primera part del seu discurs, Sr. President, no puc
negar que em va agradar molt. Realment pareix que aquest
Govern s'ha adonat deIs sentiments autonomistes deIs illenes i els ha valorat en la seva importancia, fins i tot pareix que els comparteix, jo li donaría el benefici del dubte
perque un partít d'ambit nacional, com ho és el seu partit
Popular, no estic tan segur que tingués una actuació gaire
diferent en aquest tema d'autonomies a la duta pel Partit
Socialista. No obstant aixo, des d'aquí vull manifestar al
President la meya confianc;a en les seves paraules i, com jo
sempre dic, els fets són els que prest o tard aclareixen les
veritats.

Certament no podem tenir una lluita continua, amb el
desgastament que aixo comporta, a intentar aconseguir i establir d'una vegada per totes les nos tres competencies sense haver-ho de demanar con si fóssim paries allo que nosaltres i l'Administració Central sabem que prest o tard ens
hauran de donar. Estam d'acord que aquesta lluita esgotadora s'ha d'acabar, pero tampoc no estic molt segur que

No puc deixar de donar-li la raó una vegada més, Sr.
President, que ja és ben hora que tenguem les competencies en materia d'Educació, hauria d'avergonyir els responsables que una Comunitat Aútonoma com la nostra amb
una llengua i una cultura propia, que la tenim, no disposi
encara de les competencies en aquest tema. El Govern diu
que és preparat per assumir aquestes competencies, jo tom
a manifestar els meus dubtes, es tracta d'un tema important
i d'una gran responsabilitat, per tant seria bo que prest tinguéssim en les nos tres mans el Llibre Blane d'Edueaeió per
tal d'aclarir aquests dubtes.
En materia de Sanitat pareix igualment que podríem
assumir la competencia; comptam, aquí sí, amb un Pla Director d'Ordenació Sanitaria i hem de recordar que Catalunya ha demostrat la seva capacitat, si bé també hem de recordar que ha tingut greus problemes. Per a nosaltres tampoc no seria empresa facil assumir aquesta responsabilitat i
el Conseller ho sap molt bé, pero assumir-la vol dir també
buscar les responsabilitats, el fet de demanar-les vol dir que
nosaltres som capagos i així podríem continuar amb tots i
cada un deIs temes en els quals és urgent assumir les competencies, pero el Sr. President ja ho va fer i no cal repetirho.
Es una realitat que el Govern Central no soIs no ens
dóna competencies, sinó que la seva distribució de diners a
la nostra terra, a la nostra Comunitat, és parcialista i, encara pitjor, en molts casos sense cap ni peus, no s'assembla en
res al que faria qualsevol Govern encara que fos socialista,
em refereixo al Govern Autonom, clar. No és tracta d'un
problema de dretes o d'esquerres, és més bé que treballem i
facem les coses amb la il.lusió que pertoca, és per a<;ü que
els principis fonamentals són que aquí nosaltres hem de
treballar conjuntament muntant les diferents estructures i
no poden ser mai amb programes poHties de dretes o d'esquerres, han de ser estrucutres del poble i per al poble amb
una resposta efica<; i directa als nos tres desitjos de futur, els
desitjos que volem nosaltres aquí.
Quant a la reforma de l'Estatut, aixo de les dues etapes
de que voste va parlar esta bé com a forma dialogant, pero
voste mateix, Sr. President, planejava la segona part amb la
timidesa de la no voluntat o amb la seguretat de plantejar
una cosa impossible, perque aquest consens que vos te demana avui és irrealitzable perque els que governen a Madrid, encara que dema s'hi afegeixi algun altre partidet que
no cal anomenar, no en té la més petita voluntat, aquest tema l'hem de comenc;ar a pensar seriosament, i si no tenen
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"oluntat estam arreglats, per aixo tot s'ha de posar damunt
la taula- voste va dir una cosa semblant, posem-ho damunt
la taula- i que quedi clar d'una vegada i sense embut quins
són uns i quins són els altres.
Es d'agrair, Sr. President, que hagi fet menció al fet
pluriinsular, que tal com voste ha dit comporta distintes
autonomies i distintes idiosincracies; esta bé que se'ls do ni,
ido, la seva gestió, tant com la feina de l'Oposició que hem
de reconeixer que ha estat incapae; de millorar la situació i
voste ho ha fet amb una qualitat de cada illa i l'Oposició
tampoc no ho ha fet, el tractament del tema ha estat més
bé d'anar fent amb més o menys encert, pero mai a partir
d'una analisi serios a del que vos te avui reconeix, les grans
diferencies insulars que haurien de dir a polítiques de desenvolupaments específies i diferenciades, més bé ha fet voste una mescladissa sense aconseguir clarificar, delimitar,
distingir la idiosincracia i diverses característiques que contribueixen al fet d'aquesta pluriinsularitat que vos te mateix
reconeix.
Voste ens donava un missatge d'esperanga i certament
és un deIs punts que més vaig sentir. Ens parla de col.laboració i coordinació, ens va parlar de sacrificis i concessions,
ens va parlar de la inadeqüitat de plantejaments intransigents i demagogies, ens vol reconduir a la racionalitat i flexibilitat per a la recerca activa del bé comú; enhorabona,
pero aquestes paraules les hem de dur a terme, com ho fe. ?
1m ••

D'acord, Sr. President, pero per iniciar aquest procés
únic i necessari haurem de comengar perque cada un deIs
qui som aquí dins, deIs que som en aquesta Cambra, posem
per sobre deIs nostres egoismes i ambicions particulars i
personals el deure que tenim amb els nos tres conciutadans.
Repetesc, Sr. President, té raó de queixar-se del tracte que
ens donen des de Madrid i no cal dir que les fórmules que
ens pensen aplicar amb el Fons de Compensació Interterritorial són per posar-se a plorar, pero a part d'aixo amb el
que estam absolutament d'acord, el que a mi em dol de veritar del seu discurs, és que en el repas que va fer deIs sis
anys passats voste se sent satisfet i fa recaure tot el que no
ha fet sobre Madrid i hem de reconeixer que no tot és culpa de Madrid, en el discurs d'ahir hi ha mancat l'autocrítica, s'ha oblidat de les seves mancane;es, que també les té, s'ha oblidat de la descoordinació entre Conselleries, que
han estat més o manco bones segons els Consellers i vosté
no ha estat capae; de solucionar les diferencies amb la urgencia que tots voldrfem, no dic que no ho vulgui fer.
1 n'hi ha de diferencies. La veritat és que ens devasten i
si passam a analitzar el diversos sectors eco no mies i socials
el que dic és ben patent. Podria comengar repetint el discurs de l'any passat referit preferentment a la importancia
de l'entrada en la Comunitat Europea i les repercusions
que tendra a Balears i en tot Espanya dins la decada deIs
90, pero no ho faré, crec que avui tots estam conscienciats
sobre aquest tema i crec que totes les actuacions d'aquest
Govern tenen sempre present aquest fet tan important. Per
tant, voldría analitzar cada sector des del punt de vista purament interior, nostre.
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Podem comengar, per que no?, amb la indústria, corrent el risc que se'm pugui tatxar de tenir obssessió amb
aquest tema, pero així i tot no puc passar per alt fer menció
una vegada més a la greu problematica d'aquest sector. Sr.
President, vos te afirma que es va racionalitzant, que no empitjora la seva situació, fins i tot que apareixen signes de recuperació, pero no caiguem en l'engany. No sera que els
signes de recuperació són provocats per una bona situació
de les indústries relacionades amb la construcció? Auxiliars de la construcció, vidres, mobles, materials de construcció, fusta? No pot afirmar el mateix del sector del calgat i de la bijuteria o de la pello
No dic que no es facin esforc;os, estic convene;ut que
se'n fan, no faltaria més, és veritat que es pretenen promocionar coses tan importants com el disseny, avui matí mateix ho veiem en una Comissió i jo no puc estar-me de felicitar la iniciativa perque és molt bona, pero la realitat, els
fets són també que en aquests sectors cada any hi ha manco
empreses i manco treballadors, aquesta és la veritat. No
obstant aixo, Sr. President, vos te és mostra optimista en
aquest tema, jo esper que el proper any li pugui donar la
raó i no li hagi de recordar les seves previsions de millora,
perque sigui evident que és millor i que tot ha anat bé, em
fara molta il.lusió haver de tornar endarrera aquesta part.
En el sector d'agricultura és clar que no hi ha atur, els
joves no troben en aquest sector el suficient al.licient per
incorporar-s'hi, no hi pot haver atur, i els poes que hi són
no s'han de desmoralitzar amb situacions de tensió com les
que varen sofrir el alumnes de l'Escola d'Agricultura el
passat més de juny, pero he de dir que em pareix encertat
l'esfore; de la Conselleria d' Agricultura per tal de millorar
aquesta situació, aquest esfore; no dubto que sera recompensat.
Ens hauríem de plantejar també si l'anomenament d'agroturisme que es vol potenciar des d'aquest Govern es pot
coordinar amb una producció agraria i un augment de les
rendes agraries que impedeixin la disminució de les rendes
a nivell general i l'abandonament deIs conreus, com passa
avui en dia, que en definitiva sabem que aquest abandonament produeix l'erosió del paisatge i del medi natural i no
oblidem que si volem turisme, que ae;o ja és una especie de
turisme, de qualitat que gasti una mitjana de 15.000 pessetes per dia, que sembla que és una bona mitjana, hem d'oferir, a part de la qualitat deIs nos tres serveis, un paisatge
únic, conservat, perque aquest patrimoni nostre, una vegada que el deixem perdre ja no es pot reciclar i no ens podem permetre el luxe de consumir-lo al ritme que el consumim, és necessari que tots els Grups Parlamentaris facin un
esfore; seriós per dur endavant l'aprovació del Cataleg d'Espais Naturals, fins i tot ja avanc;o per dur-lo com a Llei,
per dues raons fonamentals, per una part perque l'administrat té dret a una seguretat jurídica en relació amb les qualificacions urbanístiques deIs terrenys deIs quals són propietaris, té un dret i li ho han de donar i, per altra banda,
perque paratges de Balears dignes de conservació per les
seves característiques i la seva bellesa no siguin destruHs
pel ciment.
En definitiva, no podem consentir que situacions com
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la que succeeix a Cala Mondragó es torni a repetir. Com
més enfora sigui l'aprovació del Cataleg d'Espais Naturals
més facilment es repetiran les situacions com la que avui
vivim.

ca vaca, és el gran sector que ens doni peu al que vulguem
fer nosaltres i és per aixo que ara ja li vull manifestar que
consider curta la seva proposta als pressuposts en un sector
tan important per a les Illes com el turisme.

Ja que parlam de protecció, no soIs ens ha d'interessar
la protecció del medi ambient, igualment tenim un patrimoni historie i artístic que hauríem de defensar. Enguany
hem pogut constatar fets que no s'haurien de repetir, en la
ment de tots hi ha la destrucció de la casa deIs senyors de
Son Fe de Muro, l'Hostal Arxiduc i molts d'altres que tots
recordam i també ens podríem referir al nostre patrimoni
arqueologic que és passat per és passat per les maquines on
volen, si bé és cert que no tota la responsabilitat es d'aquest Govern, no cal equivocar-nos aquí, és la Comissió de
Patrimoni, que és la seva representació directa i també parlem-ne seriosament, hi ha una gran responsabilitat de les
Administracions locals.

També és el moment de parlar de la promoció del treball, un tema del qual difícilment o quasi mai no se'n parla.
No veig el Conseller de Treball i em sap greu, pero no té
importancia i ja li arribara. Es un tema molt lligat a la joventut, a més a més, un tema molt important per a mi perque lliga molt amb la joventut, perque aquesta promoció
del treball és per promoure, pero cap on? En quina orientació? Es una pregunta que m'agradaría saber si se l'ha fet
aquest Govern, cap on orienta m la nostra joventut, ho die
perque avui tenim un gran tema, que és el turisme, i no deim una direcció exacta per a la joventut. ¿ Sap que tal com
estam avui, veient els estudis que fa el nostre jovent avui en
dia, crearem a la nostra Comunitat de 500 a 600 directors
d'agencies o d'hotels cada any? 1 va augmentant, tant a la
Universitat com a l'escola privada, voste sumi els que hi ha
en cada curs i dintre de dos anys veura els que han sortit i
sortiran cada any, a veure si al final ens trobarem que
aquests directors acabaran fent de cambrers.

Les Administracions locals són els primers responsables, si bé nosaltres hem de tenir la seguretat de la seva actuació i el seu control, la segona part de la responsabilitat
no la podem oblidar, pero no hem de deixar de lluitar per
la preservació d'aquest llegat deIs nostres avantpassats i
més ara que pareix que les nostres finques rústiques es volen transformar en hotels i residencies, una intenció que
pareix encertada per tal de rendibilitzar-Ies, per que no?,
pero sempre respectant les seves estructures característiques i originals, també s'ha de ten ir molt en compte i molta
cura a com es realitzen aquestes operacions.
En relació amb el Turisme, he de dir, per una banda,
que la situació del sector hoteler s'ha de solucionar com sigui i el Sr. Cladera crec que és una persona prou capa!.; de
cercar les solucions adequades; s'ha de solucionar i estic segur que aquest Govern té la voluntat d'arribar a una situació satisfactoria, l'únic que jo li puc recriminar és la falta de
previsió d'aquesta situació, si bé és cert que he de reconeixer l'esfor!.; de la Conselleria per tal de promocionar el turisme, pero la promoció no serveix massa si l'oferta no és
bona i perque aquesta sigui bona s'ha d'incrementar la inspecció no per castigar sinó soIs per fer complir les lleis;
aquí les feim i si no es compleixen, valenta la gracia.
Unicament així sabrem realment que el que oferim és
bo; en definitiva, que és la qualitat que hem projectat nosal tres. L'oferta turística continua essent excessiva i incrementant-se no soIs amb els plans parcials aprovats, que
Déu n'hi do deIs que hi ha aprovats, sinó que encara for<;üsament- i és for<;üsament- se n'aprovaran més, la imprevisió
és a l'ordre del dia, aquest és el problema greu i tot per
manca d'un bon Pla d'Ordenació.
Voste no pot dir, Sr. President, com ens trobarem l'any
93 en aquest tema, no ho pot dir perque no ho sap; voste
sap molt bé que el nostre futur no pot ser el monocultiu turístie encara que sigui aquest el recurs més important.
Aquests recursos de riquesa, que els tenim i és una veritat,
avui la gran riquesa nostra és aquesta, s'ha de cuidar i tractar amb guants de seda i ha de ser el gran factor, pero fixeu-vos en el més important per a mi, és el gran factor que
ens permeti crear noves fonts de riquesa, no que sigui l'úni-

Sap voste que creix o feim creixer un món on hi haura
la gent sis mesos enmig del carrer? Com els pensa ocupar?
Sap voste que l'oci i la manca de doblers són els millors ingredients perque la joventut caigui facilment en la delinqMncia i en la droga? Sap que el turisme temporal sera bo
economicament per al capital, pero que pot destrossar tot
un sistema de forma de vida i crear més deficiencies i més
diferencies socials? Amb aixo no em vull manifestar contra
el turisme ni molt menys, ja he dit abans i he acceptat que
avui la gran producció de riquesa d'aquesta Comunitat era
el turisme, el que vull fer és recordar l'obligació que té vosté, que és el President d'aquest Govern, de preveure les diferencies, de preveure els diferents moviments socials i economics que provoca tota actuació, tot moviment en du uns
altres al costat.
Insisteixo, seva és la responsabilitat de planificar el
que el seu Govern faci preveient al mateix temps el que al
lliure mercat, que el tenim aquí, que és una de les parts de
la nostra societat, al lliure mercat de les nos tres illes i la
resta, no tan soIs de les nos tres illes, els que vendran d'Europa, d'on sigui, es pugui incidir en aquest tema, perque
vos te ens ha explicat molt bé, ha explicat molt ben detallades les incidencies passades i com aquell que diu "i així sona" i jo voldria que voste em digués " i així sonara".
Sobre la joventut, voste no ha profunditzat d'acord
amb la seva importancia. Sense cap dubte, el més important per a qualsevol societat que de veritat vulgui parlar de
progrés i futur és tenir uns miraments molt especials sobre
com s'ha de desenvolupar la joventut, de quina forma preparam el seu destí, quines facilitats de preparació cultural
els donam perque responguin realment a les necessitats del
seu proper futur, futur que som nosaltres que hem de preparar; quins tipus d'oci que a més que els serveixin de millorament de convivencia de sentit de responsabilitat, d'amor a la nostra terra, a la seva terra i solidaritat amb el
món que els enrevolta. Que feim per a tot a<;Ü? El futur és
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d'ells, no és nostre; l'obligació de preveure'l és nostra.
Finalment, no vuIl acabar sense recordar al Govern
que si bé és cert que vivim un moment d'expansió economica a les Balears, aquí és ben patent, si bé es cert que gaudim d'una de les rendes per capita més altes d'Espanya,
tampoc no hem d'oblidar que també és un deIs Iloes on
aquesta renda és més injustament repartida i les borsses de
pobresa i marginació continuen essent importants a la nostra Comunital. No només hem de voler ser els primers en
renda, en riquesa i benestar; també hem de voler ser els
que afrontem millor el tema de justícia social, d'ajut al
marginal. En definitiva, és just que paguem el bo que ens
dona la societat curant-li, com a contrapartida, les seves
malalties, perque tots nosaltres som responsables d'aquestes.
1 per concloure, Sr President, només dir-li que són els
fets i no les paraules que determinen les conductes i que
nosaltres tenim un mija simple de demostrar la nostra filosofia política, que és no demostrar en pactes anti-natura, ni
feblesa a l'hora de posar les quantitats necessaries per
aconseguir els objectius que es pretenen. Agafem la torxa
de la responsabilitat que el poble ens ha donat amb el seu
vot, el poble li ha dit: senyor, governi i faci, agafi la torxa
sense feblesa. Que ens hem d'endeutar per alguna cosa important? Dones ens eudeutam, a mi no em faria res endeutar-me per fer despeses productives, si fosin improductives
en faria un horror increíble, pero mai no tengui por, Sr
President, mai no hem de tenir por d'endeutar-nos per crear riquesa i menys encara per obtenir d'una forma practicament immediata aquesta riquesa que tenim a ma només
que siguem capa<;os d'actuar amb responsabilitat i amb visió de futur.
Gracies, Sr Presidenl.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el
Portaveu Sr Miquel Pasqual.
EL SR PASCUAL 1 AMOROS:
Sr President del Parlamenl. Sr President del Govern.
Sres i Srs Diputats.
Diu una can<;ó de Lluís Llach "el meu país és tant petit, que quan el sol se'n va a dormir mai no esta prou segur
d'haver-lo vist", i si Llach diu aquestes paraules pensant en
el seu país, que hem de pensar nosaltres deIs palsos que
conformen les illes Balears? Si les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són molt més petites en superficie i en habitants, que passara a partir de dia 1 de gener
del 1993, quan sigui una realitat el gran espai no solament
economic, sinó també polític, cultural i social que sera el
Mercat Unic Europeu? ¿Posara en perill aquest procés internacionalitzador la nostra subsistencia com a pobles o pel
contrari suposara una oportunitat, una gran oportunitat
d'aprofundir en la nostra personalitat col.lectiva?
La resposta, Sres i Srs Diputats, és que depen i depen
fonamentalment, a més de la reacció social, de la nostra ac-
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ció política. El teixit social ens reclama a nosaltres, els polities, una acció en el sentit de refor<;-ar els nostres senyals
d'identitat, perque només així podem mantenir un desenvolupament economic sostengut i, en conseqüencia, només aixi podem manten ir la cohesió interna deIs nos tres pobles.
M'explicaré: Aquests darrers trenta anys s'ha produH
un fet de gran transcendencia historica per a les nos tres iIles, que ha estat la transformació d'una societat eminentment agraria i, per tant, pobra, en una societat molt més
desenvolupada i que viu evidentment del turisme, i aquesta
societat, la nostra societat, ha de continuar vivint en el futur fonamentalment del turisme per molt que vulguem
equilibrar la nostra economia enfortint els sectors primaris,
secundaris i també deIs serveis que no conformem l'activitat turística i aixo ho hem de fer, pero, repetesc; igual que
una fabrica de cotxes no pot canviar el seu producte, nosaltres tampoc no podem pretendre un canvi substancial en el
nostre model economic, com vos te, Sr President, molt bé
va dir ahir.
El turisme ha estat la causa de la nostra prosperitat, de
tal manera que la nostra renda per capita s'aproxima a la
mitjana comunitaria, pero també ha produH algunes deseconomies, la més important de les quals ha estat la urbanització de prop del 40% de les nos tres costes. Concretament
en els darrers tres anys, com tots sabem, s'ha disparat 1'0ferta amb el consegüent augment del procés urbanitzador i
de la pressió sobre els espais naturals i la demanda - segons
les seves paraules, Sr President - es troba en un procés d'estabilització si no tendeix a disminuir, en els propers anys,
davant l'allau d'oferta d'altres palsos més exoties per al ciutada del centre i del nord d'Europa.
El nostre Grup Parlamentari coincideix que el principal objectiu de la nostra política turística ha de ser mantenir la xifra de 7 milions i mig de turistes, aproximadament,
per una part, i per l'altra que el turista tipus del futur ha de
gastar tres vega des el que gasta avui, i també coincidim que
el ciutada europeu que arribi a una despesa de 15.000 pts
per dia ha de poder gaudir d'una segona residencia a les llles Balears, pero per assolir aquests grans objectius, arnés
de diversificar l'oferta, com voste va dir ahir, de modernitzar l'oferta complementaria i de crear-ne de nova, de reconvertir la planta hotelera, de professionalitzar el sector,
d'establir un sistema de reserves automatitzat mitjan<;-ant el
foment de l'associacionisme deIs nos tres empresaris turísties de forma que els hotelers puguin vendre directament
als clients, a més de tat aixo de cada dia ens fa més falta la
conservació, és a dir, la preservació i la gestió deIs espais
naturals.
Els motius, són de caracter ecologista? En part sí, pero
no tots són d'aquest tipus. Les generacions futures tenen
dret que es conservi el 60% de la costa que encara no s'ha
urbanitzat, pero també hi ha raons de caracter economic a
curt termini que aconsellen que aquest 60% encara no urbanitzat es preservi.
En primer lloc, un deIs objectius del Govern consisteix
en la modernització de la planta hotelera. Aquesta modernització es fara si és mínimament rendable pel qui l'ha de
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fer, pero si omplim d'allotjaments turístics el que encara
ens queda verge, els turistes aniran a aquests nous allotjaments, que estaran en millors condiccions des del punt de
vista de I'entorn i també normalment perque seran més
moderns, augmentara la guerra de preus i fins i tot possiblement arribarem a una degrada ció de les antigues zones
turístiques que avui encara funcionen com a tals.
En segon lloc, vull fer referencia a unes paraules del
Conseller de Turisme, Sr Cladera, quan ahir ens explicava
els pressuposts. El Sr Cladera deia que de cada dia anira
augmentant el component cultural del turisme, iés a dir,
que el turisme no cercara només anar a una platja a torrarse, sinó que també cercara una comunicació amb el país
que visita i els palsos estan assentants pels pobles assentats
sobre un territori i la personalitat del poble receptor i la
conservació del patrimoni, tan natural com urba, sera n elements de creixent importancia a l'hora d'elecció dellloc de
vacances per part del turista.
Hi ha més arguments, Sr President del Govern, pero
m'he volgut centrar en aquests dos perque són els que vénen més a tomb amb el que vaig a dir. Davant el repte de la
internacionalització que produira el Mercat Unic Europeu,
nosaltres tenim la gran oportunitat d'accentuar ellideratge
que fins ara han mantengut les Illes Balears en el turisme i
que gracies a Déu mantenim, pero aquesta gran oportunitat pass a per una forta potenciació de les nos tres identitats
mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca; en
definitiva, per una forta potenciació de la nostra identitat
nacional.
Diu un prestigiós economista illenc que nosaltres som
esclaus del nostre exit, quan fa referencia a l'excessiva construcció de places turístiques del darrers anys, i afegeix que
ens trobam davant un greu perill de despersonalització de
les nos tres illes. No hi haura lideratge turístic, Sr President
del Govern, si no salvam els no massa espais verjos costaners que ens queden; també perdrem ellideratge si no feim
un gran esfor<; de reconversió de les zones turístiques per,
adequar-les a les necessitats d'un turisme de major qualitat
i, finalment, podem perdre també el lideratge si perdem la
nostra identitat com a poble.
Per tot aixo, salvar Cala Mondragó al nostre parer no
és només salvar un espai natural. Salvar Cala Mondragó és
aplegar veles davant la tramuntana de la competencia de
palsos com Tunísia, Turquia o Grecia, davant la tramuntana de l'augment de l'oferta i davant la tramuntana de la
despersonalització del nostre territorio Ens podran dir que
UM no va votar a la passada Legislatura a favor de la declaració de Cala Mondragó com a area natural d'especial
interes; efectivament el temps ha demostrat aquest error,
únic error en materia d'Ordenació del Territori, si bé convé
recordar que varem ser els homes d'UM, que els 1982 érem
a les files d'UCD, els que varem impedir que Cala Mondragó fos declarat un centre d'interés turístic nacional quan
varem posar, a través del Cansell General Interinsular i del
Consell Insular de Mallorca, un recurs de reposició davant
el Govern Central contra l'aprovació de l'esmentat Centre
d'Interes Turístic pel darrer Cansell de Ministres del Govern presidit per Leopoldo Calvo Sotelo.

Sr President Cañellas, avui estam molt contents perque el Cansell Executiu que voste presideix ha acordat
dues coses. La primera, dur al Parlament una llei de compra de Cala Mondragó per fer un parc natural; la segona,
no vetar la Proposició de Llei queés en aquest Parlamento
He dit que el nostre progrés economico-social pass a pel fet
que les Illes Balears mantenguin el lideratge del turisme a
la Mediterrania; he dit també que és condició "sine qua
non" la potenciació de la identitat del poble de les Illes Balears, pero aixo no basta, fa falta també l'augment de la
nostra competitivitat i la modernització de les nos tres infrastructures. Competitivitat i modernització són dos conceptes que van lligats, modernització vol dir invertir en
obres hidrauliques, carreteres, ports, hospitals, escoles, etc.,
etc., etc.; competitivitat vol dir característiques avantatjoses
que els nostres hotels, la nostra oferta complementaria, el
paquet turístic en general ha de tenir sobre els de les altres
zones.
On ha de ser aquesta competitivitat? En el sector públic o en el sector privat? Evidentment els hotels i l'oferta
complementaria són el sector privat i, per tant, el sector
privat ha de ser competitiu, pero no només ho ha de ser el
sector privat, sinó que també ho ha de ser la iniciativa del
sector públic perque fa referencia a les infrastructures. ¿Tal
vegada els aeroports no formen part del sector turístic, i la
neteja de tota mena, l'estructura portuaria, la seguretat ciutadana, el proveYment d'aigua potable i la seva posterior
depuració? Avui, l'any 1989, de que es queixen els nostres
turistes? DeIs hotels, de l'oferta complementaria o de la infrastructura i deIs serveis públics.
En que són competitius i en que no ho són? Voste, Sr
President del Govern, va dir ahir que Espanya deixa de ser
un país competitiu a causa del seu desenvolupament economic i social, entre altres coses, i a causa també de l'enfortiment de la pesseta. El Conseller de Turisme també va dir
que tenim els 7 milions i mig de turistes, que els mantenim,
que els conservam perque el preu de l'hotel és barat, ja que
si el preu de l'hotel anas en proporció amb els preus de 1'0ferta complementaria perdríem una part molt substancial
deIs nos tres visitants.
Es important, ido, que les empreses hoteleres puguin
obtenir beneficis amb preus baixos per tal de ser competitives i aixo passa perque des del Govern s'intensifica la política de lluita contra l'excés d'oferta i contra l'estacionalitat.

Dins aquestes coordenades i fent un esfor<; financer
molt important per dotar les Illes Balears de les infrastructures i serveis que necessiten, ens trobarem en condicions
d'exigir a l'empresariat turístic que es vagi reconvertint i,
per tant, que sigui més competitiu. De totes maneres, les
reclamacions deIs turistes als tour operadors semblen que
van molt més dirigides cap als deficients serveis públics que
cap a les mancances deis hotels o de l'oferta complementaria.
Per tot aixo, hem de celebrar la constitució i posada en
marxa de l'IBASAN per accelerar la construcció d'estacions
depuradores que encara manquen, encara que aixo suposi
un endeutament temporal. Pensam que aixo s'ha plantejat

:::ff{

¡¡!~

DIARI DE SESSIONS ( Núm. 70 ( 14,15 i 16 de novembre 1989

bé, el fet de recuperar a través de les tarifes de les aigües el
que ens ha de costar aquest servei. D'aquest raonament
també es dedueix la necessitat del Pla de millores de les zones turístiques, per bé que aixo no és tot.
Els transports marftims i sobretot els aeris van molt
lligats amb el turisme. Una Comunitat Autonoma com la
nostra no pot renunciar de cap manera a participar en la
gestió deIs aeroports de Son Sant Joan, de Maó i d'Eivissa
i, més que participar en la gestió, jo diria quasi a cogestionar-los. També hauríem de participar en la redacció deIs
respectius plans directors, pero aixo, en tot cas, és materia
de la reforma de l'Estatut i de negociacions amb el Govern
Central a les quals em referiré amb caracter general més
endavant.
Del transport aeri de passatgers també s'ha de dir que
molts de vols que enllac;aven directament Palma amb les
principals destinacions europees s'han suprimit i substitu'it
per altres amb escala a la Península. Aixo és dOlent, Sr President, aixo és molt dolent no només per al nostre turisme,
ja que evidentment a través d'aquests vols pot venir un
nombre més o manco gran de turistes, sinó que en general
és dolent per a la modernització de la nostra Comunitat.
Una Comunitat mal comunicada, un país mal comunicat és
un país que no pot progressar adequadament.
Un altre factor d'augment de la competitivitat en general, ja no parl només de turisme, és el foment de l'associacionisme. Em consta l'esfor~ que el Govern fa i ha fet en
aquest sentit, sobretot en el sector agro-alimentari, per tal
de concentrar l'oferta i per millorar els processos de transformació i comercialització, pero aixo s'ha d'intensificar encara més i s'hi ha d'afegir - i també s'ha d'intensificar - el
foment de l'associacionisme del petit comer~, on ens preocupa molt especialment la forta pressió de les grans organitzacions i cadenes, tant espanyoles com internacionals.
Sabem que aixo és un procés que no es pot aturar,
aquestes cad enes vendran, encara que sí es pot frenar. Ens
demanen insistentment, des de sectors de petita i mitjana
empresa, una Llei de Comer~ i sabem que no tenim competencies, pero que sí podem ordenar urbanísticament els
equipaments comercials i aixo, Sr President, s'ha de fer
com més aviat millor. Evidentment tot aixo sera insuficient
si els nostres comerciants, si els nostres botiguers en conjunt no acceleren el seu procés de reconversió que el Govern, evidentment, ha de conscienciar.
El resum del que he exposat fins ara és, per tant, que
per fer front al repte del Mercat Unic Europeu, és a dir, al
repte d'una Europa on la competitivitat marcara les regles
del joc, fa falta no només la reconversió de les nostres empreses o la modernització de les nostres infrastructures, sinó que a més de tot aixo fa falta aprofundir en les senyes
d'identitat deIs nos tres pobles i en la conservació deIs seus
valors naturals, siguin ecologics o paisatgístics, del nostre
territori i aixo per a nosaltres és una part molt important
de la que podríem ano menar política de nacionalització de
les BIes Balears. Només amb aquesta política de nacionalització, d'afirmació de les personalitats illenques, podem assegurar la cohesió interna deIs teixits socials de les socie-
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tats mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca i
consolidar així el nostre lideratge turístic a la Mediterrania.
Sr President del Govern: Entrant en una altra qüestió,
hem de dir que ahir ens va deixar preocupats. Ahir voste va
insistir que la reforma de l'Estatut d' Autonomia s'havia de
fer en dues etapes. La primera hauria de contemplar només
l'articulat corresponent a les competencies i la segona ha uria de contemplar la resta, si no ho vaig entendre malament.
Sr President, la meva pregunta és la següent: Per que
ara, que la Comissió de reforma de 1'Estatut fa feina, es fa
aquest plantejament o s'insisteix en aquest plantejament?
A la darrera reunió, Sr President, a títol anecdotic jo li he
de dir que es varen veure sis articles, una vegada passades
le competencies, que acabarem abans de 1'estiu. La meva
opinió és que si es fan dues o tres reunions setmanals
aquest PIe podria estar en condicions de prendre en consideració el text de la reforma en el proper període de sessions, pero a part d'aixo tampoc no entenc el perque del
seu plantejament, perque al meu parer dues reformes no
són possibles en un temps prudent, la segona reforma tal
vegada no la veuríem ni voste ni jo.
Jo entenc, per exemple, que hi hagi Comunitats espanyoles que es conformin amb una reforma només de les
transferencies de competencies perque hi ha problemes, i
vull posar un exemple: Castella-Lleó ho ha demanat aro, té
un text al Congrés deIs Diputats, pero no podem oblidar
que hi ha tensions segregacionistes a les províncies de l'antic Regne de Lleó, per exemple. Tenim la culpa nosaltres,
d'aquestes coses? Hem de renunciar per aixo a tenir una reforma de l'Estatut que ens doni una eina profunda per a la
nostra Autonomia? Jo entenc que no. Voste va dir ahir una
cosa que ens agrada i li vull recordar, Sr President, i és que
en les negociacions autonomiques els interlocutors han de
ser l'Administració Central i la respectiva Comunitat Autonoma. La negociació de la reforma del nostre Estatut, per
tant, ha de ser entre aquella i la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, no veig la necessitat de posar-nos limitacions a nosaltres mateixos, ja ens les posaran des de Madrid. Plantegem nosaltres el que volem i tal vegada aconseguirem alguna cosa més de les que volem.
Jo vull coincidir també amb voste que sembla que els
vents que bufen són centralistes o centralitzadors. Aixo ho
ha denunciat vos te i també ho ha denunciat el Sr Pujol i ho
denuncien tots els Presidents de Comunitats Autonomes
que no són socialistes, pero no podem negar un marge de
confianc;a al nou Govern socialista que hi haura ara, els
hem de donar cent dies com a mínimo
Ens preocupa que en aquest moment es donin per esgotades les vies de dialeg amb l'Administració Central i
vull dir que nosaltres coincidim plenament a valorar negativament, molt negativament, el demble fortament centralista del Govern ara en funcions, pero ara més que mai pensam que s'ha d'envestir amb una allau de noves negociacions i jo pens, Sr President, que si per trobar-se més fort a
Madrid el Govern necessita de la participació deIs Grups
Parlamentaris,
Transferencies o de qualsevol altre mitja, tendra el nostre
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suport, Sr President, i pens que també el d'altres Grups d'aquesta Cambra.
Sr President, Sres i Srs Diputats, per acabar només vull
retornar a la polemica de Cala Mondragó. Amb aquesta
polemica nosaltres hem vist una consciencia majoritaria en
el nostre poble de conservar Cala Mondragó en concret i
en general el nostre patrimoni natural i, anant més enlla,
pensam que hi ha una consciencia cada vegada més forta
d'enfortir la nostra identitat i aixo ens ha recordat una frase de Joan Estelrich: "Els pobles no s'adonen de la seva
desnacionalització, si se n'adonen és que ja tornen a nacionali tzar -se" .
So m, com he dit al principi, una Comunitat molt petita
formada per palsos molt petits, pero comen~m un procés
d'afirmació de la nostra identitat i aixo ens dóna, en definitiva, un raig d'esperan~.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part el Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu Sr Quetglas.
EL SR QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr President
del Govern.
El debat anual sobre orientació política general del
Govern constitueix una avinentesa oportuna per reflexionar sobre les qüestions de caracter general que preocupen
els ciutadans. Distanciat del quefer diari, se suposa que al
llarg d'aquests dos o tres dies el Parlament estableix un
diagnostic sobre els problemes comuns i prepara i aprova
línies mes tres d'actuació del Govern per tal de donar resposta política a les seves preocupacions.
Per consegüent, aquest debat, que ja ha entrat a formar part de la nostra breu tradició parlamentaria, hauria
de consistir, segons el nostre criteri, en primer lloc en una
formulació explícita deIs criteris generals que han informat,
informen i informaran alllarg del proxim any l'acció de govern de les Illes Balears. A continuació repassaríem com es
concreten aquests criteris generals dins l'acció de govern de
cada una de les arees economiques, socials, territorials, culturals, etc., que conformen aquesta acció.
Caldria, a més, una analisi crítica i valorada políticament de les mancances, les limitacions, els entrebancs i els
imponderables amb que s'ha trobat el Govern que li hagin
impedit o dificultat el compliment deIs seus objectius. Per
últim, la reflexió hauria d'acabar amb um anunci de les correccions de rumb que calguin, bé de caracter general, bé de
caracter sectorial, per adaptar les decisions polítiques a la
canviant realitat on el Govern opera.
La nostra primera reflexió es dirigeix a comprovar si
efectivament el discurs que ahir va pronunciar el President
del Govern de la Comunitat Autonoma ens proposa aques-

ta revista, si la comunicció del Sr Cañellas al Parlament recull una relació de preoucpacions ciutadanes i la resposta
del seu Govern a aquestes, si de les seves paraules podem
deduir els criteris generals que il.lustren l'acció política del
seu Govern, si hi ha un pensament metodologicament crític
sobre la interrelació que existeix o hauria d'existir entre la
seva política i la realitat en que es mou, si ens proposa algun canvi d'orientació política o almanco una justificació
política de per que aquest canvi és innecessari des del seu
punt de vista.
El primer problema que tenim és coneixer quines són
concretament les preocupacions deIs ciutadans, quines i en
quins graus, perque és cIar que podem intuir amb caracter
general la relació de qüestions que ocupen i preocupen 1'0pinió pública, pero no tan facilment quines són les seves
prioritats en temes basics com el medi ambient, l'atur, la
qualitat deIs productes que consumim, l'ocupació del territori, la seguretat ciutadana, les pensions, les drogues o la
qualitat deIs serveis públics.
Aquest Parlament va aprovar en el darrer Debat sobre
Política General que el Govem realitzaria i publicaria una
amplia enquesta entre els ciutadans de la Comunitat Autonoma sobre les materies que els preocupen, assenyalant les
prioritats com a elements basics per connectar amb les aspiracions, desitjos i preocupacions ciutadanes. Disposar
d'aquestes dades suposaria un enorme avanc; en el camí que
les institucuons polítiques reflecteixin millor la realitat social en que opera. Hem de lamentar l'incompliment - un
més - d'aquesta resolució parlamentaria.
El Sr President va comen~r la seva intervenció amb
una crítica a la reconversió autonomica a la baixa que des
del 1982, l'any de la LOAP A, pateix l'organització autonomica de I'Estat que estableix el TItol VIII de la Constitució.
Indefinicions competencials entre el Govern Central i les
Comunitats Autonomes que provoquen disfuncions i duplicitats i deixen perplex el ciutada, recuperació de competencies per part de l'Administració Central que la Constitució
i els Estatuts assenyalen com a propies de les Comunitats
Autonomes, inacceptable negativa a la revisió deIs Estatuts
de les Comunitats Autonomes que accediren per la via de
l'articIe 143, conculcant un dret reconegut a l'articIe 148 de
la Constitució, el dret a la revisió estatutaria transcorreguts
cinc anys de la promulgació de I'Estatut; creixement incomprensible deIs pressuposts, deIs funcionaris, de l'estructura
i de l'extensió i presencia territorial de l' Administració
Central que, desposselda de la majoría de competencies de
serveis públics, per contra hauría de minvar espectacularment els seu s mitjans personals i materials en favor de les
Comunitats Autonomes. Insuficiencia financera i competencial, en suma, que frustra les expectatives i esperances
deIs ciutadans en la nova estructuració de I'Estat.
Tot aixo, Sr President, és ver, i a tot aixo, Sr President,
que el CDS denuncia i defensa des de la seva fundació, des
d'aquella epoca llunyana en que el seu partit demanava la
revisió del Titol VIII de la Constitució perque desmembrava I'Estat, a tot aixo, repetesc, cada vegada i en tots els forums li hem donat el nostre suport perque creim que democracia i autonomia es donen la ma, perque creim que
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l'autonomía no solament és una manera de resoldre els
conflictes histories del nostre pais, sinó que és una eina imprescindible per a la modernització, pero en el que no podem estar d'acord, Sr President, és que les insuficiencies
competencials i financeres li serveixin de coartada per presentar-nos un balan<; triomfalista i autosatisfactori que es
podria resumir així: l'acció del meu Govern és la causa de
tat aUo que va bé i de tot aUo que va malament en tenen la
culpa els altres.
Tampoc no podem deixar d'assenyalar la corresponsabilitat de l'Administració de la Comunitat Autonoma perque, atesa la superposició d'administracions, la manca de
coordinació és almanco una responsabilitat compartida en
materia d'Indústria, en materia de Sanitat i tantes altres. La
necessaria coordinació de competencies també és imprescindible fins i tot en aqueUes altres que, sense abandonar la
reivindicació de la titularitat per part de la Comunitat Autonoma, de fet avui són concurrents perque encara que els
ciutadans no entenen gaire de problemes competencials, sí
entenen de les seves necessitats i de la resolució que una
Administració o un altra - aixo ho va dir voste ahir, Sr President - els ho resolgui.
Per tant, assenyalades les coincidencies amb el discurs
del President i reiterades una vegada més, ara pertoca repassar críticament aqueUes qüestions amb les quals no estam tan d'acord i aqueUes altres que trobam a faltar. Jo
vaig sentir amb sorpresa, Sr President, com voste ahir va
dir que el desenvolupament normatiu, el desenvolupament
legal de l'Estatut s'havia acabat. Jo li recordaria alguns elements, alguns d'elIs absolutament fonamentals i cabdals, a
l'estructuració, en el desenvolupament estatutari, com és
ara el desenvolupament de l'article 9 de l'Estatut que obliga el Govern de la Comunitat Autonoma i tots els poders
públies a promoure la participació deIs ciutadans en els
seus quefers, a l'organització de la participació democratica
deIs representants deIs ciutadans en la presa de decisions;
en definitiva, obliga a alIo que moltes vegades li hem reclamat des d'aquest Parlament: la constitució del ConselI Economic i Social.
Reiteradament se li ha demanat des d'aquest Parlament, des de l'any 1987, primer debat de política general de
la Comunitat Autonoma, on va aprovar-se per unanimitat
una resolució reclamant del Govern la remissió d'un Projecte de Llei; no es fa ver. L'any 88 el canvi de majories fa
ver que no fos aprovada una reiteració d'aquesta s01.1icitud,
pero es mantenia viva la del 87 i, finalment, a la vista de la
incapacitat o manca de voluntat del Govern de presentar
aquest Projecte de Llei, voste sap que el nostre Grup Parlamentari ha decidit presentar-ho com a Proposició de Llei.
Les Directrius d'Ordenació del Territori, que si bé no
poden considerar-se tecnicament una normativa jurídica de
desenvolupament estatutari, sí que conformen una pe<;a basica, una pe<;a angular de l'estructuració del nostre territori, un d'aquelIs aspectes on les competencies exclusives d'aquesta Comunitat Autonoma són innegables i que conformen no solament una pe¡;a angular, com he dit, sinó l'element imprescindible d'articulació territorial de la política
del Govern de la Comunitat Autonoma, l'expressió espaial
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d'aquesta política, és a dir, dins la nostra Comunitat Autonoma probablement la més important, la més transcendent,
la més debatuda, la més ampliament sentida i participada
pels ciutadans de totes les polítiques hi manquen i reiteradament li han demanat des d'aquest Parlament la remissió
de les Directrius d'Ordenació del Territori.
El desenvolupament legislatiu i execució en materia
del regim de Radio Televisió Espanyola i mitjans de comunicació social o la manca de desenvolupament de la mateixa Llei de Normalització Lingüística, tema absolutament
important, el desenvolupament reglamentari del qual esdevé absolutament imprescindible per a l'aplicació de la
mateixa lIei per l'implicació d'altres Administracions en
aquesta tasca, conformen un quadre si mes no, per dir-ho
d'una manera suau, insatisfactori quant a la ultimació de la
vertebració d'alIo que l'Estatut d'Autonomia encarrega en
legislatures successives, ja a la segona d'aquesta Comunitat
Autonoma i, per tant, a la iniciativa governamental. Per
tant, no podem coincidir, Sr President, amb la seva precisió
que el desenvolupament normatiu el nostre Estatut ja s'ha
acabat.
Un altre punt que voste va tocar i sobre el qual m'agradaria incidir amb un comentari fa referencia a la qüestió
de la reforma de l'Estatut. Voste ahir va defensar dos trams
de reforma estatutaria, un primer tram d'estricte contengut
competencial i un altre més pausat de reformes de tipus
institucionals. Jo em permetré, si el President m'ho permet,
reiterar la nostra postura que ja varem expressar en el debat de constitució de la Ponencia que estudiava la reforma
de l'Estatut, on varem defensar en primer Uoc que la reforma havia de ser una, només pot ser una reforma estatutaria
en aquests moments, pero nosaltres varem demanar un debat sobre l'abast d'aquesta reforma i enteníem que aquesta
reforma havia d'abastar almanco dos aspectes fonamentals,
el primer indiscutiblement el competencial i l'altre de resoldre aquelIes disfuncions institucionals que en referencia
amb el pedode de sessions parlamentaries, amb el regim
deIs parlamentaris, amb la vinculació deIs parlamentaris
amb els ConselIs Insulars, amb la representació de la Comunitat Autonoma en el Senat, etc., etc., han de ser sotmeses a una revisió per a una adaptació a una funcionalitat a
la qual avui l'Estatut no dóna resposta satisfactoria perque
neix en un context distinto
1, en tercer Uoc, deixar de banda - deixar aparcat, com
és diu amb un neologisme polític a l'ús - aquelIs aspectes
que formen part del pacte autonomic essencial, on varem
haver de menester un grau enorme de consens, que evidentment es podria veure en perill si quaIcú obria la caixa
de Pandora famosa que es va anunciar que s'obriría si renaixia el debat estatutari. Nosaltres no varem tenir massa
por a la reobertura d'aquesta caixa de Pandora perque, insistim, les circumstancies polítiques ara són radicalment
distintes. Avui el poble de les IlIes Balears té una representativitat en aquest Parlament, té una representativitat institucionalitzada i organitzada políticament i democraticament que ha de fer perdre la por a un debat polític, obert,
sobre qualsevol extrem del nostre Estatut i, per tant, no tenim temor a replantajar algunes qüestions que era perillós
plantejar qua n aquesta representació política no era orga-
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nitzada, quan aquest Parlament no existia i les institucions
representatives deIs ciutadans eren encara un desig i una
reivindicació.
Vull referir-me ara a una altra qüestió molt important.
Reproduesc les seves paraules, Sr President: "Quant a la
previsions de futur immediat economic balear, hem de dir
obertament que som optimistes, encara que sigui en contra
del auguris de certs experts". Efectivament hi ha auguris
d'experts tremendament pessimistes, vegem que diuen literalment: "L'any 1988 ha significat turfsticament l'inici d'una
més que probable fase d'estancament la durada de la qual
pot prolongar-se alguns anys i l'any 89 sembla confirmar
aquesta tendencia regressiva". nEIs ingresos per turisme una altra cita - poden sofrir una disminució de fins al 16%".
EIs experts parlen de la perdua de competitivitat de
Balers com a destinació turística, es parla de la disminució
del producte final agrari fins al 12%, d'un retralment de
l'activitat del sector industrial tradicional i voste ahir mateix reconeixia perspectives de futur dolentes per al sector
de la construcció i proposava la posada en marxa del Pla de
reconversió hotelera i d'infrastructures com a resposta de
la política economica a un sector amenac;at per una crisi
conjuntural. Tots aquests comentaris provoquen un panorama on l'economia de les Illes Balears tendeix al creixement Oo lleugerament negatiu.
Vertaderament el diagnostic és preocupant, és negatiu.
EIs auguris als quals voste es referia, Sr President, no són
uns bons auguris, pero ¿sap qui són aquests experts que jo
he citat? Sap a qui em referesc amb aquestes cites literals?
Al seu Conseller d'Economia i Hisenda i al seu equip, perque tot aixo, totes aquestes cites i tot aquest panorama es
tret de l'informe economic que acompanya els pressuposts
de l'any 1990. Qui és que s'equivoca, Sr President? Ells,
amb les seves dades objectives sobre les perspectives negres
o al manco preocupants de l'economia de les Illes Balears o
voste, amb un optimisme que a la llum d'aquestes dades seria absolutament injustificat?
Si ells tenen raó, el balanc; negatiu de les perspectives
economiques obliga a un replantejament de la política, voste hauria de canviar la seva política pero si s'empara amb
l'euforia i a llevar importancia a les perspectives de futur voste ahir va al.ludir que la crisi del 89 només representava
un toc d'atenció - justificaria continuar igual que fins ara.
Per ventura a voste, com a alguns altres governants, li
costa pensar que essent el President de la Comunitat Autonoma hi hagi coses que no vagin bé. Governar no és adaptar-se mimeticament al terreny intentant a totes passades
mantenir la popularitat, governar també és liderar, anticipar-se i assumir impopularitats. Hi ha un tema que és suficientment exemplificador, la política turística, la política
turística que ha tengut una gran llunyania entre les declaracions que el Govern ha fet com a objectius i mitjans de poHtica turística als mitjans de comunicació i la reealitat turística. Una política consensuada, no liderada, no compulsiva, ha produH una negociació, una creació d'unes expectatives, una consolidació d'unes expectatives de dret i, com a
conseqüencia, el major increement de demanda conegut

quan el que es pretenia amb aquesta política turística era el
retralment de l'oferta.
Aprengui la l1i<;6, aprengui la llic;ó i, per tant, dissenyi
d'una manera distinta el Pla i la Llei de modernització de
la planta hotelera, d'una manera compulsiva, perque si no,
se segueixen les mateixes passes i al final pot aconseguir
uns objectius radicalment distints deIs que es planteja. Jo
vull insistir una vega da més en aquest tema, que la renúncia a la fiscalitat propia no significa solament una renúncia
als ingressos, no solament debilita la possibilitat negociadora del Govern davant un procés de negociació amb el
sector, sinó que també significa una renúncia a l'exercici
d'una poHtica fiscal propia, una renúncia a governar i a dirigir el model economic del nostre país i aixo és una renúncia, des del nostre punt de vista, en un moment que s'augura crític, s'augura difícil i preocupant, és una renúncia que
no entenem en tota la seva dimensió, que no podem compartir de cap manera i que li demanam des d'aquí un canvi
radical en aquest sentit.
D'aquest plantejament que voste fa, d'aquesta consideració optimista i quasi euforica del futur, negant o almanco
suavitzant enormement la realitat d'unes xifres que altres
organs del seu Govern reconeixen, voste dedueix la continuHat de la seva poHtica, continuHat en el creixement turístic. Mentre voste ahir al matí deia que el turisme ha de
continuar creixent i no només quantitativament, sinó també qualitativament, el seu Conseller de Turisme dibuixava,
també ahir horabaixa en la seva compareixenc;a pressupostaria, unes previsions molt més pessimistes sobre la possibilitat de fer créixer els nostres mercats turísties, la participació de les Balears als quals ja ha arribat, segons el Sr CIad era, als seus límits maxims. Ell parlava de possibilitats de
creixement als ja impossibles de créixer més, als limitats
mecats europeus; parlava de poder créixer a través d'unes
promocions molt fortes, 25.000. 30.000, pero no més, no fer
créixer de manera significativa la participació dins aquests
mercats, ho deia ell mateix.
Aquest model de creixement que voste defensa requereix més i més noves urbanitzacions, camps de golf, pares
d'atraccions, en definitiva més i més gran pressió sobre el
nostre castigat i deteriorat territori, més pressió sobre ellitoral, més pressió sobre els recursos escassos i aixo, Sr President, és una política que no podem recolzar des d'aquest
Parlament perque aquesta no és la resposta adequada a la
necessitat del nostre desenvolupament economic - i aixo ja
Ji ho diuen els mateixos hotelers i tour operadors - ni als
desitjos democraticament expressats a través deIs Partits
amb representa ció parlamentaria i de la pressió ciutadana
al carrer pels ciutadans de les nostres illes.
Sobren places, Sr President. En termes absoluts sobren
places i tot procés de reconversió i adaptació a les noves
formes de demanda que no es basi en la desaparició de les
places sobrants és una política negativa per al nostre país.
Cala Mondragó ha estat un exemple paradigmatic, un simbol que els ciutadans han escollit per dir prou a aquesta política que ofen la sensibilitat del país, que és democraticament rebutjada i que, a més, resulta economicament insensata. El canvi que voste proposava de la prosperitat a la
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l110dernitat ha de significar un canvi qualitatiu. Per mantenir la qualitat de vida deIs ciutadans de les nostres illes i
deIs seus fills, hem de comen<;ar per recuperar la nostra
propia estimació i el respecte per a nosaltres mateixos i per
a la nostra terra.
A pesar de les seves paraules, Sr Cañellas, jo cree que
la seva és la pitjor forma de pessimisme. Cree que del seu
discurs es pot deduir la seva concepció que el fenomen turfstic ha estat i esta correlacionat amb el subdesenvolupal11ent tercermundista: preus baixos, exotisme, i en la mesura
que el nostre és ara un país europeu, estam condemnats a
l'estancament turístico Nosaltres no podem compartir
aquesta concepció i molt manco si aixo implica com a conseqüencia una resposta com la que voste pro posa.
Pensi que un poble orgullós i respectuós amb la seva
terra seria per ventura una forma desconeguda d'exotisme
que els turistes vendrien a veure. Valla pena de provar-ho
encara que només sigui per respecte a nosaltres mateixos.
"La patria - va dir Ciceró - és el lloc on s'esta bé". Facem
d'aquest país nostre una patria, facem del nostre país un
lloc on s'estigui bé; aquesta és, ni més ni manco, la responsabilitat col.lectiva de tots els presents.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas.
EL SR LOPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr President. Molt Honorable Sr President
del Govern de les Illes Balears. Sres i Srs Diputats.
Acabava ahir el seu discurs amb unes paraules que no
em puc estar de repetir: "Enfront deIs divulgadors de mals
auguris, enfront deIs profetes de catastrofes hem de dir al
nostre poble que representa m democraticament en aquest
Parlament que ens trobam en condicions de mantenir la seva qualitat de vida i deIs seus fills, que ens trobam en condicions de créixer tots en prosperitat i que a aixo dedicarem
tots els esfor~s sigui quina sigui la conjuntura del moment".
Record que l'any passat, en el transcurs d'aquest debat
voste intenta desqualificar d'alguna manera la meya intervenció dient que era tenyida de pessimisme, que el PSMEEM, no per aixo pessimista, havia carregat les tintes fosques sobre una realitat, la de les nos tres illes, que voste ens
havia explicat gairebé de color de rosa. No digui, ido, enguany, coses semblants, perque els fets no són d'un color o
d'un altre en funció de la seva propia essencia objectiva, sinó en funció deIs prejudicis subjectius del Partit al qual es
pertanyo amb el qual simpatitza la persona que emet el judici, estam d'acord, i aquí i ara el debat hauria de servir ... a
través de plantejaments rigorosos coneixent els fets, no
uns, sinó tots els fets, realitzar un diagnostic de l'estat en
que es troba aquest estimat país nostre espargit en illes,
analitzar els seus problemes i avan<;ar-ne possibles solu-
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cions.
D'aquesta manera, en efecte, compliríem el nostre
deure parlamentari, estaríem a l'altura de les circumstancies i dignificaríem la practica política que en aquests encontorns tan necessaria és de prestigiar-se, pero, Sr Cañellas, voste no ho ha fet, vos te ah ir mig dia, amb una habilitat que li reconec digna de millor causa, va intentar vendre'ns el següent missatge: Les coses no van tan bé com
voldríem perque ells - el Govern Central, potser, el Govern
del PSOE - no ens deixen i les coses van bé gracies a nosaltres que som molt bons - vostes, el seu Govern -. Vet aquí
en síntesi telegrMica el contingut del seu discurs que, per
descomptat, no compartim, encara que li reconeixem la seva intel.ligencia populista.
No el podem compartir perque mixtifica la realitat fins
allímit que ens voldria fer veure del blanc, negre, i resultaria eficagment populista si la gent no s'aturas a pensar sobre la veritat o falsedat del que voste exposa. Voste ho ha
dit: aquí estam en condicions de manten ir la qualitat de vida i en condicions de créixer tots en prosperitat, probablement és ver ago, pero el seu Govern, Sr Cañellas, després
de sis anys d'ocupar el poder autonomic en el nostre arxipelag, s'ha mostrat ben prou actiu a destruir les bases reals
d'un creixement sostingut, un creixement que asseguri la
qualitat de vida, i ha demostrat també que en aquestes illes,
illes de tots, la prosperitat d'alguns es fonamenta sobre desigualtats lacerants, explotacions discriminades, miseria d'altri, societat dual, o sigui injustícies.
No sé si Goethe tenia raó contraposant injusticia i ordre, el que sí sabem per experiencia és que la injustícia condueix inevitablement al desordre. Anar en aquestes condicions cap a la modernitat, com ens diuen des del Govern de
Madrid i repeteixen vostes com un eco, no és cap garantia
de benestar social ni de futur millor per a tots, depen de les
condicions en que la modernitat ens vengui.
El nostre Grup tenim el disgust de recordar-li, Sr President, que la prosperitat d'alguns que vostes ben bé representen s'ha fet sobre un model economic tremendament depredador basat en la fragilitat i la dependencia externa, en
uns desequilibris socials i territorials esfereldors, ja li ho
han dit els altres Portaveus; s'ha alimentat en una manca
de cultura política ciutadana i ecologica i ha generat un corol.lari de serveis públics insuficients i ineficients, aixo com
un alt grau d'escepticisme, especialment entre la joventut,
davant la societat i l'habitat que els deixam.
Sí, som el país de nivell més alt de renda per capita de
tot l'Estat, pero ago per si mateix no assegura més justícia
ni major iguaItat. Sabem voste i jo - i supos que més gent que l'any 1989 han augmentat les xifres de desocupació.
59.492 aturats el gener d'enguany resulta un miler menys
que l'any passat, segons dades oficials; el que no diuen les
estadístiques de l'INEM, per exemple, és que 8.212 aturats
reals han estat exc1osos per ordre perque són majors de 55
anys amb qualque tipus de prestació familiar i en expectativa de jubilació o bé són joves registrats com a demandants
d'ocupació, pero no comptats perque segueixen algun tipus
d'estudi o bé perque, joves o no, segueixen el pla de reci-

2508

DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 14, 15 i 16 de novembre 1989

clatge a l'INEM.
Sé que voste no té competencies en aquesta temiHica,
pero voste té l'obligació , en un discurs del Debat de l'estat
de I'Autonomia, de detectar una situació d'atur que potser
l'avalaria més encara per demanar competencies en materia
de Treball si vos tes es veiessin en condicions d'exercir-les
millor que no ho fa el Govern Central. La diferencia entre
vos te i jo o entre el seu Grup i el meu, Sr Cañellas, és que
mentre voste fa una apologia, un cant entusiasta del contracte eventual i en aixo també coincideix amb el Govern
Central, no ens enganem, gosant a dir que la taxa d'atur és
ficticia i que s'han creat 3.500 noves col.locacions a les
Illes, jo l'he de contradir, el que és greu és que s'hagin destrult quantitat de col.locacions fixes i s'hagin precaritzat els
lloes de treball fins al punt que entre gener i agost s'han
signat 160.246 contractes, deIs quals 9.000 eren contractes
de formació i només el 0,78%, escolti-ho bé, han estat contractes fixos.
No hi ha motius d'alegria per semblar més europeus
en aquests tipus de desordres. Aquí, a la nostra Comunitat
Autonoma, providencialment, segons va dir voste, prospera
i rica, es detecta que superam en quasi cinc punts allo que
en altres paIsos europeus s'anomena taxa maxima acceptable de descontentament economic i que resulta, com vos tes
sabran, de sumar atur i inflació. Xifrada aquesta taxa en 20
punts, aquí la superam de net els mesos de fort atur estacional i d'inflació més alta.
Podem compartir, ido, els judicis optimistes expressats
ahir per voste sobre la nostra economia? Depen molt de
cap on mirem, pobres illes riques. Convendria que es posessin d'acord en el si del seu Govern - ac;o també ja li ho
hem dit - i aclarissin si la crisi d'enguany en el sector d'hostaleria, per exemple, ha de ser un simple toc d'atenció o ens
trobam en un punt d'inflació d'un canvi de conjuntura, com
va advertir just fa una setmana aquí mateix el Conseller
d'Economia i Hisenda, Sr Forcades.
Forta davallada en ingressos per des pesa turística, quasi un 15%, agreujada per la fortalesa de la pesseta en haver
entrat Espanya dins el sistema monetari internacional. Una
onada de ralentització que la Secretaria General de Turisme anunciava dia 14 de juny, si més no fins al 1995, també
li ho ha dit el Sr Quetglas, o sigui que ens trobarfem davant
una greu advertencia que obligaria a replantejar-se tota
l'acció de govern que vos tes han seguit fins ara i que el President manifesta no voler canviar, sinó consolidar, ac;O sí,
fent reformes. Han apres el consell del Príncep de Lampedusa, canviar un poc perque res no canvi'i.
Tanmateix aquest model que vostes diuen voler consolidar és el que ha produ'it i continua produint nombroses
deseconomies i segurament la més gran de totes és l'impacte irreversible sobre el patrimoni natural i aquest sí que és
de 10ts i alguns se n'apropien. Un Govern sensible a la qualitat de vida i al medí ambient anteposaria a la seguretat jurídica i als pressumptes drets adquirits el deure de la funció
social d'aquests drets - article 33.2 de la Constitució - i deIs
poders públies a protegir i a defensar aquests valors en el
marc d'una indispensable solidaritat col.lectiva - article 45

de la Constitució - i és tanta la contradicció que arrela dins
el seu Govern en aquest tema que, quan ahir voste es referia a la tasca del Parlament d'estudiar la precatalogació
deIs espais naturals a protegir i afegia que mentrestant el
Govern va fent la seva feina, la meitat de la Cambra i molts
assistents vam somriure.
Li agralm la sinceritat. Mentre Diputats i Diputades es
reuneixen en el Parlament per parlar de protecció, el Govern continua destralejant el paisatge per activa o per passiva. Es el cas de Tuent, Llucalcari, la Canova, Capocorb, la
Punta i el Camp Roig, l' Algar de Felanitx; per cert, Sr Cañellas, ¿sap que diuen que en el seu Govern hi ha un Conseller que actua de misser, previa compatibilitat i dedica ció
no exclusiva al seu carrec, d'Inversiones del Este SA., promotora de l'urbanització de l'Algar? Sí, Inversiones del Este,
ac;O diuen; el que no diuen, el que dic jo és que aquest mateix Conseller forma part des del dia 7-5-88, és a dir, en l'exercici de la seva funció de Conseller Adjunt a la Presidencia, com a Secretari del Consell d'Administració i Lletrat
Assessor de la societat Cala Barca S.A, és a dir, la societat
que ha urbanitzat, que urbanitza la Barca Trencada. Per
cert, ido, que la cosa és fonamental i implica dins el mateix
Govern seu.

Jo tenia previst parlar avui de Cala Mondragó, tenia
previst referir-los alguns deIs paragrafs més substancials del
manifest que dia 5 de novembre es llegia en una historica
manifestació popular. No és demagogia, són paraules carregades de raó i de noblesa. "Que saben ells de la seva bellesa
- dei a aquest manifest -, del seu boscatge de xiprers i savines, de les seves antigues sínies els estanys on hi ha la fotja? No en saben absolutament res - jo crec que sí que en saben cosa - i venten al vuit vents del món la vergonya de la
seva ignorancia. L'única verdor per la qual senten vertadera
devoció és petita i de paper, els carnissers del paisatge troben adesiara com a fidels aliats els qui gestionen els nostres
recursos, voleu més prova?, que abusant del poder que els
va ser confiat permeten la crea ció de ghettos turísties en un
moment que la primera indústria de l'l11a comen¡;a a trontollar per l'excés d'oferta. No us deixeu enganyar pel seu
llenguatge ambigu - potser el seu, Sr President -; quan parlen de crear riquesa pensen en un quern de sarrons saturats, quan diuen que generen treball deuen tenir present
l'amplia tasca de les futures generacions que intentaran reconstruir els seus desgavells".
Magnífic manifest. Per cert, si no el coneixen, per que
no el demanen a aquests joves valents que amb civilitat i en
pau duen hores i hores encadenats a l'entrada d'aquest edifici? Pero no cal que ho facin, hem tingut la notícia d'aquesta gran victoria popular, n'estam contents, pero immediatament també li hem de dir que ac;o es un mal sistema,
un molt mal sistema. Primer s'alcen expectatives; segon, es
consoliden aquestes expectatives mitjan¡;ant planejaments
generals, s'aproven els plans parcials perque no hi ha més
remei, perque coincideixen amb els seus planejaments generals, i després ve el projecte d'urbanització, que s'aprova
amb pIe rebombori i clamor popular i es consoliden les ineminitzacions multimilionaries, 1950 milions de pessetes.
Mal precedent, molt mal precedent.
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Imagini's que poden fer ara determinats ajuntaments:
aprovar-ho tot i que sigui el moviment ciutada i ecologista,
que siguin els Grups Parlamentaris que es mobilitzin i que
finalment arribin a un bon negoci en indemnitzacions per
als promotors; que els béns patrimonials sigui n pagats, si es
volen mantenir, amb diners públies. Bona manera d'hipotecar l' Autonomia, de posar arena dins el diposit del motor
del nostre autogovern.
No sera que aquest Govern no és lliure ni autonom, sinó que depen d'interessos ben concrets que tenen noms i
llinatges? Quin sagí ha untat els seus engranatges, senyors
del Govern, perque al cap de poes mesos d'haver-se aprovat la Llei de Declaració d'Area Natural d'Especial Interes
de la zona d' Atalis, platges de Son Bou, a Menorca, ens
proposessin la seva modificació i amb l'ajut inestimable
d'una nova majoria d'aquest Parlament, s'hagi aprovat la
construcció d'un aparthotel, ara, a Torre-solí, a AIaior, 800
milions, dins una parce1.la que confronta amb el Parc de
Son Bou, important espai humit que el Govern havia de
protegir i restituir mitjan~ant unes inversions també multimilionaries? Missatge subliminal: La protecció es cara,
molt cara; hipocritament, pero, es van donant passes perque hi hagi indemnitzacions, perque els nous plantejaments
urbanísties generin noves expectatives.
Escoltin, el seu Govern és for<;a responsable d'aquesta
situació que, arnés, ahir ens deien "la posició del Govern
en aquesta materia ha de continuar inalterable". No volies
brou? Ido jas ta<;a i mitja! La Dreta utilitza sovint l'argument que tals des peses augmenten el deficit públic i que no
poden deixar a les generacions successives aquesta hipoteca
economica; en canvi no li sen ten utilitzar aquest mateix argument en relació amb la salinització de l'aigua dol<;a, a la
destrucció del substrat vital, als residus radioactius, a la
desforestació, etc., etc., que sí constitueixen una hipoteca
per al futur de conseqüencies imprevisibles.
En aquestes hores baixes a la terra de les Illes cobren
profetica els versos de Fra Anselm Turmeda, Cobles
de la divisió el Regne de Mallorca, escrites l'any 1398 a instancies d'alguns honrats mercaders, per cert, i deien: "mos
fills desobedients / als estranys m'han subjugada / per los
llurs mals regiments / concOrdia han gitada / et fortment
l'ha avilada / del regne amb deshonor", etc., etc. la n'hem
dit alguns d'aquests "mals regiments que giten la concordia", que atempten contra la pau social, la justicia, la igualtat i la fraternitat deIs ciutadans de les Illes, per cert que
200 anys després de la Revolució Francesa. N'hi ha molts
més. Vegem-ne d'altres, ja que segons vos tes la vida económica continua gracies a Déu, a la lliure empresa i a l'economia de mercat, ves per on s'emparenta la teologia amb elliberal-conservadurisme. No esmentar el nom de Déu debades, Sr Cañellas.
for~a

Anem a pams. Que el principi de tota política turística
del Govern sigui la confian<;a il.1imitada en la racionalitat i
la logica d l'empresa privada, que com tothom sap té com a
única fita aconseguir el milxim benefici, aboca necessariament a assumir el paper subsidiari del sector públic i a renunciar a governar. Conseqüencia: malgrat les diverses mesures transitories, en un any la Conselleria de Turisme ha
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vist presentar projectes d'hotels i apartaments que signiffiquen un volum de 13.000 noves places turístiques; d'aquestes, 5.000, és a dir, el 40% s'han previst a Menorca. Menorca, diuen els inversors, pero no així els empresaris d'hostaleria - vostes també hauran rebut el telegrama el President
de l'Associació Hotelera de Menorca, avui, demanant que
el Cataleg d'Arees Naturals sigui aprovat rapidament per
aquest Parlament i tengui vigor de llei -, ido bé, Menorca,
diuen, ofereix enormes possibilitats de construir; l'última
temporada va rebre 700.000 visitants i té capacitat, d'espai
almanco, per duplicar aquest nombre, com Eivissa. Així, el
Sr President deia que pensava situar 5.000 nous visitants
més a l'Illa, 750 va dir, 750.000.
Per que, Sr President? Per que la creació de més oferta
a Menorca, a Eivissa i a Mallorca quan és un fet la inhibició vers aquestes zones massificades, desequilibrad es i de
preus més baixos que imposen els tours operadors? Aquí
també segueixen camins bens diferents el seu discurs de
contenció i la realitat expansiva, la logica dellliure mercat
torna a fallar per aquí i les mesures drastiques que podria
posar des del Govern enfortint el sector públic certament
no serien populars, vosté també va dir a~o, perque el seu
Partit, si em permet el joc de paraules, el Partit Popular no
li permetria aplicacar-les.
Les Illes són barques diferents, deia voste, metilfora
marinera, pero el rumb és el mateix, segur, perque és igual
per a les quatre illes el vent de l'egoisme que bufa, és un
vent que ens du a les penyes, al naufragi i cal redre<;ar el
rumb, cal un cop de timó, pero els governs insulars - deIs
Consells, em referesc - encara en el cas que volguessin no
podrien retrassar aquest rumb, perque amb la Llei de Consells Insulars se'ls va donar un petit timó i ¿sap, Sr President, que en tost de regalar una vara de comandament als
Presidents deIs Consells Insulars potser hauria anat millor
regalar-los també l'arjau, la canya del timó de majors competencies per poder decidir els propis planejaments urbanísties, per ordenar el medi natural i el creixement d'oferta
turística? Que n'ha fet el Govern deIs criteris per alaborar
el Pla d'Ordenació del Medi Natural de Menorca, després
de molts de mesos d'haver-se proposat pel Consell Insular i
res no haver-ne sabut?

Anem al camp i facem via, pero no al camp de golf ni a
l'agroturisme, turisme agre, ni als pares aquilties, sinó al de
la baixada de producció agrícola d'entre el 6,7 o 7% i el
descens de la població activa en un 26 des de l'any 83.
Anem a veure si la tendencia de l'envelliment de la piramide poblacional continua al camp de les Illes, on han disminuIt 4.000 hectarees de seca i el minifundisme augmenta.
El President vol mirar-se en el mirall d'Europa; bé, l'estudi
que ahir va esmentar, L'avenir du monde rural, explica que
es difícil que sobrevisquin les petites explotacions, cal que
les grans perdurin i a~o s'aconsegueix evitant que es continUl parcel.1ant. Com? Amb una llei d'unitats mínimes de
conreu que estableixi la unitat minima rendible, perque
Europa ha fet una opció inequívoca a favor del manteniment de la població agrícola - aquí tampoc no som europeus en aixo - i aquesta opció reclama una acció de govern
en inversions, en formació per al pages que el capaciti a ser
gestor del medi natural.
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El objectius del Llibre Verd de la Conselleria d'Agricultura no han tingut ni tenen suficient reftex pressupostari. Pensen impulsar l'electrificació rural? Recordam i ho lamentam que en els pressuposts de l'any que ve es contempla per tercer any consecutiu l'electrificació de 45 finques a
Menorca. Si el ritme és, ido, de 15 finques anuals i tan soIs
a Menorca n'hi ha 300, haurien de passar 20 anys per abastir-Ies totes. Es cIar que abans de 20 anys, si continua la seva política inalterable, en tost d'explotacions agrícoles tendrem al camp pro u residencies agroturístiques que en lloc
de complementar acabin substituint l'activitat agraria.
Que faig demagogia? Troba que faig demagogia, Sr
President? Sres i Srs Diputats, el President ha informat que
1.000 hectarees de seca s'han transformat en reguiu. Ido bé,
agafin vos tes una finca de seca, perforin un pou i obtindran
amb tata facilitat una concessi6 d'aigües; l'ús pot ser agrícola o ramader, no importa, trossegin la finca en parceUes
de 4.000 metres quadrats o menys - seria iUegal, pero tampoc no passa res -, hi edifiquin, per exemple, un galliner i
construeixin un safareig: al cap de poes anys tendran vivendes de segona residencia, piscines, etc., tot delimitat per la
Comissió Provincial d'Urbanisme com a nucli urba de la
zona. No és demagogia, és una realitat constatable a Marratxí, a Palma, a Ciutadella, a Llucmajor, a Alaior; a<;o no
és Europa, Sr President, a<;o és l'Argentina i els qui són
menorquins sabran on em referesc.
Política d'extinció d'incendis. Un exít, aquí sí que la
concertació de serveis amb l'Administració Central ha funcionat, hi ha hagut menys incendis i amb menys inversions.
Política d'extinció de boscos: Cap fracas, el Govern aconseguira amb poc esfor<; i sense inversions extingir les masses
forestals de les Illes. Sistema per acabar amb els ecosistemes: la Llei del Sol Rústic, 50.000 metres quadrats parceUa
suficient per edificar una casa en pie boscatge i uns camins
per arribar-hi, ja tenim l'ecosistema fragil d'un bosc romput i parcel.lat.
Mentrestant, el Govern va fent i es preocupa de prendre mesures més o menys gestuals, s'imposen algunes sancions per expedients d'iUegalítats turístiques, urbanístiques, sanitaries i se n'arriben a executar fins i tot un 14%,
liquidació de comptes del 1987, vet aq",í un altre exít. Parlant d'exits, que n'han fet del famós "A?cte Intersectorial
anunciat amb bombo i platerets l'any pas~at com a panacea
de tots els mals del camp i de la indústria? Enguany no n'hem sentit res.
Gairebé ha passat de peus puntes sobre el tema industrial, Sr President. Les indústries tradicionals continuen
subsistint amb prou dificultats. Quantes fabriques han tancat aquests darrers sis anys? El Sr Ricci ho deia, malgrat
l'esfor<; que es fa en disseny, moda i comercialització, la forta competencia de la bijuteria groga, per exemple, és un
problema real. L'única indústria que ha sobreeixít, encara
que a Eivissa comenci a entrar en recessió, és la indústria
de la construcció, perdonau el rodolí, demostració palesa
que el motor de l'economia no era tant I'hostaleria, sinó la
construcció, que en realitat actua com a motor, no com a
motor industrial, sinó com a motor cancerigen, és a dir,
d'especulaci6 sobre el territori.

Mala política de sol industrial es deu haver impulsat
quan els preus aconsellen els empresaris a edificar en Sol
rústic i per interés social que vos tes mateixos declaren que
obtenen terrenys a preus més barats. Es dóna la paradoxa
que el sol industrial a determinats poHgons - i a<;o s'ha
comprovat - costa més car que el de primera Hnia vora mar.
Demagogia? No ho dic jo, ho ha escrit la petita i mitjana
empresa, ho ha dit PIMEM.
En vols més? Fa un any el President va anunciar que
dins el creixement global de l'economia insular, el sector
industrial mantendria el nivell d'aportació al producte interior brut de les Illes. Basta llegir les dades del mateix Institut Balear d'Estadística per comprovar que no ha estat així,
que continua decreixent. Ho lamentam.
El que sí creix és el problema de l'aigua potable, la salinització deIs pous, no cal dir els 3,5 grams per litre a Eivissa, a Palma entre 1 i 1,8, quan ellímit de potabilitat de
la Comunitat Economica Europea és de 0,25 i el de I'Estat
Espanyol és de 0,35, pero creixen les perforacions. En definitva, Sr President, el creixement té uns límits i els sobrepassam. No se li acut al Govern que cal promoure la declaració d'aqüífers sobreexplotats? Sí que se li acut, pero entremaliats que són, no han presentat el Projecte de Llei de
crea ció d'organismes de conca o Junta d'Aigües, encara que
ho ha dit sovint el Conseller d'Obres Públiques, mentre el
Govern de Madrid - i amb a<;o també troben una excusa no transfereix més competencies en aquesta materia precisament perque no tenen constituIda per llei o per no llei la
Junta d'Aigües, vet aquí un joc de tennis, un llu<; que es
mossega la cua.
Ja n'hi ha prou, ido. Quan els convé sí que hi ha acord
amb l' Administració Central, models de turisme, camps de
golf, ports esportius, Cabrera, silencis cómplices sobre precarització de lloes de treball, sobre nuclearització de les
Illes per presencia de vaixells de guerra, etc., etc. Per a<;o
no entram avui a debatre profundament el tema de la reforma de I'Estatut, per bé que hi farem una referencia. Creu
seriosament que l' Autonomia és ja un sentiment dins el cor
deIs ciutadans i una idea arrelada en el cap de molta gent?
En dubtam i el Govern s'estima més no dir-ho, s'estima
més no saber-ho, si no fos així hauria complit la Proposició
no de Llei que va presentar el nostre Grup i que va aprovar
el Parlament per analitzar els cinc anys d'autogovern, en
minúscules, i que instava a elaborar una enquesta sobre el
grau de coneixement de les institucions autonomiques i 1'0pinió que mereixen.
No han fet res de tot a<;o, no ho han fet. Es més, l'experiencia ens permet dubtar fins i tot del sentit autonomista del Govern mateix, un Govern que sembla haver projectat lleis per gaudir de violar-les - el cas escandalós de la
Llei de Normalització Lingüística, també li ho ha dit el Sr
Quetglas -, que no demostra tenir cap altra idea de país que
no sigui una idea de molt poca volada i aquí, sense gaire esfor<;, podríem aplicar cinc adjectius desqualificatius que
m'estalviaré de dir perque el temps s'acursa.
Un Govern que no té idea de país ni impulsa altre projecte que el d'oferir seguretats, ho deia voste també ahir
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drets no és tan tacil fer demagogia, no és tan facil fer electoralisme.

1',· pa<; de donar en tot moment la més amplia i cabdal res pos-

l::~ ta a les necessitats reals del més ampli segment de la societat de la nostra comunitat nacional, cultural i poUtica.
La classe dominant que també representa aquest Govern, a<;b sÍ, és prou astuta per mantenir el seu do mini depredador, poc li importa que vagi desapareixent la llengua
catalana i el patrimoni cultural multisecular, base i raó de
la nacionalitat. Ni un mot de protesta davant la tallada de
les emissions de TV2 en llengua catalana, tant com n'havi en parlar quan la situació era justament inversa; cap model propi de mitjans de comunicació, cap mesura efectiva
contra l'espoli i degradació deIs monuments arqueologics i
etnologics, ni per enfonir tampoc la consciencia nacional i
cultural. Continuam costa avall cap a la desaparició com a
poble, cap al no-res, i ens dol.

Vostes són tal vega da indiferents a la desafecció de la
gent - i especialment de la gent jove - a la nostra propia
llengua? No veuen que el gran objectiu per poder fer una
recomposició de la nostra societat ha d'anar per una línia
superior a les bases estrictament culturals classiques per
passar a unes bses molt més económiques i quotidianes?
Passar del nacionalisme patrio tic - em sap greu que ara no
hi hagi el Conseller Sr Forcades - a una practica nacionalitzadora vol dir que cal vincular el sentiment nacional amb la
vida quotidiana, el caracter global de la vida col.lectiva. Cal
veure com arriben als ciutadans i ciutadanes els resultats de
l'acció de Govern i com experimenten millors cotes de benestar els veins del Jonquet, del Castell, del Polígon de Llevant, de la Penya d'Eivissa, de Formentera. Per que? Perque els gran deficits solen ser a les barriades, els recoman
un estudi fet pels seus serveis hidraulics per veure quins
són els punts que tenen pitjors problemes en salinització
d'aigües a Palma de Mallorca, per exemple. Veuran com toca de prop aquest sistema periferic.
Tema molt important, ido, en que la passivitat d'un
Govern esdevé més desesperant a causa de les urgencies.
No basta apropiar-se d'iniciatives d'altri mitjan~nt subvencions per justificar una política d'acció social; bé esta el
conveni amb Caritas a partir d'una esmena precisament del
nostre Grup als pressuposts del 87; benvinguts els convenis
amb UNAC i AMADIP per a ajuts a disminucions, pero els
deficits no s'han cobert i a<;b hauria de ser una acció prioritaria del Govern. Son Tugores, centre de disminuHs profunds, fa cinc anys que parlam d'aquest tema; per cert, hem
deixi dir i tal vegada estaran més contents en aquella banda
que també hi ha d'haver aportació estatal, el Fons de Compensació Interterritorialli va donar un pessic per a aquest
centre.
Pla Quadriennal d'Acció Social. Segons la llei s'havia
d'haver presentat el mes d'abril, l'esborrany actual ha merescut el rebuig generalitzat deIs col-Iectius implicats, encara no s'ha presentat.
Tercera edat, clubs on la gent es reuneix els capvespres, pero ¿i les mini-residencies? EIs gran deficits són a les
barriades, repetim, i a les ciutats grans, pero en aquests in-

Drogodependencies, tampoc aquÍ no hi ha projecte
pro pi. Per que no han presentat cap projecte per incloure
en el Plan Nacional de lucha contra la droga i obtenir aixÍ
potser més recursos? Vaig rapid: Borsses de pobresa, calaix
de sastre on han anat a parar totes aquelles partides no
adscrites a programes, cal que s'expliqui a que es destinen
aquestes borsses, cal saber si la primera Comunitat Autonoma de l'Estat Espanyol en renda per capita sera capa<;
d'establir aviat i per llei el Fons del Salari Social, cal veure
que passa amb les pensions assistencials a la nostra Comunitat Autonoma. Ens hem de quedar amb les 20.000 pts i la
burocracia deIs temps anteriors, del franquisme? No s'ha
elaborat una normativa propia i no hem sabut fugir de les
pautes que dicta Madrid. A vostes no els agraden, a nos altres tampoc, pero en definitiva, tenint oportunitat i competencia per fer, no ho hem fet.
Quan el President parlava d'un 10% d'inversió social,
jo li vull puntualitzar que s'inclouen 1.300 milions de la
partida de pensions assistencials, que és una partida finalista i rebuda directament de l'Estat; per tant, anem a veure si
redimensionam i arribam al 6% que la Llei d' Acció Social
li obliga a posar. En definitiva, l'acció en materia sanitaria
mostra una incapacitat o manca de voluntat per fer concertacions amb I'INSALUD. CIar que voldríem que les competencies de l'INSALUD vinguessin a la Comunitat Autonoma, pero, Sr President, allo que puguem fer fem-ho ara i
estarem legitimats per de manar més competencies.
Ahir migdia, rellotge en ma, voste dedica gairebé la
meitat del seu parlament a queixar-se de les poques competencies del seu Govern per arbitrar solucions als múltiples
problemes que tenim. Reclamava el dret constitucional que
empara els pobles de les illes a augmentar el sostre competencial de l'Estatut, fins i tot el dret a reformar-lo. Hem
constatat sovint els defectes de la finan~ció autonomica,
fonamentada políticament en una cosa tan feble com és
una negocia ció xereca i un acord de cavallers, vos té ja em
perdonara. Sapiga que en la defensa d'aquests i de tots els
drets fonamentals, el nostre Grup sempre sera en primera
Unia, sense cap fermall ni hipoteca, pero sapiga també que
no ens deixarem manipular per victimismes ni per cants de
sirena.
El Govern de les Illes Balears ha de ser un Govern
amb majúscula. Tanmateix no n'hi ha prou a exercir competencies que ens corresponen, les volem totes, pero s'han
d'exercir a favor deIs pobles de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera en un projecte comú de llibertat, solidaritat i democracia.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, se suspen la Sessió per quinze minuts.
EL SR PRESIDENT:
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Sres i Srs Diputats, recomen~ la Sessió.
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay.
EL SR TRIAY I LLOPIS:
Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr President de la Comunitat Autónoma.
Comen~ré per alló que crec que més ha silenciat en el
seu discurso Voste ens deia, quan era aspirant a President
de la Comunitat, en el Debat d'lnvestidura, pel juliol del
87: "Hem de lamentar que els Consells Insulars no hagin
pogut aconseguir encara el grau de desenvolupament desitjable en aquests tipus d'institucions d'ambit balear", i més
envant afegia "fins que no aprovem aquesta llei - es referia
a la Llei de Consells Insulars - la nostra autonomia continuara incompleta", i aprovada la llei, aprovada la llei fa set
mesos, obstruldes totes les iniciatives per aplicar-la, ve ah ir
i ens diu: "el desplegament legislatiu previst a I'Estatut ha
finalitzat, la part fonamental s'ha acabat", i tornam a recordar quan ens deia en el Debat d'lnvestidura "és decisió del
meu Grup - i del seu Govern - dur endavant una legislació
tan generosa i realista com faci falta". Si creu que he tret
qualque paraula del context, ho digui a la seva replica.

Sr President, ara ja sabem per que el procés de tramitació de la Llei de Consells Insulars va ser tan llarga: perque no hi havia ni hi ha cap voluntat ni cap intenció de descentralitzar la Comunitat, perque es tractava únicament i
exclusivament d'un insularisme purament verbal. Per la via
deIs fets es buida el contingut de I'Estatut d'Autonomia del
1983, s'aplica un model de concentració de poder que no
respon ni a la letra ni a l'esperit del nostre Estatut d'Autonomia, en perjudici de les institucions insulars. Es més:
s'intenta - Projecte de Llei de Carreteres, Projecte de Llei
de Disciplina Urbanística - un lamentable procés de recuperació de les escassíssimes i minvadíssimes competencies
que el Consell General Interinsular va delegar als Consells
Insulars.
En set mesos de vigencia de la tan desitjada Llei de
Consells Insulars no hi ha hagut cap iniciativa del Govern
per aplicar-la; és més, les dues iniciatives existents del
Grup Parlamentari SOCIALISTA en materia d'urbanisme i
en materia de carrete res es troben congelades, no interessen, els Consellers no les volen, les obstrueixen per no haver de manifestar clarament quines són les seves posicions,
que, per altra part, són transparents. No hi ha un projecte,
un disseny de la Comunitat cap endins i si n'hi ha qualcun
no l'expliciten perque és radicalment contrari al model centralitzador de l'Estatut d'Autonomia del 1983. Ves per on,
Sr President, tan insularistes com eren vostes!
El seu discurs d'ahir en ses dues terceres parts - més de
la meitat en qualsevol cas, ja ho han dit altres Portaveus
que m'han precedit en l'ús de la paraula i de la tribuna practicament es resumeix en una idea senzilla: el Govern
conservador de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
s'oposa al Govern Socialista de l'Estat Espanyol. Es un joc
d'oposició entre institucions, és un joc perillós perque apel.

la sempre al localisme i a la insularitat. Pagam molt i rebem poc i, clar, tothom voldria pagar manco; Madrid i
Brussel.les ens discriminen i, clar, tothom voldria tenir un
tractament especial; no podem fer res perque no tenim
competencies, i amb aixo tractam d'encobrir les propies i
grans deficiencies de la gestió autonómica.
No és un discurs constructiu ni racional, Sr President;
el podria fer qualsevol Ajuntament, qualsevol Administració local: cap institució no té fons il.limitats, totes tenen recursos escassos; cap institució no té competencies il.limitades, totes tenen competencies acotades, competencies moltes de les quals són concurrents, competencies que són
compartides, peró aquestes manifestacions resulten clarament sagnants qua n veim tudar, perdre importants inversions estatals a les Illes Balears per manca de visió, per error o jo no sé si per purs interessos inconfessables, pero
1.800 milions de pessetes d'inversió en una planta potabilitzadora a Eivissa per part del Ministeri d'Obres Públiques
perduts, un projecte que el Govern havia inclos en aquell
Pla Extraordinari d'lnversions perque el considerava urgent, prioritari, i no hi ha cap dubte que ho és; que el Parlament - a proposta del seu Grup, crec recordar - el mes
d'abril d'enguany vam aprovar per unanimitat sol.licitar al
Ministeri d'Obres Públiques la declaració d'interes general,
que va ser aprovada pel Consell de Ministres com a mesura
de caracter excepcional el mes de juny i després tot es tuda
perque la nova majoria conservadora del municipi d'Eivissa
s'estima més construir-la pel seu compte, s'estima més que
siguin els ciutadans d'Eivissa que paguin la planta i no els
Pressuposts Generals de I'Estat.
¿Com ha quedat aquest Parlament, amb la seva unanime petició, sabent, com sabíem tots, perque aquí ho van dir
els representants del seu Grup i del Consell Insular d'Eivissa, que aixó s'aplicaria com es fa a canarles, mitjan~nt un
conveni en el qual hi hauria algunes aportacions de l' Ajuntament a fer, que no eren altres que cedir els terrenys, que
fer-se carrec del manteniment i renunciar, precisament, a
l'adjudicació a una empresa privada de la planta potabilitzadora? Perque la raó de ser de les mesures excepdonals,
fora d'un Pla Hidrologic que encara no existeix, era la necessitat urgent que fos sufragada per l'Estat aquesta importantissima inversió pública, pero no, s'ha volgut encarregar
a una empresa privada. S'ha adjudicat la planta, bon negod
per a qualcú, mal negoci per als ciutadans d'Eivissa, que a
través de les tarifes hauran de pagar una construcció i explotació que hagués anat al cent per cent, íntegrament a
fons deIs Pressuposts Generals de I'Estat.
Que hi farem? EIs altres, Madrid, són molt dolents;
vos tes, el Govern conservador de les Illes Balears, són molt
bons. I el seu exercici del poder aquí? Després de sis anys,
podem assegurar que en materies claus de la seva responsabilitat - Turisme, Territori, infrastructures - hi ha un desgovern completo A la gran estafa urbanística deIs anys 60, que
podem imputar al centralisme i a la dictadura, ara hi hem
d'afegir la nova gran estafa, fracas deIs anys 80, i aquest en
democracia i amb autonomia.
Si hi ha o no hi ha crisi turística és una discussió bizantina, les coses no van com anaven, voste mateix ahir va do-
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nar xifres, un reducció del 15% al producte turístico La Memoria Economica i Financera deIs Pressuposts Generals
per a l'any 90 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, esmentada repetides vega des per diversos oradors, diu textualment: "El resultat és la massificació, la degradació del
poder adquisitiu del turisme visitant i la paulatina desaparició del nostre únic recurs natural vendible, la naturales a i
el paisatge, que fins avui, cada vegada en menor mesura,
constitueixen el tret de les nostres illes".
S'ha d'estar d'acord: Massificació, creixement excessiu,
excés de places de tot tipus, destrucció deIs espais naturals
condueixen necessariament a un turisme de baix nivell de
despesa que dóna com a conjunt una escassa rendibilitat i
un escas futur al nostre model turístic si no es redre~ la situació, i es pot redre~r, pero no es fa la política per redre~r-Ia.

Un baix nivell de despesa - és una qüestió suficientment documentada -, retrocedint any darrera any en termes
reals dins una dinamica d'enviliment de preus, amb baixes
de preus de contracte, amb descomptes importants fora de
contracte bé en moneda bé en allargament de les estances,
dues setmanes per una, tres setmanes per dues. Es necessaría una política que permeti pujar aquestes 5.000 pessetes
per dia, com a maxim, que deixen els turistes, i aixo exigeix
la rehabilitació integrada de les zones turístiques.
Deia el Sr President que 8 milions de turistes, aproximadament, els hem de dur a 15.000 pts per turista i dia. Sr
President, posats a somniar, per que 15.000 o no 25.000?
Que té més, si no hem canviat en cap moment la corba descendent els darrers vint anys, si es continua degradant una
any darrera l'altre la des pesa diaria d'aquests turistes?
Quinze mil pessetes per dia. D'on treurem aquests 8 mi!ions de turistes a 15.000 pts per dia? Passaríem de 400.000
milions de producte turístic a 1 bilió 200.000, aixo és fabulós, és meravellós, si voste té realment aquest fórmula ens
l'exposi, com podem passar a tenir aquest nombre de turistes, per bé que d'altra banda ¿que ens importa el nombre
de turistes?, el nombre de turistes no és definitiu de res,
pot ser sigui l'única cosa que són capa<;üs de controlar, per
les entrades de l'aeroport. Nosaltres no venem nombres de
turistes, nosaltres venem pernoctacions, venem estades, el
que ens interessa és que hi hagi la maxima ocupació i que
no hi hagi un increment de les places turístiques actuals pel
mal que produeixen al conjunto Hem d'incrementar, per
tant, el nombre d'estades amb aquest manteniment, pero,
de fet, que es produeix? Es produeix un creixement desbocat de la planta hotelera, de la planta turística: 15.000,
20.000. 25.000 places cada any.
Inversió en modernització? Insignificant, inapreciable,
gens significativa, i el President diu "i aixo a pesar deIs Decrets reguladors que - segons ell - han assimilat els promotors". No senyor, no és així, aixo com a conseqüencia deIs
45 dies del 1987 d'orgia i amnistia quan es va passar deIs 30
als 60 metres per pla~ i, a més, al marge de tots aquests
Decrets i Llei reguladora, perque voldria que em digués,
d'aquestes 20.000 places que sembla que s'acabaran de
construir dins el que queda del 1989 fins al comen~ment
de la temporada proxima, quantes n'hi ha, Sr President, se-
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nyors membres del Govern, que es facin d'acord amb la llei
de 60 metres quadrats per pla~. Es una dada important, un
nombre insignificant.
El turisme s'estronca o baixa, pero la renda, el producte interior brut creix: el 7 i mig del 87, el 5 i mig del 88, el4
del 89, pero és que el4 és molt, el4 és moltfssím, un creixement alt, és el creixement de tot Espanya, que té un creixement molt alt, podríem dir el mateix de les Illes Balears, és
el creixement del Japó, superior al deIs Estats Units, Alemanya, Gran Bretanya o Mercat Comú. D'on ve, aixo?
Com és possible? Com es produeix aquest creixement tan
important del producte interior brut amb un turisme que
s'estronca, que s'estanca, que s'atura?
La construcció especulativa, que no respon a realitats,
sinó a expectatives que, amb una expressió que jo crec afortunada no sé si d'un d'aquests que voste qualifica d'auguris
d'experts, Alenyar diu que el cotxe de l'economia regional
es mou a punt mort, costa per amunt, a gran velocitat i diu:
i aixo com pot ser? Aixo és l'especulació, aixo són les expectetives, és la febre de l'or de l'any 92, aixo condueix la
nostra Comunitat a uns creixements perniciosos, uns creíxements que no són racionals.

Hi ha un estudi que supos que vostes coneixen, un important estudi de recerca i de prospecció, probablement
l'únic que s'ha fet fins ara en aquesta materia, que es diu
Balears. model 2.000, que ha fet .. .i que els professors, els
tecnics o els economistes que l'han fet són variats - Alenyar, Parellada, Aguiló, Navinés, Sastre, Mascaró, Flexas,
etc - on s'estudien els diferents escenaris del creixement de
la nostra economia a la proxima decada i diu: "Per sobre
del creixement del 3% del producte interior brut, la formació bruta de capital no és ja compatible amb la conserva ció
del territori. La conservació adequada del territori, cosa
que avui a Balears no es pot deixar de tenir en compte, implica estabilitzar el nombre total de places turístiques a la
vora de les 500.000. Suposant que l'excés d'inversió ... ", etc.,
etc., i diu al final "resultaria que l'any 2.000, amb un creixement de l'oferta superior al 3%, es disposaria a les Illes
d'un milió de places turístiques" i aquest és el camí que
duim, amb aquests creixements d'aquests darrers anys i
aquest creixement del darrer any anam cIarament cap al milió de places turístiques en una decada, amb el que aixo suposa de trencament definitiu de tots els nostres equilibris.
Quins són aquests equilibris que cal preservar? El sacrifici innecessari de l'agricultura i de la nostra indústria
tradicional; volem l'existencia d'un sector agrícola, hem
passat del pacte solidari, del Pacte Intersectorial a una despectiva passada sobre l'agricultura, a una valoració d'una
agricultura sense remei. Es va deteriorant la qualitat turística, disminuint un any darrera l'altre, com ja deia la despesa, consumint els espais naturals, s'incrementa l'estacionalitat, es va inadequant el nostre creixement a les disponibilitats de ma d'obra propies, pitjora - és un tema que també s'ha de recalcar - la distribució de la renda regional dins la
nostra Comunitat.
Anam cap a un consum suIcida d'espais naturals, parlem-ne, és una política inalterable ens deia el President a-
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hir. S'ha dit i es repeteix cada dia que el Parlament té congelat el Cataleg d'Espais Naturals i aixo mobilitza una opinió contraria a aquest Parlament amb majúscula i d'aquí
vénen aquests telegrames com el que mostrava el Sr López
i que jo també tenc, me l'han donant avui mateix, i quan un
sent a dir que el Parlament té congelat el Cataleg d'Espais
Naturals, la primera reacció és sentir-se Parlament i dir:
no, no el tenim congelat, feim feina, avanc;am molt, com si
haguéssim de defensar els altres Grups Parlamentaris, com
si haguéssim de crear una imatge unitaria del Parlament
quan per la seva mateixa naturalesa és plural.
Dones no, senyor, és cert, s'avanc;a poe, pero per que
s'ha avanc;at poc? Per la mala fe del Govern, en primer lloc,
per la mala fe del Govern, que ha remes un document pessim, voluntariament confús, amb voluntat de fer-Io inaplicable. Ha enviat un document impossible, impossible d'aprovar i impossible de denegar, supos que ho varen pensar,
perque vos tes són gent que les pensen totes, ja tenen prou
feina per desfer l'embolic que els enviam.
Es un document grMicament il.legible, en fotocopies
redu'ides, pero ac;o rai, soIs amb el pobles urbans, soIs amb
els urbanitzables amb pla parcial executat inclosos dins les
delimitacions d'espais a protegir. A més, és cert que els
Grups Parlamentaris de la majoria han tingut congelats durant molts de mesos els treballs de la Ponencia d'Espais
Naturals. EIs partidaris de treure com més prest millor els
pronunciaments del Parlament, que a<;ü és el que tenim encarregat fins ara, no tenim ni la presidencia del Parlament,
ni la presidencia de la Comissió d'Ordenació Territorial, ni
la majoria a cap Ponencia ni Comissió; tampoc no tenim,
per tant, la més mínima responsabilitat en el ritme deIs treballs, anam a les reunions a les quals ens convoquen, aportam les propostes i per a<;ü va endavant al ritme que va. Hi
anira fins al final? Nosaltres no ho podem dir, nosaltres no
ho sabem, vostes tenen la paraula, vos tes tenen la possibilitat de fer arribar al final aquest Cataleg tantes vegades esmentat.
Pero a part d'ac;o, el Govern tampoc no hi té cap interes. Des de maig fins al mes de setembre, per iniciar la suspensió de planejament que el Parlament li va aprovar, que
per arribar al mes de maig havíem passat més d'un any
d'obstruccions, de demores, de perllongaments perque no
hi havia manera d'arribar a asseure's a plantejar exactament quines eren ls mesures cautelars que s'havien de
prendre i quan arriba a prendre aquesta decisió, la decisió
de suspensió de planejament en base a un acord del Parlament que nosaltres consideram insatisfactori - perque el
consideram insuficient, pero que s'apliqui, per curt que sigui, que s'apliqui -, amb que ens trobam?
Ens trobam que el Govern inicia aquest suspensió de
planejament i amb fa amb la major desgana, creant la mmma confusió en els municipis, no delimita les arees que se
suspenen, tornen a apareixer sois urbans, soIs urbanitzables
i plans parcials dins les zones que es volen protegir; arees
sus peses i que ja tenen un nou plantejament en vigor fa un
any tornen a apareixer per al gran desconcert deIs munidpis; es proposa la suspensió d'arees que dins el seu Pla General tenen una magnífica protecció com a Arees Naturals,

la qual cosa deixa en la més absoluta confusió els Ajuntaments que ho reben i que pensen que el Govern esta dins
una línia logica i resulta que esta en una desganada acció
burocratica que trata d'embullar la troca al maxim fins al final. Aquest és el sentit de la seva política inalterable que efectivament, Sr President - no ha canviat gens aquests darrers temps, és inalterable.
Durant les darreres setmanes i com a conseqüencia de
la pressió popular per a la defensa de Cala Mondragó, s'ha
pretes lligar l'aprovació de dos projectes d'urbanització
amb la tramitació en el Parlament del denominat Cataleg
d'Espais Naturals i a<;o només pot ser qualificat de desvergonya, perque el Govern no ha enviat mai al Parlament un
Cataleg perqué l'aprovi, li do ni una vinculació jurídica, el
converteixi en una planificació vinculant, sinó simplement
per demanar el seu pronunciament, pero si protegir Cala
Monragó costa 2.000 milions de pessetes, Sr President, com
sembla per les notícies de darrera hora que vos tes han difos, aixo no és el resultat de cap situació heretada previa al
seu accés al Govern.
Vostes van rebre Cala Mondragó neta de tot condicionament jurídic, el Centre d'Interes Turístic Nacional que
aquell Govern d'UCD, Sr Pascual, va aprovar en el darrer
Consell de Ministres després de ser derrotat i erradicat del
mapa polític, l'any 1982, va ser anul.lat pel primer Govern
Socialista, l'any 1983, com a conseqüencia, certament, del
recurs que el Consell General Interinsular va aprovar a
proposta deIs socialistes,a proposta del grup de Consellers
socialistes, Sr Pascual, repassi les actes, pero bé, en qualsevol cas el Consell General Interinsular.
Vos tes van rebre Cala Mondragó neta de tot condicionament, la responsabilitat que els plats romputs de Cala
Mondragó costin avui 2.000 milions de pessetes és exclusivament seva, van rebutjar una proposta socialista fa cinc
anys, el mes d'octubre del 84, per declarar-la Area Natural
d'Especial Interes quan encara no s'havien aprovat les normes subsidiaries de Santanyí. Era el moment perfecte, ideal, idoni, aquest moment que no es repeteix mai més, el
moment magic. No ho van voler fer, van fer costat als urbanitzadors, ara sembla que sota la pressió de l'opinió pública, deIs partits polítics, deIs col.lectius de defensa de la naturalesa, de part del seu mateix Govern potser, el Govern
ha optat a la fi per la protecció integral de Cala Mondragó.
Estan d'enhorabona, Sr President, és una victoria molt
important, pero els ciutadans de les Illes Balears ara hauran de pagar un mínim de 1.500 milions de pessetes més
del que haurien pagat fa cinc anys. Aquella desgraciada votació, aquella solidaritat amb els urbanitzadors de fa cinc
anys costa 1.500 milions de pessetes al poble de le Illes Balears, aquesta és la diferencia, aquesta l'haurien de pagar
vostes. Si aplicassim els seus raonaments a determinades
arees que han fet públic i repetit reiteradament, aquests
1.500 milions els haurien de pagar de la seva butxaca.
Aquest és el tipus de gestió que vostes fan: 1.500 milions de pessetes més a Cala Mondragó que no haguéssim
hagut de pagar l'any 1984 o el 1985; 1.800 milions de pessetes perduts a la potabilitzadora d'Eivissa: Així s'adminis-
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tren els sempre escassos recursos, certament, de la Comunitat Autonoma, abó es fa la política en aquestes illes, sense limita ció de creixement en tots els instruments disponibles, municipals, que acaben sempre en el Govern, perque
del Govern és la Comissió Provincial d'Urbanisme de la
Comunitat Autonoma que aprova tot tipus de decrets, Beis,
el Pla Director de l'Oferta Trística, les Direcrius d'Ordenació Territorial, mesures cautelars, etc.. Sense limitació de
creixement, utilitzant al maxim tots els instruments, sense
una rigorosa defensa de la naturalesa, sense una protecció
autentica del medi rural, del sol rústic, continuara baixant
la despesa turística diaria en una espiral infernal que no ha
fet més que comen~r.
La situació té remei, hi ha solució, pero aquest Govern
ha tocat fons, la seva no és una política de contenció de
creixement, la seva no és una política de planificació, no és
una política de protecció d'espais naturals, no hi creuen,
per aixo qua n ho diuen sona a fals i com que no hi creuen,
no ho fan, i si ho fan, ho fan de tan mala gana que se'Is nota completament.

Pero no tot és turisme, construcció i especulació. Hi
ha altres sectors economics, hi ha altres necessitats socials.
L'agricultura decau, sembla que ja la donen per irremissiblement perduda, pero encara no s'han abordat les reformes jurfdiques precises per acabar amb sistemes tan arcaics
com els de la societat rural menorquina, la mitgeria, que no
afavorix gens que els joves vulguin dedicar-se a l'activitat agraria i ramadera. El pagés continua poc preparat perque
vos tes no han fet cap esfor~ per a l'aprofitament i la utilització de les aigües procedents de les depuradores urbanes,
pero no tan soIs el pages no esta prou preparat, l'Administració Autonomica no ha estudiat la qüestió a pesar de la
resolució del Parlament de fa dos anys de posar en marxa
un centre pilot d'experimentació de nous reguius.
El Pla de Reindustrialització, pe~ fonamental de la
política industrial del Govern, aprovat fa tres anys, tres
pressuposts per mig, quin era el seu objectiu? Mantenir, en
una primera etapa, i la següent augmentar la participació
de la indústria en el producte interior brut. Continuen baixant un any darrera l'altre la participació i la productivitat
de la indústria, han fracassat amb el Pla de Reindustrialització, és necessaria una nova política.
La política cultural es limita a una obsessiva recerca de
la imatge, accions irrelevants són objecte d'un formidable
desplegament publicitari amb quantioses despeses als mitjans de comunicació social, pero tot aixo, analitzat fredament, és un muntatge inconsistent, darrera la imatge no hi
ha substancia.

Quan l'any 83 es constituí la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, les deficiencies d'infrastructura cultural
eren el fruit logic de quasi quaranta anys d'una dictadura
que havia fet de la cultura un enemic a abatre; després de
sis anys d'autonomia amb plenes competencies culturals,
¿que ha creat el Govern conservador que no sigui amb l'acció conjunta de l'Estat, deIs Consells Insulars o deIs Ajuntaments? Quines Cases de Cultura? Quins museus? Quins
centres culturals ha creat la Conselleria de Cultura? Aquí

hi ha competencies, pero cap projecte solid de futur, només
imatges evanescents cread es, aixo sí, a for~ de grans despeses pressupostaries.
El pla quadriennal de serveis socials de la Llei d'Acció
Social que voste alabava ah ir, que ja té dos anys i mig i que
donava dos anys - termini dilatadíssim - per ser elaborat,
continua sense fer. El desinteres del Govern en aquesta
materia és manifest, basta veure l'informe de base elaborat
per encarrec del Govern, dolent, desinformat, sense participació, sense directrius ni criteris superiors. Desinteres en
l'aplicació de la llei d'Acció Social, desinterés per les accions concretes en materia d' Acció Social, cap aportació
economica de la Comunitat Autonoma al pla concertat
amb el Ministeri d' Assumptes Socials, que pertoca ser amb
participació de la Comunitat. Tot descansa sobre l'esfor~
deIs Consells Insulars i deIs Ajuntaments.
No ens parli deIs 2.000 milions de pessetes, perque ja
han dit els altres oradors que inclouen la gran nomina i que
és una transferencia de caracter finalista. El deficit de residencies de la Tercera Edat assistides i per a invalids es manifesta quan vostes mateixos reconeixen en el Pla de Salut
Mental, que ja hem alabat en el seu moment, la seva necessitat, i en materia de drogues continuam mancats d'un Pla
Territorial de Drogues, no existeix un document que les altres Comunitats tenen que estableixi les accions a desenrotllar amb atenció primaria en granges i en rehabilitació,
s'actua poc, descoordinadament i amb escassos recursos. El
Govern descarta, sembla que definitivament, l'exercici de la
competencia en promoció de salut, quan tothom sap que
l'única manera real i positiva d'assegurar la prevenció de
les toxicomanies és l'educació per a la salut a l'escola.
Es declinen les propostes que el mateix Grup SOCIALISTA ha efectuat per crear un servei de farmaco-vigilancia que permetria coneixer i controlar l'evolució del consum de determinats farmacs. Es parla, s'abusa de parlar de
la delinqMncia i de la inseguretat mentre la desídia i la negligencia enerven l'exercici de les seves competencies i responsabilitats. El Pla d'Ordenació Sanitaria és ignorat, s'actua sense cap planificació, puntualment; la inspecció sanitaria és deficient; metges, menescals, apotecaris infrautilitzats; la remodelació organitzativa i funcional deIs cossos
d'inspectors sanitaris mai no arriba, mai no s'afronta.

D'aquest ritual, d'aquesta litúrgia parlamentaria que
anualment celebra m entre Tots Sants i el Dijous Bo, entre
la presentació de l'evolució eco no mica de l'any anterior i el
Debat del Pressupost de l'any següent, que com totes les litúrgies importants no té data fixa de celebració perque va
en funció deIs cicles de la lluna, serveix, la majoria de vegades, perque la majoria absolgui el Govern conservador deIs
seus pecats, li condoni els deutes pendents, li ajorni generosament les Betres ven~udes sense acudir al notario Aquí
s'adopten resolucions, compromissos, i després no es compleixen. Jo li ho deia fa un any: el President no se sent fermat per la seva mateixa paraula i mai no hagués pensat que
Paraula es convertís en l'eslógan electoral del seu Partit a
les darreres eleccions, perque realment és un pur sarcasme.
Es un eslógan curt, pero sembla que aquí és molt mal de
complir.
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Tota l'actuació del Govern en materia de planificació
és pur anuncio EIs vull citar una frase d'un document in teressant que jo els recoman, que és la Carta Circular que el
Primer Ministre Rocard va dirigir als seus ministres quan
va prendre possessió, pel maig del 1988. Aquest document
ha estat qualificat per Le Monde com a "codi de deontologia per a l'acció governamental" i entre altres recomanacions sucoses, perque és un document litenlriament valuós,
diu: "EIs efectes d'anunci es converteixen molt sovint en
anuncis no seguits d'efectes, s'ha de preferir sempre la prova de l'acció a l'anunci de la intenció". Aquí, el Sr President
eañellas hauria de dir, en una carta similar als Srs Consellers: "EIs efectes d'anunci, vagin alerta, perque a vegades
es converteixen en anuncis seguits d'efectes; sempre s'ha de
preferir l'anunci de la intenció a la prova de l'acció", perque purs anuncis d'intenció són els que tenim aquí que mai
no tenen la prova de l'acció, cortines de fum que amaguen
el gust per la decisió discrecional, per la negociació sense
entrebancs, per la marmessivitat degudament consentida,
tolerada o expressament aprovada.
Les Directrius d'Ordenació Territorial, instrument basic de l'ordenació del territori, i bla-bla-bla com deien els
colorins, la darrera de la Llei d'Ordenació Territorial, obligació per llei del Govern d'elaborar un avan<; als vuit mesos
de l'entrada en vigor, que van acabar el desembre del 87. El
President - paraula - va dir, abril del 88, que a final d'any s'haurien acabat. El Parlament, amb la seva majoria, li va
renovar la lletra fins al desembre del 88. Som al novembre
del 89. Qui no té paraula?
No tenen intenció de fer unes Directrius d'Ordenació
Territorial, no volen un marc territorialment ordenat ni jurídicament estable a pesar de tots els trams, a l'Estat de
Dret, a la seguretat jurídica i a la Providencia. Prefereixen
el poder sense límits a l'autolimitació que suposa la planificació, el poder sense restriccions.
El Pla Director de carreteres, autopistes, autovies, túneIs, cinturons de ronda, desplagaments, noves carreteres,
renovacions totals, sembla que tot aixo, que se 'n du la cara
grossa deIs pressuposts un any darrera l'altre, hauria de respondre a una planifica ció física, a una programació temporal, a unes prioritats, a uns programes de finan<;ament. Així
ho va entendre el Parlament l'octubre del 87, quan va acordar demanar aquest Pla Director i el President va dir - paraula que ho va dir - que abans del desembre del 88 tindríem els criteris, d'aquí apoques setmanes fara un any. Mentrestant, que passa? Que aquest Pla s'executa i el Parlament el desconeix; que els punts negres continuen, els
trams de castig, les carreteres de segon ordre en mal estat,
que no hi ha prioritats.
Podríem dir el mateix de la seva paraula parlant del
Pla de la Serra de Tramuntana, podríem dir el mateix de
l'acord del Parlament sobre el Pla de Mallorca i d'un altre
tema que jo no vull passar per alt, el Pla Extraordinari d'Inversions, la gran estrella de fa un any. En discrepavem,
mancat d'objectius, calaix de sastre, pur repartiment per
Conselleries, pero voste va dir que el duria en tres mesos.
Sí, voste deia en aquell moment, Sr President, que el Pla
Extraordinari d'Inversions no era més que la res posta res-

ponsable a les demandes de la societat civil i deia: "tinguem
o no competencies, venguin o no venguin doblers de Madrid, continuarem endavant amb els nostres mitjans i amb
les nos tres idees".
Que pass a, Sr President? Quin paper feim, aquí dins?
Ho va dir vos te; cap explicació, cap ni una, és molt estrany,
no es pot passar deIs crits estentoris al més absolut silenci.
Han renunciat a les idees? Han renunciat a donar res posta
a la societat civil? No hi ha formalitat, es manifesten d'una
manera histerica, no hi ha paraula.
La historia del Pla de Desenvolupament Regional és
tan llarga que elllum vermell es posaría blau, perque hi ha
tema per parlar deu minuts. Cada dos per tres ens demana
una prorroga, segurament dema s'aprovara una altra, perque, clar, que hem de fer? El que no han fet els anys anteriors que ho facin en dos mesos i l'any següent el que no
varen fer l'any passat, tres mesos més.

El Pla Director d'Equipaments Comercials, aquest sí
que el duen en secret. Aquest, que ha de regular els hipers,
que ha de regular les grans superfícies des del punt de vista
de l'Ordenació Territorial, naturalment, no s'equivoquin,
es va aprovar per unanimitat en aquest Parlament l'any 88,
el mes d'abril, els vam donar sis mesos per fer els criteris,
pero no el volen fer, no el volen fer, diuen que va ser una
trampa socialista, organitzar els hipers és una trampa socialista. A pesar que s'ha acordat que és necessari, que hem de
donar solució á les queixes deIs comerciants, que hi ha
d'haver un marc de trobada, de concertació, de negociació
per a aquesta situació problematica, no avancen.
1 de la CAP? Que hem de dir de la CAP, Sr President?
Totes aquelles moixoneries quan ens reuníem tots al Consolat de Mar per fer aquella declaració sobre cooperatives,
aquell dialeg que hi va haver, que fins i tot el varem alabar
aquí, en el Parlament, perque nosaltres no miram prim, el
sendema 400 milions dins la butxaca, oblidat. Donar informació al Parlament cada tres mesos? Fora. Donar compte
deIs interventors, del pla de viabilitat, de l'auditoria? Fora.
Senyors! 1 després voste vol, quan ens crida per anar a destruir Cala Mondragó, la setmana passada, que hi anem?
Com hi hem d'anar, si voste no té paraula, si voste no la fa
complir? La veritat, no comprenc la seva actuació.
Per a nosaltres no és gens agradable ni gens novetós
venir aquí un any darrera l'altre a dir que no fan cas al Parlament, que no ten en paraula, que sotmeten a la institució
parlamentaria a un desgastament i a un permanent escarni
absolutament innecessari que no és beneficiós per a ningú tret deIs enemics de la democracia o de l'autonomia,
aquests són els únics, que també n'hi ha. No és que el fet sigui poc important, pero si vos tes tenen una majoria estable
- una majoria espúria, pero estable - el 95% de les coses
que s'aproven aquí s'aproven amb els seus vots, siguin raonables, no donin paraula, ni compromís, ni acord, ni resolució que no estiguin segurs que ho poden complir.
No és logic, Sr President, que la seva paraula es trobi
sempre en entredit; no és logic que la seva actuació obligui
a dir que el President no té paraula, que s'ha equivocat
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; d'eslógan electoral, que a Castella-Lleó'no ha sabem, pero
que aquí, a Balears, de paraula gens ni mica.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la
praula el Portaveu Sr González i Ortea.
EL SR GONZALEZI ORTEA:
Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. Sr Presidente del Gobierno.
He escuchado con atención y sin prejuicios el discurso
con el que ayer abrió este Debate General de la Comunidad y que constituyó una extensa exposición de la acción
política del Gobierno. En esta exposición se repasaba la actividad desarrollada a lo largo de la primera y de lo que va
de la segunda Legislatura, pero además, esto es un aspecto
importante, no sólo se hacía un balance de lo hecho, sino
que exponía toda una concepción de lo que debe ser una
política de Gobierno para esta Comunidad y se dejaba entrever un diseño de futuro con horizonte más amplio que el
de las proximas elecciones. Esto creo que debía servir para
enriquecer un debate, que delimitarse a lo hecho en este
pasado año o a lo por hacer en el próximo ya estaría ventilado la semana pasada en el Debate General de Presupuestos, porque - y este año esto era una novedad - el Debate
General de Presupuestos, la toma en considerción de los
presupuestos ha sido previa al Debate General de la Polftica del Gobierno.
Es difícil resumir la impresión causada por una exposición tan extensa, pero nosotros, que somos más optimistas
que otros Portavoces que nos han precedido en el uso de la
palabra, lo haríamos simplemente en dos palabras: equilibrio y prosperidad.
Equilibrio en lo institucional, porque al insistir una
vez más - y ya van muchas, ¿cuántas van ya? - en la necesidad de ampliar las competencias contenidas en el actual
Estatuto para conseguir un régimen auténtico de autogobierno y de acorde con lo que los ciudadanos necesitan y
reclaman y que la Constitución les concede, no lo olvidemos, resulta evidente el sentido de Estado que se expresa al
solicitar la definición de unos límites que pongan fin a la
lucha soterrada de la Administración Central por recuperar
competencias y de las Comunidades Autónomas por sobrepasar las contenidas en sus Estatutos.
No se trata de estar en un permamente tira y afloja para ver quien se lleva más o menos áreas de gobierno, de trata de ponerse de acuerdo en cuales necesita y puede desarrollar cada Administración para mejor provecho de los administrados. ¡Cuánto nos gustaría descubrir este mismo
deseo y la misma disposición en las palabras y en las actitudes de otras altas instancias!
Creo que vale la pena insistir aquí en este tema y recordar que esta Cámara expresó de forma terminante su
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voluntad de acometer la reforma del Estatuto de Autonomía con una única excepción, la del Grupo SOCIALISTA,
y que como consecuencia de ello se han venido desarrollando los trabajos en una Ponencia parlamentaria ya citada
por otros Portavoces, creada a tal efecto, y que en el borrador en el que se va avanzando ya están en el Título I1I,
creo que el Sr Pascual hablaba de ello, se ha visto completo
el Título 11, que se refiere a la modificación de los techos
competenciales, como todos recuerdan, y en el que se recogen aspectos tan importantes como los que se refieren a la
competencia exclusiva dentro del marco constitucional en
enseñanza en todos su niveles, tratamiento de menores y
recursos hidráulicos, así como se recaban las de protección
civil, policía autónoma, transportes en el ámbito de la Comunidad y Sanidad y Seguridad Social, sin perjuicio de la
competencia del Estado en lo que se refiere a la legislación
básica sobre estas materias, todas ellas citadas ayer por usted como motivo de especial preocupación de su Gobierno
y que, como puede deducir de mis palabras, constituyen
también una preocupación de todos los Grupos de esta Cámara, salvo quizá el parecer del Grupo SOCIALISTA
Equilibrio y mesura se desprenden también del enfoque dado por usted, Sr Presidente, al otro gran contencioso
de esta Comunidad con la Administración Central, el derivado de la financiación, mejor dicho, el derivado de la escasa o de la falta de financiación y dos conclusiones parecen
deducirse, me han parecido deducirse de lo oído ayer, que
están en la lfnea permanente de actuación del Gobierno,
las llamadas al diálogo y al entendimiento chocan con una
absoluta incomprensión una y otra vez - y esto hay que repetirlo y volver a repetirlo aquí -, pero ni aun así se renunciará a seguir intentando que se escuchen las peticiones
justificadas de nuestra Comunidad.
La segunda conclusión que se desprende es que existe
la voluntad firme de acometer las obras y actuaciones que
la sociedad balear justamente necesite y que de una u otra
forma se continuará adelante con una labor de gobierno
iniciada hace años, pero al hablar de competencias y de su
dotación económica no puedo menos que detenerme en un
acontecimiento importante y reciente, las tremendas riadas
que afectaron a todo el Levante de Mallorca y lo hago porque pusieron de manifesto con claridad, a mi juicio, la errónea polftica de la Administración Central en materia competencial y en materia de distribución de recursos a nuestra
Comunidad.
Si había alguna duda sobre esta cuestión, se puso entonces de manifiesto, la necesidad de que la Comunidad,
sus instituciones, el Gobierno y los Consells Insulares dispongan de reales competencias en materia de protección
civil, ya que el Gobierno Central, que es quien las tiene, no
las ejerce y que el ámbito y medios de actuación e intervención rápida y eficaz es mucho más fácil desde cerca que Mediterráneo por medio.
La otra cuestión que quiero dejar planteada es la del
contraste, del violento contraste diría yo, entre una Administración Central sorda, primero, y cicatera después, a la
hora de valorar los daños y de poner de manifiesto su decidida voluntad de convertir la tan repetida solidaridad en al-
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go visible, tangible para los mallorquines, y la actitud del
Gobierno de la Comunidad, que movilizó inmediatamente
recursos, sacándolos de donde no había y haciendo un llamamiento a todos para la tarea de reparar los daños. Que a
nadie queda duda que esos contrastes y esas actitudes se
ven, llegan al ciudadano, al que ha sufrido las consecuencias y al que se aplica aquello de las barbas de su vecino.
En estos momentos un Gobierno debe estar cerca y mostrar, por difícil o caro que sea, su lado más generoso.
Hemos hablado de equilibrio, pero también habíamos
de referirnos a la prosperidad. Dice el diccionario, el Casares, que la prosperidad es el curso favorable de las cosas y
también la define como el bienestar material. El bienestar
material de nuestra Comunidad pasa por el de todos y cada
uno de sus miembros y en el discurso de ayer debemos encontrar las claves del enfoque que el Gobierno que usted
preside dedica a su logro.
El tema turístico es probablemente, seguro, el que sirve de hilo conductor de toda la política económica. De su
correcto tratamiento depende en gran medida el nivel de
desarrollo y de bienestar que podamos alcanzar en las Islas.
Como ayer ponía usted de manifiesto, nuestra economía está fuertemente influída por la europea y ello porque nuestro principal recurso, nuestro artículo más exportable se
vende en relación directa con la capacidad de gasto del europeo medio, a quien indudablemente gustarán más unas
vacaciones en un sitio bueno y bonito, pero que renunciará,
no lo olvidemos, si el sitio no es barato; por decirlo con
mayor propiedad, si el sitio no está al alcance de sus bolsillos.
Ello nos lleva a la otra importante influencia que gravita sobre nuestra situación turística, la economía española
en su conjunto, que es la que determina la situación de
nuestra moneda y el precio de los bienes en nuestros mercados.
Así, pues, resulta obvio que hay dos ingredientes decisivos en el plato que no están en nuestra cocina, que nos
vienen precocinados y sobre los que poco podemos hacer.
Creo que es muy importante no perder de vista este dato
cuando se habla de crisis en el sector turístico, sean o no
reales esas crisis y fuera la que fuera su envergadura y su tamaño.
¿Significa esto que debe el Gobierno - y con él, el resto
de instituciones - cruzarse de brazos y permanecer a la espera de la evolución económica general europea y española? ¿Significa esto que en nada es responsable o somos responsables de la prosperidad o de la recesión económica de
la Comunidad? Ni mucho menos. Nuestro Gobierno primero y con él el resto de instituciones y administraciones
de la Comunidad pueden y deben responsabilizarse del resultado del guiso, porque tienen en sus manos condimentos, salsas y aliños que lo permiten.
Tal vez eso hace que en esta Comunidad las cosas hayan ido por mejores derroteros que en otras. La sal y el
aceite son aquí una política de turismo muy rigurosa tendente a la mejor constante de la calidad y a la diversifica-

ción de la oferta propia y de la complementaria, como ayer
se nos explicaba. Esa política se plasma, por ejemplo, en el
Plan de la Oferta Turística, cuyos criterios hemos debatido
aquí recientemente, y en el anunciado Proyecto de Ley de
modernización de alojamientos.
Es importante y justo resaltar una nota distintiva de la
política turística del Gobierno y es que se ha hecho en estrecho y permanente contacto con el sector y por ello es
una política eficaz, útil, que se acepta. No se legisla desde
despachos remotos, se legisla en contacto con los afectados
por la legislación y eso se nota, pero la política turística no
es algo que afecte sólo a una Conselleria, la política turística, entendida como pieza clave del entramado económico,
informa una parte importante de la actividad del Gobierno.
Ahí está, por ejemplo, la política de carreteras, que ha
supuesto una verdadera novedad en nuestras islas, que adolecían de kilómetros de caminos carreteros en su más estricto sentido y que necesitaban un impulso vigoroso que
los despertara de su letargo centenario.
Aquí está una política ambiental que hace frente a la
mejora de la calidad y aquí quería detenerme un momento,
porque así como suele reconocerse a este Gobierno, por
ejemplo, que está haciendo una buena labor en carreteras o
que se ha planteado con gran sensibilidad la atención sanitaria llevando a cada localidad un centro, o tantas otras cosas, se le regatea en cambio su labor en la mejora de la calidad ambiental y sin embargo los hechos - y recuerdo aquello de que los hechos son tozudos - demuestran otras cosas.
Jamás ha habido aquí un control y un seguimiento, una inspección sobre contaminación en playas, en fuentes, en medios próximos, en industrias, etc., como la que hay ahora;
jamás se había acometido una política integral de aprovechamiento de recursos hidráulicos como la puesta en marcha por este Gobierno; jamás se había ejecutado una tal
cantidad de estaciones depuradoras de aguas residuales ni
había un plan ambicioso que completara una red completa
de depuración.
Es este Gobierno el que elabora un Catálogo de Areas
Naturales, pese a quien pese, y el que pone en marcha el
primer parque natural que hay en esta Comunidad; es el
primero que legisla en materia de impacto ambiental y el
que lo hace con mayor rigor, como aquí se reconocía unánimemente hace sólo quince días por todos los Portavoces
de todos los Grupos Políticos.
Es este Gobierno el que suspende planea mientas y dicta normas subsidiarias en aquellos municipios sin planeamiento o con planeamiento disfrazado en busca de un crecimiento urbanístico respetuoso con el entorno y acorde
con los tiempos que corren; es este Gobierno el que impone mínimos de superficie por plaza turística y el que propone criterios limitativos de usos de playas y de otros espacios, nunca se había hecho eso en esta Comunidad; es este
Gobierno el que pone en marcha mecanismos de protección paisajística en todas y cada una de las actividades de
fuerte impacto, pongo dos ejemplos muy claros, como son
los criterios que aquí se debatieron sobre puertos deportivos y canteras; es este Gobierno, en fin, el que afronta un
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plan de residuos sólidos, evidentemente básico en una política ambiental y, fíjense, ha tenido la habilidad de hacer todo eso sin levantar grandes polémicas ni polvaredas y tal
vez por ello hay quien se empeña en negarle esa importante, importantísima labor, e insistir machacona mente en la
acusación de falta de sensibilidad.
Yo creo que se puede ser utópico. Creo más: tal vez se
debe ser utópico cuando no se está en el ejercicio diario de
gobierno; lo que no es admisible es que no se sea justo. Yo
comprendo que se pida al Gobierno que afronte gravísimas
indemnizaciones, que socave derechos legítimos a golpe de
decreto o que suspenda prácticamente la actividad - o una
parte importante de ella - de sectores como la construcción, la industria o los transportes. Comprendo eso desde
la visión de quienes no son responsables directos, de quienes no tienen que enfrentarse a la cruda realidad de administrar cada día. Lo que es mucho más difícil de entender
para mí es que no tengan el valor de reconocer que nunca
se había avanzado tanto en tan poco tiempo y que se reserven lo más duro de sus críticas precisamente para estas materias.
Hoy, el Gobierno, por lo que hemos oído aquí, ha dado otra nueva lección de prudencia, de imaginación y de rápida sintonía con los deseos de la población en las necesidades de esta materia. Curiosamente, creíamos que todos
los Grupos iban a felicitarle por esta hermosa, valiente e,
insisto, imaginativa decisión, pero no ha sido así, valga la
nuestra, Sr Presidente y señores del Gobierno, por las que
aquí, hoy, les han ahorrado.
Volviendo al bienestar, no puede olvidarse que no basta una buena marcha de la economía general para poder
asegurar que sus beneficios alcanzan a todos, aunque es innegable, y esto es muy importante repetirlo, que es mucho
más raeil repartir cuando hay abundancia que cuando hay
escasez, asombra que algo tan elemental no se entienda o
se tergiverse.
Es evidente, no obstante, que eso debe ir acompañado
por otras políticas, probablemente la de más importancia
sea la de Acción Social, una política que debe ser generosa,
y también hemos encontrado en el discurso de ayer - y, lo
que es mucho más importante, en los presupuestos de la
Comunidad, en los presupuestos del Gobierno - una importante preocupación por el tema, lo cual nos ahorra mayores detenciones.
Pero cuando he citado la definición de prosperidad he
recogido dos acepciones, y hasta ahora me he detenido sólo
en la segunda, en el bienestar material. En realidad a mí
me gusta más la otra, la de "curso favorable de las cosas",
porque en ella se acomoda mejor lo que yo creo que entendemos todos por prosperidad. No basta tener unos buenos
niveles económicos, hace falta más, para gozar de una mejor calidad de vida hace falta disponer de unos buenos servicios, hace falta rodearse de una atención sanitaria adecuada, vivir en un entorno urbano o rural acogedor, disponer
de centros de estudio y lectura, contar con museos, disfrutar de exposiciones, conciertos, de espectáculos de todo tipo, de actividades para los jóvenes y para los mayores.

Parte de estos servicios son responsabilidad pública y
parte, privada. Las responsabilidades públicas alcanzan a
disponer de una Administración ágil y que sea capaz de coordinarse con otras, y aquí debo manifestar mi satisfacción
por dos hechos encaminados a este fin, la aprobación de la
Ley de la Función Pública y su puesta en marcha y el importantísimo acuerdo con los Consells Insulars para la ejecución por estos de las redes de abastecimiento y saneamiento de todas la poblaciones que carecen de ellas, dentro
del Plan de Obras y Servicios. Ambas circunstancias se han
producido este año y creo que marcan un hito en el desarrollo de nuestra Autonomía.
En cuanto a las actividades o la responsabilidad en las
actividades privadas, es evidente que la responsabilidad del
Gobierno es la de fomentar, la de crear las condicions objetivas, el caldo de cultivo en el que puedan desarrollarse y
para ambas, para las públicas y para las privadas, para el fomento, para la administración y para la coordinación se necesitan, Sras y Sres Diputados, competencias y medios.
Volvemos a estar donde hemos empezado, competencias y medios. Nosotros esperamos y confiamos que la nueva Legislatura que ahora comienza en Madrid nos los proporcione y pedimos al Gobierno que para conseguirlo mantenga con calma y con firmeza sus argumentos. Estoy seguro que pese a quien pese, una amplia mayoría de esta Cámara y de la Comunidad Autónoma les seguirá respaldando.
Muchas gracias.
EL SR PRESIDENT;:
Té la paraula el Molt Honorable President de la Comunitat Autónoma, Sr Gabriel Cañellas.
EL SR PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas y Fans):
Gracies, Sr President.. Gracies, Sres i Srs Diputats i especialment als Portaveus que avui han intervengut aquí.
Lógicament voldria que les meves primeres paraules
fossin per agrair aquesta intervenció del Portaveu del Grup
POPULAR recolzant la gestió del Govern en la forma que
ha ha fet, perque no cal dubtar que amb la seva exposició
ha demostrat com tractam de ser feels a un programa electoral, com tractam d'entendre el millar que podem i traduir
alllenguatge polític, alllenguatge de les accions de govern,
els sentiments d'un poble, la voluntat d'un poble a sentir-se
com a tal, els desitjos d'una societat per aconseguir una
prosperitat material i al mateix temps una pau social, perque no cal dubtar que amb la seva exposició ha fet possible
que es vegi com intentam traduir a aquest llenguatge polític els batees d'una gent senzilla i humana que lluita constantment des de tots els camps possibles per obten ir una
qualitat de vida a la qual li donen dret, sense cap dubte,
l'esfor~ imagina ti u que és capa~ de fer, la seva capacitat de
sacrifici i, sobretot, la seva tenacitat en la lluita, perque
sense cap dubte en la seva intervenció es veu claríssim que
aquest Grup sap fer front al que s'entén per donar paraula,
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que no és només complir resolucions acceptades i aprovades aquí, en el Parlament, sinó també i molt més important
que aixo, complir el compromís que s'adquireix davant un
electorat i davant un poble, tant és així que em reme tria,
per fer-ho avinent, a les mateixes paraules del Portaveu Socialista quan ens feia patent la carta del Sr Rocard, que
també tenen els Consellers d'aquest Govern perque jo també els ho vaig remetre, La pro va de l'acció, i jo li demanaria
que faci voste la prova de l'acció i surti al carrer una vegada
i altra i demani a veure si aquest Govern té o no té acció, si
aquest Govern fa o no fa acció, si aquest Govern compleix
o no compleix la paraula que va donar un dia a uns electors
com a compromís electoral que va donar aquell dia i que
compleix una vegada i l'altre també. Aixo és complir paraula, aixo és acceptar i fer o no, a un compromís fet , cosa que
no lleva que també s'hagin d'acceptar, assumir les responsabilitats que s'assumeixen com a conseqüencia de resolucions i debatre i discutir aquí perque unes s'han pogut complir i unes aItres no s'han complit, la qual cosa no vol dir
que no es puguin complir amb un cert retardo Hi ha diferencia. Compromís i paraula, sí, i donar paraula és complir
un deure d'honor i aquest Govern el compleix.
Agrair, logicament, a UM la seva col.laboració en
aquestes tasques de Govern, un Govern que és solid, que és
monolític, un Govern que no té fissures, el Govern les decisions del qual sempre són preses per consens i mai per votació, un Govern en el qual tots els Consellers són i han estat solidaris alllarg d'aquests dos, un grup on el que esta situat darrera cada partit polític serveix de sedas a l'altre i on
no hi ha més una sola política de govern que s'ha fet per la
suma de dues visions moltes vegades distintes del mateix
problema, pero que dóna un ventall més ampli de possibilitats polítiques, mal que els pesi a aquells que ens voldrien
veure dividits. Solament així feim país, aquell país que vostes volen veure donar compliment.
Jo entenc, pero, que vos tes siguin lliures de pensar i
expressar aquí, perque el seu ideari sigui aquest, la necessitat, la conveniencia, com ho han fet altres pies, que la reforma de l'Estatut sigui distinta a la que jo exposava com
una simple possibilitat, no com un mandato Jo exposava o
intentava exposar en el meu discurs que el Govern continuava pensant que hauria estat bo que hi hagués hagut una
primera fase en la que tots manifestassim l'opinió favorable
a l'increment de transferencies i per una sola raó, perque
d'aquesta manera tal vega da ja l'hauríem tengut, tal vegada
hauríem evitat males interpretacions, perque tots sabíem
que aquí era més tacil trobar un acord i en canvi hi havia
possibilitat de postures diverses quant a la resta de modificació de l'Estatut i que aquesta diversitat podria dur-nos a
un retard, jo no dic lamentable o no, simplement a un retard perque sortís una proposició completa de modificació
de l'Estatut.
Jo crec que aixo és així i en canvi diferesc - i em permetra que sigui un poc més dur que voste no ha estat - que
haguem de donar cent dies de marge de confianc;a al nou
Govern socialista. Es la tercera vegada que li donam confianc;a, cada vega da va perdent forc;a com una gasosa destapada i no podra dur a terme amb la mateixa soltesa les realitzacions i la voluntat centralitzadora, pero la veritat és
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que li donem un marge de confianc;a - en aquest respecte,
almanco; en altres no ho sé, en altres no ho vull discutir.
perque en tota la campanya electoral no hem sentit ni una
paraula d'aquest tema.·
Si haguéssim fet la reforma en dues parts almanco ten.
dríem, ido, les competencies aclarides i una possibilitat de
ja haver presentat davant aquest Govern Socialista que es
muntara a partir del mes de desembre la petició d'aquesta
Comunitat aprovada per tots els grups políties i hauria do.
nat un peu perque durant aquests cents dies de govern tal
vegada haguéssim pogut avanc;ar qualque cosa. Qualque dia
arribara i continuarem avanc;ant.
Dues coses em criden l'atenció que voldria mencionar
encara que fossin de passada. Jo estic conforme que hem de
mantenir la nostra identitat com a poble, jo crec que aquest
és un sentiment expressat dia a dia per aquells ciutadans
que conformen els habitants de les nostres illes i que tal vegada una de les coses que fan aquest sentiment de poble és
precisament la conservació deIs espais naturals, d'allo que
forma el nostre entorn, d'allo que dóna una manera de ser,
una idiosincracia als nos tres habitants. Es possible, jo no
ho discutesc, el que passa és que alllarg d'aquesta intervenció haurem de fer diverses vegades referencia al tema del
Cataleg, que seria Msic que ja hagués sortit d'aquest Parlamento
Jo no vull entrar en disquisicions, com han fet altres
Portaveus, de si aquí hi ha mala voluntat encoberta del Govern, que des del món exterior a aquest Parlament influeix
cada vegada que es pren una decisió perque aquest Cataleg
no surti perque la seva voluntat implícita és que no surtí.
No; li assegur que tenim voluntat que surti com més prest
millor, perque lamentables situacions de fet com les que
ens hem trobat dies passats segurament no passarien i m'alegra moltíssim sentir, en canvi, que coincideix amb nosaltres quan diu que el poble d'aquestes illes cerca una vegada
i una aItra solucions als seus problemes fins i tot quan no
tenim les competencies, perque aixo és una realitat, i ens
demana que agafem la gestió de l'aeroport. També sap voste que li hem recolzat aquesta acció, l'agafi i no l'agafi com
a gestió sino la gestió completa; l'hem sol.licitada, no passi
pena, tampoc no ens la donaran en cent dies ni en molts
més.
Jo crec que aquest principi de sol.licitar més competencies ha fet bo aquest país i el mateix que vos te deia de
l'aeroport passa amb la Llei de Comer<; Interior i amb moltes aItres coses, pero continuarem lluitant perque aquest
país nostre tengui el maxim de competencies amb la mmma financ;ació possible.
Al Grup MIXT, jo li vull agrair públicament i aquí
que em permeti alabar la seva acció de facilitar la governabilitat des del que jo diria una linia d'independencia crítica,
com ha fet avuí. Jo crec que sí, que els illenes ens hem adonat del sentiment autonomista i li puc manifestar públicament que els del Grup POPULAR ens sentim igualment
autonomistes, tant o més que qualsevol, i jo crec que
aquestes coses no són ni es demos tren amb paraules més o
manco altisonants, sinó que es demostren amb fets i em re-
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met simplement als d'aquests darrers anys.
En un moment determinat se'ns va penjar - desafortunades interpretacions de les nostres actuacions - que anavem contra l'Estatut d'una manera global i no contra un
punt, contra l'Autonomia en general i no contra determinats tipus de formació d'Autonomia, que segurament hauriem evitat molts de problemes, i aquest sambenet queda
per sempre i s'ha de llevar solament a for<;a d'accions, no
de convenciments, la gent se'n conven~, i també m'hauré de
remetre a les meves accions d'aquests anys, a les accions
d'aquest Govern durant aquests anys i crec que no importa
afegir res més.
Vost~ dubta que l'estructura del Govern sigui l'adequada per a una bona gestió i una bona eficacia. Respect la
seva opinió, cadascú té la seva manera d'estructurar, la seva
Unia d'acció i la seva Hnia de govern; nosaltres tenim la
nostra, que jo crec que almanco és molt més efica~ que la
de l' Administració Central en totes i cada una de les actuacions que han anat desenrotllant aquí dins i no ho deim només nosaltres, ho diu gran part de la societat d'aquestes illes: molt més efica~, en mat~ria sanitaria, molt més efica~
en mat~ria turística, molt més efica~ en qualsevol deIs
camps de les accions en les que nosaltres hem empr~ actuacions.

Sobre la reforma de l'Estatut, vost~ dubta que hi hagi realment poHtica de dialeg. Jo crec que hi ha d'haver
aquesta poHtica de dialeg, que és bo que es faci dins aquest
ordre; l'única cosa que voldríem és que aquesta acció per
aconseguir aquest dialeg, si no té un fi, es produeixi allo
que vost~ ha definit com una votació i si hi ha una majoria
per reformar-lo, el reformem, pero que aquesta voluntat de
dialeg no ho retardi un pic i un altre, perqu~ anirfem en
contra de la nostra voluntat. Amb la seguretat que encertarem o ens equivocarem, pero que sera la nostra responsabilitat, i que en un moment determinat s'ha de dir basta, tanquem aquest tema, no sigui cosa que passi com amb el Cataleg, que després sigui culpa del Govern que tampoc no
surti la reforma de l'Estatut.
Jo no puc acceptar que em diguin que no hi ha coordinació entre les Conselleries; pens que n'hi ha, que l'acció
del Govern ho demostra, que no hi ha una acció diferent
d'una Conselleria contra un altra, que hi ha una política de
govern i un programa, que el discurs d'ahir precisament era
més una Unia d'acció, una Hnia d'actuació, una Hnia per la
qual el Govern actuava en tots i cada un deIs camps, separadament i al mateix temps en tots entremesclats.
Em preocupa i al mateix temps li agraesc que ho hagi
dit, que ens animi a seguir una Hnia d'actuació dinamica i
sense por. En aquest camp jo vull eser molt més caut: el
Govern, a través de la Hnia d'actuació que jo vaig exposar
ahir, precisament presenta unes línies d'actuació molt més
tranquil.les, molt més reposades, no parla de fer salts qualitatius ni quantitatius ni tan soIs en tema tan facil com el de
les inversions. Creim que és una de les característiques d'aquest Govern haver sabut actuar amb una autentica responsabilitat fins i tot en els temes economics i que un deIs
avantatges que hem tengut ha estat saber entendre que en
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l'equilibri hi ha una demostració de seny. Ens proposam
continuar per aquest camí fent tot allo que sigui necessari,
pero sense perdre de vista aquest punt d'equilibri.
De qualque manera, dins la globalitat de totes les intervencions i sobretot de les de l'Oposició, d'aquells que s'han definit com a Oposició, jo crec que s'ha intentat donar un missatge comú. Jo ahir sentia - die sentia perque era
un mitja de comunicació parlat i no escrit - , ahir al matí a
darrera hora, just després deIs meu discurs, que deia que
tenc la rara habilitat de destrossar l'idioma i que d'un discurs ben escrit en faig una p~sima pe<;a oratoria, pero un
conterturlia - i jo li ho agraesc - deia que si efectivament aixo era ver, també havfen de recon~ixer que tenia el do de
fer intel.ligible allo que era inintel.ligible; que la gent senzina em comprenia perfectament, que la gent del poble sabia
exactament el que jo havia dit a pesar que els intel.ligents
es quectassin en blanco
Jo no voldria que vost~ - no era jo que ho deia - es
quedassin en blanc i tractaré de repetir alguna de les coses
que vaig dir ahir a veure si tot ho arribam a entendre. Jo no
vaig dir ahir que tot allo que és bo sigui del Govern; vaig
enunciar coses que crec que el Govern ha fet bé, vaig enunciar mancances i vaig parlar fins i tot d'un canvi d'orientació, no d'un canvi rotund, perqu~ han vist que ja en varem
anunciar d'altres i sempre han estat per a pitjor i no donarem paraula, sinó modificacions dins el nostre model d'actuació, de la mateixa manera que tampoc no vaig dir que
tot allo que anava malament en aquesta comunitat fos per
culpa d'altres.
Jo, sí, ahir, vaig acusar aquí Madrid d'incompliment de
compromissos contrets de paraula, de paraula, pero també
d'escrits; de compromissos contrets de paraula en el moment de les transfer~ncies i de compromissos escrits en el
moment de les transfer~ncies i avui, al cap de sis anys de
negociar, hem hagut de posar un compromís escrit a les actes de les transfer~ncies de 700 milions de pessetes de serveis hidraulics, avui hem hagut d'acudir a reclamar-los per
la via judicial i s'ha aprovat d'acudir en el Consell de Govern d'avui perqu~ el dialeg a pesar de ser escrit tampoc no
serveix i passa igual en carreteres i amb els convenis que
ens han ... Aquesta acusació la vaig fer i la reafirm, la reafirm completament.
Jo ahir vaig acusar la falta de finan<;ació, la falta de voluntat de modificar el sistema de finan<;ació d'una manera
adequada, fins i tot la falta de detreure partides pressupostaries que són als Pressuposts Generals de l'Estat i que corresponen a compet~ncies propies, exclusives de les Comunitats Autonomes i no voler-les detreure ni amollar el manec i repetesc aquesta afirmació. Aixo és aro i part del problema financer de les Comunitats ve per aixo, no perque
ens haguem de repartir més bé o més malament els doblers
que hi ha entre una Comunitat i l'altra, sinó perqu~ hi ha
molts de doblers que són de les Comunitats Autonomes
que el Govern manté en les seves mans sense amollar-los.
Jo ahir em vaig referir i vaig criticar durament la falta
d'una voluntat d'aprofundir en el desenvolupament autonomic. Molt de parlar de pactes entre partits, molt d'anun-
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ciar que el camí pot ser una homologació per altra banda
no desitjada per ningú, total, veritats a mitges per encobrir
una voluntat centralista i aixo també ho reafirmo Vaig dir
aquí que hi ha intents, un darrera l'altre, de tornar enrera
el procés autonomic, que hi ha una política de regressió autonomica que fa perillar el nostre país. En carreteres es
veu, en els temes agrícoles ni parlar-ne, en la indústria i el
comer¡; no en parlem i ho reafirm, pero no ho dic jo sol, no
és només un problema de Balears, és un problema global,
tots els Presidents no socialistes - el del CDS que va assistir
amb nosaltres a les reunions, els nacionalistes de Catalunya
i del País Basc, i els del Partit Popular de Cantabria, La
Rioja, Balears i CastelIa-Lleó - tots junts així ho manifestaremo
Jo crec que, a més, sincerament, és una cosa que tot el
poble ho veu, o sigui que no es que facin aquesta política
amb nocturnitat, sinó que la fan a la llum del dia perque és
pro pi del que desitgen. Totes les Comunitats reclamen
exactament el mateix, hi ha Presidents de Comunitats socialistes que en públic callen, perque reben inversions i una
altra cosa que també comen¡;a per i, que són instruccions.
EIs altres, com que afortunadament - o desafortunadament
per al poble balear - no tenim ni una cosa ni l'altra, ho denunciam.
Es cert que fora d'aquesta Cambra jo he denunciat, en
funció de la meya activitat com a membre d'un partit polític, la Sanitat del Govern socialista a Madrid? Sí. Que he
denunciat la seva política d'Acció Social demagogica? També. Que he denunciat la seva política economica i de lluita
contra l'atur? També. Que he denunciat la seva falta de
sensibilitat davant tanta despesa innecessaria i consumptiva
quan nosaltres passam tantes estretors? També. Que he denunciat la seva falta de política educativa i sobretot de formació professional? També, i ho he fet en forma seriosa,
jocosa, i fins i tot amb acudits. Ho he fet, pero ho he fet
sempre fora d'aquesta Cambra i sense adjudicar-los res que
al meu entendre no es mereixessin i no estigués disposat a
demostrar amb tot el que faci falta.
Que al mateix temps jo he expressat que tot alIo que és
bo provenia del Govern? Jo crec que ningú que hagi llegit
el meu discurs - i en varen córrer capies mitges i senceres o el vulgui llegir amb un poc de calma no podra dir que jo
només hagi fet una relació de les coses que estan bé, i no
ho he fet perque preeisament crec que la perfecció és una
virtut de tan poes que soIs se la poden permetre aquells qui
no l'abastaran mai.
Jo mateix enunciava en el discurs alguns clivelIs que
sortien al nostre mateix model que obliguen a prendre determinad es decisions per anar canviant en funció del temps
i de les circumstancies, pero també deia clarament que no
estava ni es tic per un canvi de model, sinó per un ajustament a les necessitats d'un futur que és cada vegada canviant i he relacionat coses que el Govern ha fet bé i vostes
han relacionat totes les que han cregut que no ha fet bé o
que no ha fet al seu gust, que aquí també hi pot haver interpretacions de si ho ha fet bé o no; que no ho ha fet al
seu gust, pero que també és logic que sigui així perque el
seu model i el nostre són absolutament diferents, perque

vos tes tenen un model de convicció socialista i nosaltres no
el tenim i aixo és clar: mai no arribarem a coincidir en
aquest problema del model i el dia que ho farem, Déu ens
n'alliber, sera que ja no sabrem on somo
Dit aixo, cree que és oportú intentar raonar des del
nostre punt de vista algunes de les recriminacions o exposicions que han fet els distints Grups o aquelles on no coinci_
deixen. Jo he d'agrair al CDS que hagi recolzat d'una manera oberta unes parts del discurs, sobretot les que fan referencia a determinades actuacions de política general autonomica, allo que qualcú ha definit aquí i avui com que el
Govern de la Comunitat Autonoma no s'entén amb el Govern de Madrid o tal vegada és al revés, en tat allo que el
Govern de Madrid no s'entén amb el de Balears ni amb el
de cap de les Comunitats Autonomes que no pot silenciar.
Jo agraesc aquest suport perque demostra clarament
que hi ha un seguiment de la política nacional i que si sumam les voluntats de tots els qui s'han expressat en representació de les seves Comunitats, suma molts més que la
majoria de Partits que donen suport a la voluntat socialista
a fora, entre totes les Comunitats.
M'acusa de fer un balan¡; triomfalista. No ha estat la
meya voluntat, jo he volgut fer un balan¡; el més realista
possible, tal com jo ho veig, i efectivament, per acusar-me
d'aquests balane; triomfalista, diu que jo he intentat demostrar que s'havia acabat tot el desenrotllament legislatiu. Jo
pens que deia i enunciava les que creia que formaven part
del grup més important d'aquest desentrotllament legislatiu, possiblement és cert que a voste li fa falta el Consell
Economic i Social, per altra banda un deIs temes més diffcils de fer, més difícils de compaginar. El Govern de la Nació du molts més anys que nosaltres intentant treure un
model adequat i nosaltres també l'esperavem amb molta iI.
lusió i tampoc no surt. Per tant, és cert: hi ha aquesta mancan¡;a, hi ha una mancan¡;a que qualque dia es cobrira, vostes han tengut una iniciativa en aquest camp que debatrem
amb molt de gusto
Que falten les Directrius d'Ordenació del Territori en
som conscients. Som conscients que aixo vol dir faltar a
una paraula? No. Falta a la paraula aquell que no fa comptes complir-Ia; no falta a la paraula aquelI que fa feina en
una direcció, tot i reconeixent alguna de les nostres mancanees, que encara no hem pogut dur aquí. També hem de
reconeixer que no és pe¡;a facil de fer, que no és pe¡;a que
es pugui improvisar i que efectivament du molta més feina i
molts més problemes deIs que no~altres hauríem desitjat.
En el tema de la reforma de l'Estatut voste passava pena i creia oportú fer-Ia en una sola actuació en lloc de dues,
a pesar que en la mateixa hi hagués dos aspectes diferenciats, el competencial i el de les disfuncions que hi ha avui.
Jo no li he dir més que el mateix que he dit als altres
Grups: que és posible que sigui un sistema millor, pero que
retarda aquella actuació - que al parer del Govern és important - de poder delimitar les competencies entre un Govern Central i els Governs de les Comunitats Autonomes i
crec que aixo no és bo.
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Jo no crec que hagi pecat d'optimista a l'hora de reflectir el futur economic. Crec que efectivament ens trobam
enfrontats amb problemes, jo deia que la decada que ja comen<;a l'any que ve sera una decada dificil i vos te llegia una
serie d'instruceions o declaracions que pareixia que contraposaven la informació donada pel Conseller a l'hora de
presentar uns pressuposts i les que jo presentava d'una manera generalitzada. Jo crec que no hi ha una distinta informació; els problemes hi són, no els hem de negar, i precisam~nt a l'hora que els presenta un Consellerd'Hisenda en
el moment que du aquí uns pressuposts que donen contestació puntual i oportuna a cada un d'aquests problemes a
través de l'aceió de govern, hi ha una aceió que és exactament la mateixa que fa el Govern de la Comunitat: quan
passam revista, la seva actuació defineix quines són les línies d'actuació.

que s'ha de donar al meu discurs, cadascú que guardi les seves culpes, cadascú que aguanti el que ha fet.

Nosaltres constata m que hi ha dificultats. Una cosa
molt distinta seria que constatassim que no hi ha remeis.
Els remeis els posam a través deIs pressuposts, a través de
les nostres ofertes d'actuació i de principis sense optimismes i sense eufories, tan soIs reconeixent situacions i cercant el remei a cada una.

El que sí tenc ben clar és que mai no anteposaré el
dret de la societat a la naturalesa, que és un dret que jo defens i al qual m'he permes dedicar al manco tres o quatre
apartats dins la intervenció és la seguretat jurídica, que
també és un dret i un dret no n'ha de trepitjar mai un altre
i, a més, no són contraposats, i dins un Estat de Dret és
possible fer una cosa i l'altra i si a voste li va fer tan tes rialles el fet que jo li digués des d'aquí que jo feia la meva feina - perque qualcuns ho interpretaren que continuava posant formigó - era que mentrestant hi havia gestions per
veure si era possible salvar Mondragó, pero li vull dir una
cosa molt clara, molt clara perque he de ser coherent amb
la meva postura: en contraposició a les seves belles paraules llegides de la declaració i no li diré que és perque l'acudit seria massa facil, l'ha fet voste mateix, que aixo era una
victoria popular, eh?, perque no ens referíem al mateix popular, pero pot ser deIs dos.

No puc estar conforme quan voste ha manifestat d'una
manera expressa que era proposit del Govern - o una de les
directrius o actuacions del Govern - pensar afer créixer el
que podem definir com a afluencia turística. Jo crec que
amb el meu paragraf vaig voler dir més aviat - si no em vaig
expressar bé, ho repetiré ara - que s'havia de manten ir el
nombre de persones que de qualque manera vénen, perque
aquest nombre multiplicat per un nombre d'estades més o
manco similar dóna un grau d'ocupació normal, el mateix
que ara tenim, sense grans creixements; que els creixements
havien de venir pel que és l'oferta complementaria, pel canvi de qualitat, per tot all0 que pot fer millorar aquest grau
de consum del turista normal que ve quan es multiplica per
la mitjana.
Que sobren places? Ja ho sé, jo també ho dic. ¿Que ha
crescut massa l'oferta i el creixement i que aixo ha fet que
hi hagi un desequilibri entre l'oferta i la demanda, perque
l'oferta ha crescut i la demanda ha quedat aturada o més
aviat disminuIda? Precisament per aixo hem de prendre
mesures, precisament per aixo hem de canviar el nostre
model, per aixo i per moltes altres coses que ens duen a
aquest canvi parcial. Creim que hem fet un apunt important de cara a defensar aquest canvi de model envers la
qualitat, mai envers la quantitat, i qualsevol altra cosa que
s'hagi manifestat crec que ha estat mal entesa o mal expressada.
La classe dominant que hi ha darrera aquest Govern és
la classe dominant de 140.000 ciutadans, no hi cerqui ni capital ni interessos. Responem davant aquests ciutadans i no
responem davant ningú més, i si avui vos te no ha volgut ser
pessimista, ha comen~at d'una manera un poc alegre, pero
ha acabat molt trist, una tristor que no s'avé en absolut
amb la realitat d'aquestes illes. Voste era deIs qui manifestaven obertament que el Govern havia dit que tot all0 que
era dolent era culpa del PSOE i que tot el que era bo era a
causa del Govern; jo crec que no és aquesta la interpretació

Voste deia que després de sis anys hem destruU la qualitat de vida a base d'explotacions, miseria d'altres i desordre. Per descomptat no vivim en el mateix país, ni al del senyor d'UM ni al meu, voste viu a un altre. Em recorda un
model economic depredador, uns serveis públics insuflcients, una incredulitat de la joventut, una desocupació; jo
no faig cap cant al contracte eventual, en el meu discurs dic
que és un mal menor, diu ben clar que és molt millor tenir
una feina fixa, pero molt pitjor és no tenir-ne cap i aixo no
és fer-ne cap cant ni cap alegria, aixo és constatar una realitat, constatar una situació, un nombre creixent de contractacions, un nombre creixent en principi de desocupats, pero
per aquesta raó.

No voldria que la seguretat jurídica quedas en entredit
per la meva actuació. Alllarg d'aquestes actuacions només
hem donat suport a un procés que permetia una certa urbanització i diguem les coses pel seu nom, no a Cala Mondragó. No és cert, quan treuen a la foto la imatge de la postal
del Consell Insular i diuen: aixo s'urbanitza; és mentida, els
dos plans parcials aprovats i amb la urbanització aprovada
que hi ha a Cala Mondragó es troben 350 metres darrera
d'aquesta imatge, dins unes zones on no hi ha ni un sol pi i
els trossos petits de pinar que hi ha queden salvats amb zones verdes i si no, s'atreveixin a dir que aixo no és mentida,
i ho varem dir quan férem les normes subsidiaries, les va
recolzar el meu Grup, i ho varem dir quan es va dur la llei
aquí perque creiem sincerament que es podia fer una proteceió suficient, més que suficient, sense un cost, i encara
ho continua m creient i per aixo varem convidar tots els
grups polítics - vostes entre ells - a donar suport a un conveni que permetia aquest establiment d'un parc natural
sense cap cost ni un.
Comprenc que s'ha d'entendre el que uns i altres diuen
costo El cost era deixar un polígon d'urbanitzable a una zona que no perjudicava res, amb una població i unes condicions regressives cada vegada - que jo creia que no perjudicaven per a res - contra la preservació de tota la zona boscosa i totes les zones humides. Aixo no ho va recolzar cap
Grup i ens quedarem soIs. Si voUem mantenir la seguretat
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jurídica, si volíem mantenir la coherencia, si volíem mantenir la defensa d'aquesta zona igual que nosaltres ho volíem,
no hi havia més resposta que un dret no en trepitjas un altre i aquest dret té la forma d'una lIei en aquest Parlament
per si la vol aprovar.
Ha fet una serie de manifestacions que jo personalment consider insultants o velades insinuacions que jo
m'estim més no mencionar sobre interessos i falta de lIibertat. Aquest Govern és lliure, aquest Govern actua amb llibertat, aquest Govern actua amb coherencia i defensa alIó
que creu que ha de defensar.
Després ha fet una lIarga llista de les que voste creu
mancances d'aquest Govern. Jo crec que hi ha una gran dosi de demagogia, crec que voste ha fet una orquestració
molt particular, una exposició negativa que dóna peu al fet
que jo Ji digués al principi que havia estat trista. Com a
mostra, dos botons: Jo crec que no ha comptat bé la xifra
dedicada a electrifica ció rural, perque hi ha dues partides a
dues ConselIeries diferents, una en funció del Pla d'Electrificació Rural i l'altra, els 90 milions que hi dedica Agricultura, i per descomptat no ha comptat bé el tema de les residencies de la tercera edat, perque quan els Ajuntaments tenen voluntat de col.1aboració amb nosaltres, en aquest moment - que jo sapiga i comptant per damunt - em pareix
que són 7 que n'hi ha en marxa. El que passa és que moltes
vegades, quan l'Ajuntament és d'un determinat color poHtic Ji costa molt entrar en aquesta Hnia d'actuació i de conveni i no es pot fer, pero ho deixaré per a aquelIs que són
els responsables d'aquesta política.
El problema que té el Govern d'aquesta Comunitat
per poder atendre tota aquesta llista que voste podria fer
- que des de l'Oposició es fa amb molta facilitat: hauria de
fer, hauria de fer, hauria de fer, i que queda magnífica,
sobretot si se saben triar quatre punts - és que ha de prioritzar, com ens exigeix amb molt d'encert tantes vegades el
representant del CDS, prioritzar és obJigació del Govern i
prioritza amb més o manco encert. Voste pot jutgar si tenim encert en la priorització o no, pero no em faci la relació de totes les mancances, perque a la que vos te ha fet jo
n'hi puc afegir una llista encara molt més lIarga.
Des d'aquí vul donar la més completa enhorabona al
representant del Grup SOCIALISTA. Ha fet la millor posada en escena en sis anys de trobar-nos en aquestes actuacions. Avui ho ha presentat bé, per aquest camí tornara a
ser candidat, ens hi tornarem a veure d'aquf a un parelI
d'anys. Només em falta una cosa, on ha relliscat: ha d'anar
alerta a posar exemples d'Ajuntaments, perque s'ha d'agafar "donde las dan, las toman".
Li he de donar l'enhorabona en el punt deIs Consells
Insulars. Ningú no hi havia parat esment, pero no és cert el
que voste diu. EIs Consells Insulars, l'autonomia incompleta que voste diu no és més que un intent va de tornar-nos
la resposta: centralistes nosaltres, centralistes vosaltres.
Que nosaltres volem buidar l'Estatut de contingut i que no
hi ha hagut cap iniciativa? A la Legislatura passada ja hi va
haver iniciatives abans de la Llei de Consells Insulars i vostes les aturaren; varen dir que mentre no hi hagués la llei,

tothom quiet.
Les dues iniciatives que s'han pres i que es troben en
tramitació ja han donat un cert fruit. N'hi ha qui comen<;en
a gestionar per saber si amb el model anam bé o no hi
anam i n'hi ha que gestionaran amb més voluntat i qui no
ho faci sera perque no vol, perque es faran les mateixes
ofertes a tots els Consells Insulars que ho vulguin i si Carreteres i Urbanisme es troben bloquejats - les dues dues
que vostes han fet també amb una magnífica posada en escena, perque sabien que eren les dues més difícils per arribar a acords amb els Consells Insulars, fins al punt que hi
va haver qualque membre del Partit Socialista que quan ho
va veure i Ji varem demanar que vengués a firmar aquesta
petició, va arribar amb els cabelIs drets, li varem haver d'ajudar a abaixar-se'ls i no era precisament a causa de la nostra actuació, sinó de la de vos tes que deien: Aixo he de firmar? Aixo el seu Grup, no era el nostre; per part nostra estarem encantats que cadascú es responsabilitzi de l'Urbanisme i que en Carreteres s'arribi a la millor so lució perque
siguin les millors possibles, nosaltres no ho bloquejarem,
vostes també ajudin a moure la Sub-comissió que estudia
aixo.
Ja li he dit que el Govern de la Comunitat no s'oposa
al Govern de Madrid, eh?, que si de cas és al revés i d'aixo
sí que li don paraula. Ara bé, el que m'ha sorpres és que
hagi parlat de doblers perduts, 1.800 milions perduts per
una potabilitzadora a Eivissa. Amb una potabilitzadora de
la ciutat, de Vila, s'ha solventat el problema de l'aigua a Eivissa? Perque l'Ajuntament ha continuat una acció que hi
havia en marxa, s'haura resolt el problema a Eivissa o encara fara falta més aigua a tota l'illa i no parlem a Formente-.
ra? Es que si l'Ajuntament en posa en marxa una d'aquesta
mateixa capacitat haura resolt el problema de tota l'illa?
No? Facin l'altra, no es perd cap dobler, ens fara falta, l'haurem de demanar. No avancin els esdeveniments, que
les necessitats són molt urgents, pero quan es treuen Ajuntaments i sobretot quan a continuació d'haver tret problemes d'Ajuntaments es parla ni més ni pus que de la gran
estafa urbanística deIs 60 i es diu que el problema d'ara és
pitjor, hem de veure la responsabilitat que té cadascú d'aquesta actuació.
A mi em costaria molt poc treure una llista que tenc
aquí, pero tenc por que no es repeteixi una frase que ja s'ha
dit en aquest Parlament i no voldria veure en titulars, una
d'una dita en mallorquf de dos animals amb orelles llargues, pero no acusi aquest Grup d'estafes urbanfstiques,
miri també els seus municipis, miri on la responsabilitat és
socialista a veure a que diuen estafa urbanística; miri a Calvia, on es posen 500.000 metres per edificar a sol rústic, perO a Capdella a 500 metres cada un per parcel.la. ¿O parlam de Capocorb i com un Ajuntament socialista diu: per
rentar-nos les mans que ho decideixi la Comissió Provincial
d'Urbanisme? ¿O ho haura de decidir l'Ajuntament de
Llucmajor, per no parlar de Puig-de-Ros, on es dobla una
zona hotelera o es multiplica per vuit a costa de l'actuació?
O de Formentera, o de Ciutadella, i alerta a Ciutadella, on
vostes són consentits, a Ciutadella ho consenten, l'actuació
és d'aquests senyors que comanden, pero vostes ho consenten. O Maó, o una tan graciosa com quan el Govern treu
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aquestes normes que voste ha dejectat de tal manera, unes
normes cautelars, provisionals, mentre els Ajuntaments
treuen les seves resolucions que diuen que no s'edifiqui en
sol rústic de menys de 40.000 metres com a mesura cautelar
i surt el batle de Sant Joan al front d'una manifestació
dient: "Des del Govern ens volen llevar l'autonomia, des
del Govern en estan etc.", esqueles mortuories, "requiescant in pace amen", el batle socialista, i el d' Andratx també
amb les mateixes normes o paregudes.
A veure si som seriosos i mantenim els mateixos programes d'actuació, perque és molt facil fer demagogia, és
molt facil dir que els catalegs estan congelats i que no surten a causa del Govern i que no hi ha cap responsabilitat
del Partit Socialista perque hem enviat un document impossible, impensable, i que darrera hi ha el Govern. Si jo
tir baló fora o voste m'acusa de tirar baló fora, em pareix
que en la seva intervenció l'ha tengut tot el temps fora de
joc, tan fora de joc com quan diu, en política turística, que
baixa la despesa del turista o quan diu, per reafirmar-ho,
que jo en faig la vana il.lusió que cada turista gasti 15.000
pts dia. Jo no he dit tots, jo he dit "l'aspiració és que venguin turistes deIs que gastin 15.000 pts" i que vull mantenir
els 7 milions i mig, aixo és una lectura molt més que interessada, més aviat mal intencionada.
Cala Mondragó, ja ho he dit, l'argumentació és la mateixa: 1.950 milions de pessetes, el preu que val i els 1.500
milions de pessetes que voste treu no sé per que, perque jo
li podria demanar d'on surten els 450 que voste ja hi ha adjudicat per Reial Decret quan les sentencies fan pensar coses molt distintes.
No és més que una confrontació entre dues postures
clares: a veure si ens deixam dur de la seva proposta i ens
trobam que un dia una sentencia del Tribunal ens posa
unes indemnitzacions molt superiors als 1.000 milions de
pessetes que nosaltres pensam i possiblement molt proximes als 2.000, que les haguem de lliurar i ens quedem amb
les mans dins les butxaques i sense els 2.000 milions de pessetes, o bé existeix una possibilitat distinta de donar aquests 2.000 milions, no trepitjar cap dret jurídic, no crear inseguretat jurídica i al mateix temps fer un parc natural propietat de la Comunitat. Que no ens trobem que quan vulguem fer una actuació en aquest parc ens diguin, amb tots
els respectes: "perdonin, pero aixo és una propietat privada", sinó que quedi com una propietat pública, és a dir,
2.000 milions de pessetes a canvi de res o 1.950 milions de
pessetes a canvi que hi hagi un parc natural com el de l'Albufera, amb la col.laboració, a l'hora de pagar-los, de 1'1CONA de Madrid que, oh miracle!, juntament amb una altra cosa que li diré després, troba que aquesta actuació feta
conjuntament a l'Albufera va ser magnífica i esta disposada
a aportar una participació. Per aixo vostes veuran que la
llei que hem presentat en aquest Parlament diu que ens autoritzin afer aquest pagament manco les quantitats que
aportin altres Administracions públiques: perque en 24 o
en 48 hores Madrid no ha pogut concretar la xifra de la seva aportació.
El Govern ha tocat fons. Ja fa temps que sent a dir
aixo, pero, amic, des del fons donam molta guerra, ens

aguanta una respiració que valga'm Déu. Que el pages esta
poc preparat, que no li hem ensenyat a emprar les aigües
residuals, que no sabem mantenir la industrialització, que
en cultura només feim propaganda, que en acció social no
sabem ni per on anam. Miri, en el Pla concertat d'Acció
Social, el Govern de Madrid - perque són ells que ho reparteixen - ens va assignar 21 milions de pessetes escassos de
tot el contingut i quan en el tema de la droga entram, ajudam i participam a la creació del Pla Nacional de Droga,
on hi ha uns criteris unanimes en el repartiment entre totes
les Comunitats, on tothom esta d'acord i on ve el Ministre
socialista i alaba la nostra actuació - que després vostes li
ho recriminen, pobre home, que tengués una relliscada i digués que ho havíem fet bé -, ve la Ministre d' Acció Social i
sense encomanar-se a Déu ni al dimoni ni coordinar res
amb l'altre Ministeri, Sr Ricci, reparteix 900 milions de
pessetes i, miri per on, no ens en toca cap, perque els han
repartit, he dit, no han cridat com el Ministre de Sanitat totes les Comunitats per fer el repartiment, no, ens sobren
900 milions de pessetes, visca!, tacata-tacata,tacata, un a cada Comunitat.
De les residencies de la Tercera Edat li dic el mateix
que als senyors del PSM-EEM: Comptin Campos, Vilafranca, Sencelles, Pollen¡;a, Arta, Muro, Sant Joan. L'únic lloc
on ho hem aconseguit fer res, ni centres d'atenció diaria aixo que vos tes han definit com un lloc on els vellets puguin anar a passar els horabaixes, els ho demanin als vells a
veure que opinen d'aquests lloes - a l'únic lloc on no hem
pogut fer ni centre de dia, ni res, és on hi ha un Ajuntament socialista amb el mateix pressupost que la Comunitat
Autonoma, només per a la ciutat de Palma, i no n'hi hem
pogut fer cap. En aquest moment s'ha obert quatre centres
d'assistencia a la Tercera Edat amb l'ajuda de la Comunitat, d'una manera molt precaria perque no volen donar ajudes a associacions, només petites i molt mesurades, perque
no volen que hi hagi propietats en mans de les associacions, volen que siguin municipals, pero és que als senyors
que manegen 24.000 milions de pessetes de pressupost municipal - milio envant, milió enrera - no els dóna la gana de
concertar amb nosaltres i dir: Aquí tenim un local, vos altres arreglau-lo i que sigui propietat de l'Ajuntament de
Palma. No hi ha hagut manera.
Ja ens va passar igual amb el Centres d'Assistencia Sanitaria, tampoc no hi va haver manera de fer-los enlloc, pero aixo ja no és culpa nostra, aixo és culpa deIs Ajuntments. Aixo és per esmentar Ajuntaments en el moment de
treure exemples de coses que ens van malament. No vols
brou? Ta¡;a i mitja, ha dit voste, crec. Ho ha dit el PSM-EEM, avui vostes van massa conjuntats.
Directrius d' Acció Territorial, Pla de Carreteres, més o
manco to1. 400 milions de la CAP. On els hem dut? Dins la
butxaca? 400 milions de pessetes dins la butxaca és molt
fort, eh? Es molt fort dir dins la butxaca, és un traducció literal igual que les que voste ha feto Voste ha dit dins la butxaca, no ha dit de qui, pero em mirava a mi.
Pla Extraordinari d'Inversions. Jo crec que el Pla Extraordinari d'Inversions tenia una raó quan hi havia el fet
de presentar-ho en aquesta Cambra, una actuació conjunta
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amb els nostres estimats amics delGovem Central. Ara no
hi és, aquestes mateixes actuacions del Pla Extraordinari
d'Inversions les duim a aquesta Cambra una per una a
aprovar-les i vos tes les poden controlar igual que si hi hagués el Pla General.
Acab amb les seves paraules que també he utilitzat per
comengar: la prova de l'acció. Jo li don paraula que em remet a les proves.
Gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin
intervenir?
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr
CarIes Ricci.
EL SR RICCI 1 FEBRER:
Gracies, Sr President. Sr President del Govem de la
Comunitat Autonoma.
Quan jo reclam una actuació dinamica i sense por,
amb inversions, la reclam perque no estic d'acrod amb la situació de tapar forats, com moltes vegades ens trobam. Jo
vul i reclam actuacions de previsió de futur, no amb bogeria, sinó molt ben pensades i molt ben programades, amb la
capacitat de dir el que passara dema, perque aquesta és una
de les grans feines d'un Govem.
Li demanava, li deman i continuaré demanant sempre
l'autocrítica, perque sempre hi ha alguna cosa a millorar i
malament va el qui no té autocritica, perque soIs de l'autocrítica podem treure la capacitat de millorar les qüestions.

A mi no em basta que el Govem de Madrid ho faci
malament. Tal com vos te diu, jo li don ... de govemabilitat,
els deixo el govem, pero ho faig amb la seguretat que cada
dia el seu Govem anira millorant la seva gestió, ho faig
amb la seguretat que vos te un deure a complir no soIs amb
els seus votants i els meus, sinó amb tot el poble de les Illes
Balears, amb la seguretat que cada dia don suport i ajudo,
amb la meya autocritica diaria - els Consellers ho saben - a
la millora de la gestió d'aquest poble que s'ho mereix.
Gracies, Sr President.

110 que podríem resumir sota l'epígraf de relacions entre el
Govem i el Parlament. S'ha parlat aquí d'incompliments,
- n'han recordat alguns; jo no vul entrar en qüestions de la
valoració, sinó simplement en la constatació banal de la realitat que hi ha hagut resolucions parlamentaries incompli_
des pel Govem: resolució sobre el Conse11 Economic i Social, ja ho hem recordat; sobre les Directrius d'Ordenació
del Territori, sobre la constitució de l'Organisme de Conea,
sobre l'actualització de dades del Pla Hidrologic, sobre la
racionalització i fins i tot declara ció - en el cas de l'ús de
l'instrument de declaració d'aqüífers saturats en determi.
nats suposits -, com a relació de resolucions parlamentaries
que emanen del nostre Grup i que a pesar de mereixer el
suport de la Cambra no han tengut un reflex en l'actuació
del Govem.
Pero hi ha més coses, hi ha més coses que ens han preocupat, que avui hem de reiterar en aquest debat i que han
sortit a col.lació al llarg del debat: El crMit extraordinari
aprovat en aquest Parlament amb el vot en contra del nostre Grup Parlamentari, que suposa no solament una manca
absoluta de control sobre la seva gestió per part d'aquest
Parlament, sinó - pel seu volum, per la seva quantia - un
autentic pressupost paral.lel que no hem vist de cap manera incardinat en el pressupost de la Comunitat Autonoma
per a l'any 90 i, per tant, si tenim un pressupost ordinari de
29.000 milions de pessetes - parla m de pressupost consolidat, inclosos organismes autonoms i empreses públiques - i
un crMit extraordinari de 10.000 milions de pessetes, la disfunció que crea aquests 10.000 milion de pessetes, que no
se sap per que seran, que no se sap on s'invertiran, que el
Govem va reconeixer aquí que s'usarien per anticipar alguns plans, per exemple en materia de carreteres, que el
Govem tenia al cap i que a causa de les inundacions el que
farien seria anticipar-se en el temps.
Tot aixo ha de ten ir un reflex pressupostari. Quin és?
Cap. Al presupost no hi ha la més mínima relació entre aixo i aBo, entre una cosa i una altra, entre el crMit extraordinari i el pressupost i, clar, els Diputats, els Grups Parlamentaris de l'Oposició ens trobam en una total indefensió
a l'hora de controlar - que és una de les missions d'aquest
Parlament - l'acció del Govem en una materia tan Msica
com l'execució del seu pressupost, a la qual afegirn, insistin
una altra vegada, el gran descontrol que existeix en el Projecte de Pressupost de l'any 90, la fuita d'un control parlamentari que es va posar en els anteriors pressuposts que fa
que, a més, hi hagi un pressupost paral.lel per vía d'incorporacions, per vía de modificacions que també defugen
aquest control parlamentario

EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu Sr Francesc Quetglas.
EL SR QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Jo voldria comengar amb una qüestió de caracter general que pot fer referencia, que en un debat sobre política
general del Govem ha de fer referencia necessariament a a-

Per tant, Sr President, hem de reconeixer que les relacions entre el Govern i el Parlament s'ha de deteriorat,
s'han deteriorat i han empitjorat quant a control com a forma de col.laboració, com a forma d'unitat d'acció entre el
Parlament i el Govem, ja que no hem d'oblidar que en un
regim parlamentari el Govern emana del Parlament i per
tant és responsable davant aquest Parlament, de manera
que les relacions entre el Govem i el Parlament s'haurien
de cuidar especialment.
Tot aixo dibuixa un panorama que ens preocupa, per-
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que, cIar, la seva defensa és dir: bé, i que passa a nivell central? Que passa amb les relacions entre el Govern Socialista i el Parlament, quan el primer ha tengut la majoria absoluta alllarg d'aquestes dues legislatures? Han estat unes relacions igualment deteriorades? Efectivament. Efectivament han estat unes relacions on s'ha aplicat el "rodillo",
on no hi ha hagut possibilitats de control, pero el que jo li
deman, Sr Cañellas, és si és aquest el model que voste vol.
Es aixo, el que voste vol fer? Ido per que ho fa, a partir del
moment que té una majoria parlamentaria, si no ho vol
fer? Per que ho fa a partir del moment que té una majoria
parlamentaria? Aquest nivell de degradació, si em permet
la paraula, de les relacions entre el Govern i el Parlament,
ens preocupa.
Vull coincidir amb voste una vegada més, perque no
ho he dit en la meva intervenció d'una manera explícita,
que a la llum del nostre Grup Parlamentari - a la llum del
pronunciament del Centre Democratic i Social - en tots els
forums parlamentaris on he intervengut entenem que el
Pacte Autonomic ha de ser un pacte amb la titularitat de
les Comunitats Autonomes. No pot ser, no ha de ser un
pacte entre partits; ha de ser un pacte on els titulars, les
veus titulars del pacte, han de ser les Comunitats. Les Comunitats al cap i a al fi tenen una expressió parlamentaria
formada pels partits i els partits intervendran de manera
obvia. EIs partits polítics conformen, d'acord amb la nostra
Carta Magna, l'opinió política deIs ciutadans i l'articulen
de manera estructurada, de manera parlamentaria.
Reiter una vegada més l'acord amb el seu plantejament en relación amb la insuficiencia finan cera i competencial d'aquesta Comunitat. Jo voldria corregir les seves
paraules per agrair-nos aquest recolzament, li recolzam la
reivindicació, no necessariament l'ús que fa e les poques
competencies que té assumides, ho vull precisar perque - li
ho vull reiterar una vegada més - la insuficiencia financera i
la insuficiencia competencial no són suficients com a excusa, com a escut per r(!nunciar a qüestions tan basiques com
la coordinació entre les Administracions i jo cree que aquí,
parlant com parlen, si em permet l'expressió, de bilis a bilis, i no parlant de plantejament a plantejament polític, jo
veig un debat polftic molt agre entre el Govern de la Comunitat Autonoma i el Govern Central - i fins i tot entre
voste, Sr Cañellas, i el Portaveu socialista - que em preocupa perque pot establir determinades barreres molt males de
venqer a l'hora d'arribar a acords fonamentals en una materia basica, la coordinació institucional, la coordinació entre
Administracions.
També, també perque aquestes mancances financeres
venguin resposts des del Govern de la Comunitat Autonoma a través de la instrumentació deIs mecanismes financers, deIs mecanismes fiscals suficients i efica~s per desenvolupar una política economica seriosa, si em permet l'expressió, perque si no, no hi ha política economica. En definitiva, tampoc no podem admetre que la insuficiencia financera i la insuficiencia competeciall'excusin d'una determinada passivitat davant l'estat de benestar, davant la necessitat d'emprendre, de plantejar-se una serie de serveis
socials que nosaltres hem vist amb preocupació que han
minvat les seves consignacions pressupostaries de l'any 90;
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en definitiva, una inhibició també davant la direcció de la
política economica.
Jo lament haver-Io de contradir, Sr President, perque
jo record perfectament que vos te va dir que el mapa de desenvolupament legislatiu era suficientment consolidat, ja s'havia ultimat i li vull fer algunes precisions.
En relació al Consell Economic i Social jo no crec que
el text de la llei s'hagi de sotmetre a les dificultats de formar aquest Consell Economic i Social entre altres coses
perque quan vos te ve a aquesta tribuna o el Govern socialista ve a la tribuna parlamentaria del Congrés de Diputats
i del Senat a explicar també que no ha fet el Consell Economic i Social perque no pot posar d'acord les parts sobre
la seva composició, des del moment que voste fa aixó prejutja aquesta composició. Es molt difícil posar d'acord les
patronals i els sindicats sobre quina és la seva representivitat real a l'hora d'establir, a l'hora de formar el Consell
Economic i Social, pero no és gens difícil determinar quina
sera aquesta composició, hi ha mecanismes legals que determinen l'apreciació del pes especffic de cada un.
El que no no pot ser - perque, a més, ens pareix mancat de logica - és que les dificultats per formar un hipotetic
Consell Economic i Social que no existeix ni damunt el paper inhibeixi vosté i el seu Govem de redactar la llei constitutiva i la llei que determini la seva composició i funcions.
Quant a les Directrius d'Ordenació del Territori, Sr
President, no puc ser tan comprensiu, aquí no hi ha perdó,
fa molts d'anys que esperam aquestes Directrius, en fa massa i jo crec que ja no hi ha excuses. Jo tenc una predisposició perque voste m'expliqui que no pot complir aquesta resolució parlamentaria, que s'ha de complir tal resolució
amb retard, que hi ha imponderables que dificulten el compliment, pero en aquest tema no, aquest tema ja és una
qüestió que ha hi duim massa anys. La Llei d'Ordenació del
Territori és vigent des de l'anterior Legislatura i aquesta, si
continuam així, acabara, i l'elaboració de les Directrius
d'Ordenació del Territori - i, a més, en un termini que en
aquest moment no record, pero que per descomptat ja s'ha
incomplit - no s'arriba afer i aquí em pareix que ja no hi ha
excusa. Per tant, per manten ir des d'aquest Parlament una
mica la tradició de la mateixa manera que es manté la d'aquest debat parlamentari, tornarem a reclamar del Govern
la remissió d'aquestes Directrius.
En relació amb la reforma de l'Estatut, Sr President,
ara parlant políticament, jo crec que una reforma de l'Estatut que només hagués contemplat aspectes competencials
hagués tengut exactament la mateixa lentitud que té aquesta altra o que tendria qualsevol que entras en altres aspectes, perque el problema amb el Govem socialista, el problema amb la majoria parlamentaria - fins ara majoria, per
ventura a partir d'ara ja no absoluta - que hem tengut
aquestes dues Legislatures no ha estat en relació amb el
contengut deIs projectes de reforma estatutaria, no ha estat
amb els contenguts perque sap que hi ha hagut projectes de
reforma estatutaria basats només en l'ampliació de competencies en materia d'Educació que s'han denegat. Es sistematic, és una problema d'ordre, és una qüestió de premissa,
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és una qüestió - si em permet I'expressió - de prejudicis.
Per tant, essent així, no guanyaríem res limitant el Projecte de Reforma Estatutaria exclusivament als aspectes
competencials, els problemes serien exactament els mateixos. Per tant, adoptem una postura política en nom d'aquesta Comunitat Autonoma que legítimament representam i proposem la nostra reforma d'Estatut. Ara bé, dins
aquest debat, nosaltres, el Grup Parlamentari del CDS ofereix la seva postura quant als contenguts possibles o als
contenguts que hauria de tenir aquesta reforma.
Jo crec que sí que hi ha hagut una contradicció, Sr President, entre la visió que voste ens va fer del futur quant a
conjuntura economica, quant a previsió d'evolució de les
variables economiques i les que contenen l'Informe Economie del Pressupost, perque mentre l'Informe Economie
Pressupostari i altres estudis que ha al.ludit un Portaveu
socialista parlen simplement i plenament de crisi i hi ha experts que parlen de crisi, voste ha parlat que l'any 89 és un
simple toc d'atenció, literalment de la seva intervenció. Jo
crec que la valoració és molt distinta, voste diu: és un toc
d'atenció i per tant no hem de canviar de model; després s'ha contradit, després ha dit que s'havia de canviar de model, pero en la seva primera intervenció de replica ha dit
que no s'havia de canviar de model perque no hi havia una
crisi suficientment profunda com per revisar el plantejament de la política eco no mica i, en canvi, les dades objectives no solament aconsellen una revisió en profunditat de la
política economica d'aquesta Comunitat, sinó que la fan
imprescindible, Sr Cafiellas, la fan absolutament imprescindible.

retat jurídica també és el compliment del mandat constitu_
cional que la propietat és sotmesa a l'interes col.lectiu, i
aquesta seguretat jurídica jo la vull tenir. Pagant, em diuen
d~ deIs escons del Govern. Pagant que, Sr President? Pagant que? ¿Pagant uns drets que la manca de planificació,
que la manca d'ordenació territorial ha fet creixer a mesura
que s'alimentaven i consolidaven els distints estadis del planejament urbanístie?
El Sr Triay li ho ha dit molt bé: Vostes varen rebre Cala Mondragó absolutament lliure de qualsevol carrega de
planificació urbanística, d'uns drets que a través de l'acció i
de la inacció del seu Govern s'han consolidat paulatinament i ara hem de pagar. Aixo no és seguretat jurídica, Sr
President. El Govern finalment ha hagut de posar el mac
en terra i aixo ens costara, quant? No ho sabem, vos te té
una opció de compra, segons ha anunciat als mitjans de comunicació. Jo no estie molt segur de la xifra, no la sé, no
em puc pronunciar en aquests moments, pero en qualsevol
cas, parlant de sentencies, manifestada una oposició de la
propietat oferint una opció de venda de quasi 2.000 milions
de pessetes, jo no crec que una sentencia basada en l'expropiació o en la renúncia als drets edificatoris que significaria
la Llei de declaració d'Area Natural d'Especial Interes pogués arribar més amunt d'aixo.
En conseqüencia, ja li puc anunciar que el nostre Grup
Parlamentari continuara donant suport a la Proposició de
Llei de declara ció d'Area Natural d'Especial Interes, entre
altres coses perque, si més no, en el més bla del suposits,
no és contradictoria amb la posieió del Govern.
Gracies, Sr President.

El tema clar és en relació amb I'evolució de I'oferta turística. Voste ha negat avui que hagués dit que el seu model
es basava en un creixement qualitatiu i quantitatiu de 1'0ferta. Jo em remet a la seva intervenció, a I'exemplar del
seu discurs, pagina 46. Diu "no propugnam una disminució
del nombre de turistes", és clar el que aixo vol dir a sensu
contrario; a la pagina 48, on és molt més cIar, diu "només
així podrem atreure més turisme de major capacitat adquisitiva", aquí hi ha creixement quantitatiu i qualitatiu sumats
i, per fi, quan diu "hem d'anticipar nous planejaments per
donar cabuda a més turisme de segona residencia". Jo li die,
Sr Cafiellas, li reiter que qualsevol canvi de rumb en la política de control de I'oferta turística que no camini paral.lelament amb la desaparició, amb la destrucció de I'excés de
places d'oferta turística que existeix en el nostre país és dolent, és negatiu per al nostre país i li ho vull reiterar.
En definitiva, voste - després, ja sense notes - ha dit
allo que nosaltres teníem ganes de sentir-li a dir en relació
amb la política economica, pero jo crec que malauradament ha estat un lapsus. Voste ha dit "hem de canviar de
model", li he agafat les paraules literals perque la veritat és
que quasi m'ha emocionat, pero jo crec que efectivament
ha estat un lapsus i l'exemple més cIar ha estat el de Cala
Mondragó.
Una darrera reflexió sobre la seguretat jurídica: Com a
ciutada, com a representant d'un partit polític, com a Portaveu d'un Grup Parlamentari jo vull declarar que la segu-

EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas.
EL SR LOPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr President. Molt Honorable Sr President de
la Comunitat Autonoma.
Si entram en una dialectica en que voste parla de tristor i jo li puc parlar de fastie segurament no aclarirem res i
degradarem el debat parlamentario Per tant, em remet als
fets i no a les paraules.
Voste no ha desmentit cap deIs punts que jo he proposat per a coneixement, per a constatació, per informar una
acció de govern. Que quedi clar que aquest debat, si ha de
servir de qualque cosa, ha de ser per redre~r actituds tortes, per refor~r l,ínies ben tra~des - que també n'hi ha d'haver qualcuna, m'imagin - pero en qualsevol cas ha de
servir perque el contrast d'opinions pugui fer I'efecte democrAtic que tots desitjam.
Per tant, deixi'm que faci una reflexió pública davant
aquesta Cambra. Parlar de classe dominant és parlar d'un
concepte científic: hi ha classes dominants, hi ha classes
subalternes, sociologia pura. Que vostes deien als 140.000
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ciutadans que van recolzar la seva opció electoral en el seu
moment - i m'imagin també deIs seus socis que li donen suport - és un fet legítim, pero, Sr President del Govern de
les Illes Balears, voste es deu basicament, i ho sap, a aquesta Cambra de representació parlamentaria, voste es deu al
Parlament, voste ha de venir a retre comptes al Parlament,
voste ha d'acceptar que el Parlament pugui aprovar proposicions no de llei, mocions i resolucions. Per cert: les resolucions amb caracter imperatiu són lleis i les lleis si s'aproven s'han de complir, la llei no és feta per a l'incompliment
sistema tic; n'hem constatat alguns casos, podrfem posar-ne
més.
Despres de sis anys d'exercici d'aquest autogovern jo
he de dir sincerament que potser té raó, no vivim al mateix
país, és a dir, amb millors paraules: no el vivim de la mateixa manera. A mi em dol moIt, em preocupa que hi hagi hagut un procés de deteriorament de la qualitat de vida, voste
diu que no i jo crec que si. Miri: a Eivissa just fa uns quants
anys podies anar pel camp sense necessitat de dur una cantimplora, per exemple, perque hi havia aigua a tot arreu,
podies beure de les fonts i deIs manantials que rajaven. Ara
no pots anar enlloc a a beure, a Eivissa; és més, aquí ja hem
parlat de la planta potabílitzadora. A<;ü és una perdua de
qualitat de vida? Jo crec que sí. Podfem anar a nedar sense
cap problema a determinades cales; avui hi ha contaminació i els seu Govem té uns projectes, uns programes de sanejament de platges. Qui ha causat aquesta contaminació?
Voste no, sense cap dubte; ara bé, una actuació política que
ve d'estona pero que troba continu'itat i no fre ni revulsiu
dins el seu Govern ho ha permes així.
A més de contaminació de platges, continuant amb el
tema de qualitat de vida li podria parlar, per exemple, del
paisatge destruH, de la salinització - jo ho hem dit -, de la
precarització deIs lloes de treball, de tat a<;ü que configura
el que es diu el salari indirecte deIs treballadors i que costa
més per viure precisament a determinades zones.
No és igual viure a una barriada o a una aItra i si vos te
surt d'aquí com jo faré i anam a peu pels carrers de Palma
tindra ocasió de veure com el problema de la droga és una
situació lacerant, veura les xeringues aterra; veura, per
exemple, si beu l'aigua a l'aixeta de determinada barriada
com surt més salada que d'altres, és a dir, que hi ha uns
problemes de qualitat de vida i que perdem els signes d'identítat més propis i més estimats, els que més hauria de
cuidar el Govem i no és una frase meya, repetesc, voste té
la deria o la mania de dir que jo faig demagogia, voste fa
demagogia si no em contesta amb detalls exactes a les coses
exactes que li planteig i aquí té, per exemple, el resultat de
l'enquesta que va fer el Conselllnsular de Mallorca, on diu
clarament la desafecció deIs joves de les Illes respecte de
l'interes per la llengua propia i no cal anar tampoc a les enquestes del Consell Insular de Mallorca, vostes ho saben
perfectament perque ho constaten, no s'avanc;a, no s'aval}c;a.
Quines illes llegarem als fills i als fílls deIs nos tres fills? Quins criteris d'ús social feim dins el camp? Quina realitat heretaran? No entenc res del que significa protegir,
és a dir, opina m de diferent manera, que quedi claro Voste
diu que una urbanització, dos poligons a 250 metres de Ca-

2529

la Mondragó - de la fotografia, eh?, de l'area fotografica no ocasionaran problema. Arnés, col.locarem un parc natural alla enmig, bé, un moment, que és un parc natural?
Un parc natural enmig de dos polígons urbanitzats? Un
parc natural a tan poca distancia? Un parc natural al costat
d'una urbanització que es diu Sa Barca Trencada? Ara entenc el motiu deIs problemes d'enteniment amb el Govern
Central respecte de si parc nacional o parc natural en el
terme de Cala Mondragó. No m'estranya.
Estam en condicions - deia vos te, i ho reafirm perque
és escrít - d'oferir seguretats als ciutadans i seguretats en
plural als ciutadans de les Illes. Parlem, ido, de seguretats.
En part jo ho ha fet el Sr Quetglas. Quin és el concepte de
seguretat jurídica? Voste ha dit que no anteposaria la seguretat jurídica als drets socials, als drets generals del medi
ambient i de defensa del territori que marquen també la
Constitució. Ido miri, el principi de seguretat jurídica, dít
amb tota modestia, no és un principi subjectiu exclusivament en relació amb els particulars exclusivament, sinó que
afecta els subjectes, és a dir, persones físiques i jurídiques,
públiques i privad es.
D'altra banda, la seguretat jurídica no s'ha de predeterminar a través d'actuacions i vostes han predeterminat la
seguretat jurídica a través d'actuacions, les actuacions que
per passiva han permés que es produissin en un Ajuntament del seu mateíx color poUtic, que hipotequen quasi
amb frau de llei els interessos generals als quals s'ha de
subordinar constitucionalment tota actuació pública i, per
descomptat, també la del seu Govem.
Parlant d'Ajuntaments, obviament hi ha coses que criden molt l'atenció i que em fan una mica de gracia, permeti'm. Ciutadella. Vos tes han repassat les actes deIs plens i
de la Comissió Permanent que hi havia abans deles Comissions de Govem, abans que entrés en vigor la Llei de Bases
de Regim Local, de l'Ajuntament de Ciutadella? Vostes
han vist qui votava a favor de l'atorgament de llícencies
amb una maniga ampla increible? Es molt de bo de fer girar-se cap a aquell escó i dir-ho; ha de tenir documentació i
ho ha de poder demostrar, perque si bé és cert que hi havia
connivencies molt curioses - esper que conjunturals - amb
el Grup Socialista a l'Ajuntament de Ciutadella, no aíxí
amb els regidors del nostre Grup. Es més, repassi les actes,
repetesc: Quines mesures restrictives han proposat vos tes a
l'Ajuntament de Ciutadella? ¿Es cert o no que si el seu
grup hagués govemat segurament avui la costa Sud de Ciutadella entraria dins els mateíx model que intentam d'evitar
a les costes de l'Est, de l'Est de Mallorca obviament, de Felanitx i aquell tros?
Es insultant. Per a mi és tan insultant una desacció del
seu Govern com per a vos te ho poden ser les meves paraules, que en qualsevol cas estic disposat a continuar demostrant amb xifres, amb dades, amb papers, pero el tema és
bastant clar: voste ha volgut donar el seu missatge, voste ha
volgut dir que el seu Govem ho fa be i jo entenc que ho
vulgui dir, perque és la seva missió i la seva obligació. Ara
bé, vos tes no volen canviar de política, i nosaltres, que també representa m un segment de la societat de les Illes i per
tant no soIs estam legitimats, sinó que ens creiem amb 1'0-
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bligació de dir, per exemple, que l'agricultura no funciona i
que vostes la donen per liquidada; que la indústria té cada
dia més dificultats i aporta menys al producte interior brut
i no m'ho ha contestat; que el turisme es troba perillos ament estancat, que la despesa que fan els turistes - vos te
també ho va dir - disminueix i que no hi ha pitjor sord que
qui no vol escoltar.
Hem de ser conscients, ido, de les dificultats per les
quals passa la nostra Comunitat Autonoma per posar-hi remei, no per altra cosa, i els seus pressuposts, per exemple,
que indiquen com volen traduir en doblers la seva acció de
Govern, no responen a aquesta voluntat rectificadora. Nosaltres, amb les resolucions i amb les es menes que presentarem oportunament intentarem continuar defensant
aquest model. No és inconsciencia, no és manca de visió,
permeti'm una altra qüestió puntual, l'electrificació. Voste
ha parlat del 90 milions, que hi ha una partida i una altra
de no sé que, té raó, hi són, pero nosaltres no parlavem de
nombres, nosaltres demanavem resultats. Des del 1985 en~ li puc treure, perque tenc un dossier, totes les aparicions
públiques que s'han produ'it en premsa anunciant a bombo
i platerets l'electrificació de la zona de Tramuntana i voste
sap perfectament que les 48 finques que hi ha en procés
d'electrificació encara no han pogut eliminar el lIad re. Sap
que és ellIadre, no? El grup electrogen, segons els pagesos.
Aquest és el problema.
Espais protegits? Cap actuació en el Trenc, per exempIe, durant dos anys. Quina brutor i quina manca de, quina
distancia abismal entre paraules i fets!
1 acabo Sr President, Sres i Srs Diputats: La implantació de l'Acta Unica Europea, la Carta Social Europea els
obligara a fer una política - supos, esper - diferent. Haurem
d'heretar tots els compromissos que implica l'Acta Unica
amb els ciutadans que venguin de l'estranger a residir a les
nos tres illes; exigiran els mateixos serveis, la mati~ixa qualitat, el mateix nivelI que tenen a Fran~, a Anglaterra, a
qualsevol país comunitari. Estam en condicions de donarlos aquesta qualitat de serveis, en els que són de la seva
competencia? En els que són de la competencia de l'Administració Central, ja en parlarem un altre dia.
Aquest és el repte, hi ha tot un programa d'actuació
per fer i que no es fa; en conseqüencia no trobi rar que nosaltres li posem unes prioritats i en una cosa coincidiré, i
amb a0 acabam sempre aquest debat sobre l'estat de l'Autonomia: Estam completament d'acord que a més de les
prioritats que jo li he marcat, n'hi ha moltfssimes que no he
escrit.

nitat Autonoma.
Li voldria tornar les flors enverinades que m'ha dedi_
cat amb la mi\xima cortesia. Reconec que ha fet amb profit
dos cursos basics, el de Dale Carnegie de respondre sense
dir res i el de victimologia, que és una de les especialitats
noves del ConselIer Adjunt a la Presidencia, i amb certifi_
cat d'aprofitament. També vulI insistir, perque cortesia
obliga - quan m'embal jo no lIegesc els papers i per tant
pot ser que les expressions tenguin una forl? col.loquial,
pero no un rigor en totes les paraules - que vos tes es varen
dur a la butxaca la LIei del Créctit Extraordinari deIs 400
milions, alt aquí, jo no he anat més enlIa, i quan van tenir
la LIei del Créctit Extraordinari deIs 400 milions van oblidar completament tots els altres punts de la comunicació
de les resolucions, que per cert d'aquest créctit extraordina_
ri ja en vam parlar a la Comissió i no se'n va fer l'ús que la
lIei deia, s'ha destinat a fins que no són els que havia autoritzat el Parlament.

En materia de ConselIs Insulars, el gran silenci, perque
és el gran buit, cIar, és aquí on cou, és totalment congelat.
La Comissió Tecnica, la Subcomissió, la Subponencia i tota
classe d'organ col.legiat en aquesta materia no es convoquen mai, fa mesos i mesos.
Sí, Sr Huguet, fa molt de temps que no es convoquen,
pero a més jo li voldria contar una anecdota perque segurament el President no la sap i convé que ho conegui, perque
és graciosa. Quan en aquesta Subcomissió o con es digui
tractavem el tema de la valoració deIs serveis a atribuir als
ConselIs Insulars en materia d'urbanisme i vam recordar
que la LIei de ConselIs Insulars estableix el mecanisme de
com s'ha de fer, el ConselIer d'Economia, Sr Forcades, va
dir: Bé, al.lots, si ens hem de posar legalistes ens en podem
anar. Vam quedar de pedra, vam quedar de pedra quan
vam coneixer que per part del Govern aplicar la LIei de
ConselIs Insulars és posar-se en pla legalista. Ja vam veure
clar que anavem a perdre temps i a tirar pilotes fora, pero
també ho devien saber vostes que no ens han tornat a convocar.
Podríem parlar més d'aixo deIs ConselIs Insulars, pero
cree que ja tindrem temps amb tot el curs parlamentari per
tornar sobre aquestes qüestions, perque l'important de la
LIei de ConselIs Insulars és l'atribució de competencies als
ConselIs Insulars, delegacions, transferencies o com ho vulguin dir. El tema de la gestió ordinaria és una anecdota, és
una figura completament subalterna que pot servir per resoldre determinats problemes, pero no és l'article 39 de
l'Estatut, és una cosa de molt més baixa importancia, abast
i ambició.

Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay.
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
Moltes gracies, Sr President. Sr President de la Comu-

Bé, com que aquí s'ha parlat moIt de l'Estatut, de la reforma, de la finan~ció i del 29 d'octubre, voste haura de
coincidir, Sr CañelIas, que el Partit Socialista ha guanyat
per tercera vegada aquestes eleccions generals que s'han celebrat dia 29 d'octubre, la qual cosa és molt important; que
vostes les han perdut per tercera vegada davant el Partit
Socialista i per enessima vegada en general, perque no han
guanyat mai.
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te no coneix o si les coneix no les comparteix i aquesta és la
I\~ seva obligació perque manté una posició diferent, en el
f
nostre programa electoral, que es suposa que és el nostre
!~1? compro mis davant un electorat que ens ha donat, si no una
~,' majoria absoluta, que encara no ho sabem, si una majoria
estable suficient per governar, i aqui estableix aquest tema
del pacte amb les diferents forces polítiques per anar a un
pacte d'Estat per establir l'ampliació competencial per a les
Comunitats del 143 sobre els principis que han de regir la
finan<;ació de les Comunitats Autonomes quan arribi el
moment de tornar-les a finan<;ar, etc.
Aquest és el nostre plantejament, nosaltres només tenim un partit, no en tenim un de Balears i un altre de la
resta d'Espanya, en a0 comprenc que tenim diferencies
amb el seu plantejament del que són els partits polítics, pero aquesta és la nostra realitat. Per tant, ho té perfectament, jo li puc passar, fins i tot regalar, perque de programes electorals sempre en sobren, n'hi puc regalar un exempIar i així voste el té, el repassa i ens diu el nom del porc
quan ho cregui oportú o ens torna a dir el tema deIs dos
animals i les orelles, que és una de les coses que hem apres
a base d'insistir, perque la lletra amb sang entra.
Sobre la despesa turística ho he llegit perfectament, Sr
President, perque encara que era un discurs que es va distribuir o hi vam tenir accés no sé per quina via, jo no ho sé,
pero a les capies que tenim hi falten moltissimes pagines,
per bé que aquesta hi era i diu clarament que aquests milions de turistes gastin una mitjana de 15.000 pts dia. Jo no
ho podia creure i voste m'ha confirmat que no era aixo, que
aixo no té sentit. L'any passat, quan vam parlar deIs Cansells Insulars, voste va dir que aixo era bogeria i després ho
va retirar i tal. Que allo de les 15.000 pts dia pel total del
nombre de turistes que vénen és una ximpleria i ho retir, Sr
President, ho retir immediatament; no he dit que fos una
ximpleria, vull dir que és una cosa poc madurada i poc estudiada.
A Cala Mondragó, m'ha sonat a conegut. Es que Cala
Mondragó no és Cala Mondragó, és que el Trenc no era el
Trenc, no sé si vostes ho recorden, el Trenc era les Cavetes
i vostes recordaran que les Salines d'Eivissa i Formentera
no eren les Salines, hi havia una serie de coses que amb
molt de criteri els senyors de la majoria urbanitzadora van
eliminar perque allo no eren les Salines i ara descobrim
que Cala Mondragó tampoc no és Cala Mondragó, no sé
que feim, pero no dominam la toponímia, els partits que
anam darrera aquestes manies de protegir espais naturals
tenim greus problemes de no encertar mai la toponimia
adequada i mirÍn que tenim el Sr Damia Pons, que amb
l'Enciclopedia de Mallorca domina aquests temes, pero no
hi ha manera, no n'encertam ni una, mai no és el nom que
correspon, pero bé, aixo que nosaltres per entendre'ns deim Cala Mondragó, que valia el 1984?
Si el 1984 la Comunitat hagués anat a comprar-ho de
bona fe amb un acord de preu de mercat, de preu sense especular, quan no hi havia norma subsidiaria aprovada,
quan el Govern socialista havia anul.lat el Centre d'Interes

Turístic Nacional, qua n no hi havia cap més qualificació
que la de sol rústic, simplement, que valia? Valia 2.000 milions, no valia cinc vega des menys, m'és igual que siguin 5 o
4, valia més de 1.500 milions menys, perque el preu d'ara és
el preu de les urbanitzacions aprovades, deIs plans parcials,
de les normes, de les expectatives urbanístiques i, arnés,
fins i tot és el preu que surt de tenir en compte unes sentencies que ni tan soIs no són fermes, com la sentencia del
Trenc, pero aixo és el preu mil.xim tenint en compte que és
el preu que es paga a un propietari per no fer negoci, per
no haver-se'n de preocupar, per no haver de fer inversions,
per no haver de gestionar durant anys el que és una urbanització i una actuació urbanística. Es un preu magnific,
pero aquest preu magnífic i la diferencia amb el preu del
1984 és una plus-valua que vostes han carregat als ciutadans de les Illes Balears, 1.500 milions. Cam que a mi m'agrada donar coses que es puguin resumir bé, val 1.500 milions més el fet que vostes el 1984 encara no sabessin el
que han descobert avui: que s'havia de protegir integralment Cala Mondragó.
La potabilitzadora d'Eivissa no té explicació, Sr President, no té explicació. El Decret del Consell de Ministres
autoritza a fer una potabilitzadora en el municipi d'Eivissa;
logicament és fa una potabilitzadora per raons d'urgencia,
d'excepcionalitat, fora del marc del Pla Hidrologic, etc.
L'Estat esta disposat, al marge del color polític - alerta,
perque ja el veig venir -, perque quan aixo es va aprovar ja
s'havia posat la moció de censura al batle socialista d'Eivissa, per tant no tenia cap contingut polític i, arnés, l'havia
aprovada aquest Parlament i crec qeu va ser molt important per dur endavant aquest acord del Cansell de Ministres per fer-la, resulta que aixó, logicament, si l'Ajuntament
ho pot fer amb els seus mitjans, si l'Ajuntament considera
que els ciutadans del municipi poden assumir aquest cost
no en faran dues al municipi d'Eivissa, perque aixo és per
al municipi d'Eivissa, així ho diu l'acord del Cansell de Ministres.

Hem perdut 1.800 milions, qualque dia els recuperarem; sí, qualque dia hi haura un pla hidrologic, passara el
temps, pero ara, en aquest moment s'ha carregat innecesariament als habitants d'Eivissa un cost de preu d'aigua potabilitzada per una empresa privada que era gratis, perque
tota la construcció la posaven els pressuposts generals de
l'Estat i la posaven, entre altres coses, pel que vostes sempre demanen, perque fos com a Canaries. A Canaries els
paga aquestes potabilitzadores i varen dir: ido a Balears, a
Eivissa, que és on és produeix aquesta necessitat més urgent, també els ho pagarem. En quines condicions? Les
mateixes de Canaries, les mateixes: que posin els terrenys i
que després tenguin cura de l'explotació, que no hi hagi simultaniament una duplicació innecessaria d'inversions.
Quan m'ho contaven li puc assegurar que no ho creia i
quan l'he sentit i he vist que efectivament era en possessió
de la veritat sobre aquest tema, encara ara no comprenc
com podem perdre aquest tipus d'actuació, perque 1.800
milions de pessetes, com vos te sap molt bé, són el 7, el 8 o
el 9% del pressupost global de la Comunitat Autonoma.
Els serveis socials crec que son pecata minuta compa-
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rats amb els temes que tractam i efectivament ho podem
deixar per a un altre momento Es indubtable, Sr President,
que ens trobam davant una nova balearització, diferent de
l'anterior, pero una nova balearització, perque les xifres
anual s de noves places que es construeixen suposen un
creixement desmesurat i desbocat i aquesta paraula balearització ja sé que és tabú, una paraula pecaminosa, pero
com que l'he trobada a la Memoria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, la Memoria del Pressupost, que he llegit amb molta atenció, hi he trobat la balearització de Menorca i he dit: Ves per on la balearització és prohibida perque va contra la imatge de les Illes Balears i és tirar pedres
contra la nostra teulada, pero quan s'aplica a Menorca ja va
bé. No m'ha acabat d'agradar, la veritat, pero ens trobam
davant una nova balearització, si per balearització entenem
el que entenem, un creixement excessiu, no planificat, per
sobre les nos tres necessitats reals de creixer en aquestes
qüestions turístiques.

a

1 els Ajuntaments? EIs Ajuntaments tenen els plans
que els aprova la Comissió Provincial d'Urbanisme, que és
el Govern, i els ho aprova amb relativa discrecionalitat i aixo ho deia, la falta de planificació dóna un gran marge de
discrecionalitat al Govern i, arnés, perque no hi ha Directrius d'Ordenació Territorial, que són el marc que hauria
de fermar d'una manera jurídica, amb garanties, dins l'Estat
de Dret, l'actuació municipal. 1 aixo, escolti, que hagin passat dos anys de més als vuit mesos per fer un avan~ i que
després, qua n facin aquest avan~ encara hagin de fer les Directrius - acabara la Legislatura i continuarem sense Directrius d'Ordenació Territorial - em sembla realment preocupant.
Per últim, he de coincidir amb el Sr López i Casasnovas - avui tenim parts de coincidencia en les nos tres intervencions - que la paraula davant el Parlament és important.
Jo no pos en dubte en absolut les altres consideracions que
voste ha fet de la paraula davant el seu electorat, cIar que
si, pero la paraula davant el Parlament és molt important,
sense paraula davant el Parlament no hi ha joc democratic i
representa ti u.
Que venim a fer aquí? A comptabilitzar i a guanyar
dietes? Qui més qui manco té altres maneres de guanyar-se
la vida, jo crec que venim aquí a fer una participació democratica de la representació deIs diferents sectors, els qui tenim minoria la tenim i hem de fer aquest paper i els qui tenen majoria han de governar. Ara bé, no hi llevi importancia, perque sobre un greuge n'hi afegim un altre.
Aprovin amb responsabilitat. Vostes no són el Govern
extern al Parlament, vostes són part del Parlament, són
aquí i vostes són el Grup majoritari, són inseparables
Grups majoritaris que formen el Govern de coalició per a
aquesta Legislatura. Per tant, tenguin un mica de seny, aprovin resolucions complibles. Nosaltres comprendríem i
comprenem que hi ha casos concrets, que hi ha coses que
són difícil s de complir, pero un incompliment tan generalitzat realment dóna la sensació, quan passa i es repeteix un
any darrera l'altre, que la darrera prioritat que té el Govern
sigui complir els acords del Parlament que els seus partits i
els seu s Grups han ajudat a aprovar.

Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el President de la Comunitat Autonoma,
Sr Gabriel Cañellas.
EL SR PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Tres només, perdó quatre, han estat els Grups qu~ han
utilitzat el dret de replica. M'han demanat previsió de futur
per a l'acció de govern i auto crítica. Qualcú em deia per
darrera que l'autocrítica és marxista, ja basta la crítica que
em fan els altres Grups i voste mateix, pero crec que a la
nostra intervenció de l'altre dia hi ha les dues coses: hi ha
previsió de futur, perque hi ha un examen tan rigorós com
permet una intervenció com aquesta - i així i tot va ser
prou llarga - del que han de ser les línies mes tres d'acció de
govern, que de qualque manera duen una crítica de la situació actual en que es troba la nostra Comunitat i per aquesta línia hem de continuar, perque ens agrada examinar les
nos tres passes, perque ens agrada treure'n lli~ns per a un
futur. Previsió és tant com tenir un camí d'acció establert i
seguir-lo amb seguretat, i per aquest camí no ens ha de faltar valor per continuar.
El Grup del CDS ha coincidit amb les últimes paraules
del Portaveu socialista quant a la importancia, que la té, el
compliment de les resolucions del Parlament o la importancia de les resolucions no complides. Crec que en la meva intervenció de replica he dit que efectivament era important i que nosaltres - en aixo també ha coincidit el Grup
del PSM-EEM - venim al Parlament i admetem aquestes
accions, les discutim, les acceptam i les respectam i que,
igual que passa amb tot en aquest món, unes les podem dur
a terme en els terminis que ens marquen i d'altres desgraciadament no passa abó, pero no per falta de respecte, no
pr falta de voluntat de complir-Ies, sinó moltes vegades per
impossibilitat de dur-ho a terme dins els terminis que ens
han posat.
Que falta control a la nostra actuació perque no s'ha
incIos el crectit deIs 10.000 milions de pessetes de les inundacions? Jo crec que aquest Parlament té mitjans i maneres
de controlar aquest Govern i en són bona prova totes les
actuacions que cada dia es produeixen en aquest Parlament, entre altres coses perque no podem, com voste ha
dit, aplicar un "rodillo" quan no hi ha hagut una majoria estable alllarg, no de dos anys i mig, sinó de sis, de sis anys i
migo
AgraH que reiteri el recolzament a la insuficiencia financera i competencial, amb aixo em basta, cadascú és responsable de l'ús que faci d'una constatació d'una realitat
que n'hi ha que no admeten i li garantesc des d'aquí que el
nou Govern socialista, per descomptat, perque han guanyat
per tercera vegada les eleccions, només que cada vegada
més justet mentre n'hi ha que cada vegada van més amunt,
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eh?, ja arribara el temps que canvii' aquesta postura, si el
temps no ho arregla, veura com el nou Govern que surti
tendra la nostra capacitat de dialeg, sigui el mateix Ministre
o un altre farem renovats esforc;os per arribar a un dialeg i
ho farem des deIs carrees institucionaIs que ocupam aquí i
des deIs de Partit, ho farem des de tots els camps possibles
perque creim que és necessari i convenient, pero també li
anunci'i que veura con ens continuen fent el mateix caso
Sobre la pagina 11, a la qual voste ha fet referencia sobre si estava acabada o no, jo crec que seria entrar en disquisicions. Efectivament hi ha un primer apartat, un primer
paragraf que diu que és acabada i un tercer que diu en a110
que és fonamental; parl de memoria perque I'he deixat alla.
Ho interpreti en el sentit que li he dit en la segona intervenció i no amb la rigorositat de l'examen monolític del
primer paragraf.
Amb el que no puc estar conforme, sent discrepar, és
que la presa en consideració o l'elaboració d'un projecte de
reforma estatutaria només pel tema competencial no ens
hauria dut enlloco Efectivament, tal vegada a la practica no
ens hauria dut enlloc, possiblement sí, perque hi ha una
barrera que impedeix el pas de... Bé, pero almanco sabríem
a quin camp juga cadascú; de moment aquí no podem dir
que a Madrid hi ha un Govern que atura les nos tres transferencies, perque no les hem sol.licitat més que des de l'acció de govern recolzada per tot aquest Parlament en forma
d'una llei que s'ha d'anar a tractar al Parlament d'alla.
Crec que seria simptomatic, crec que seria una possibilitat més de recolzar que vostes i nosaltres no anam tan
desencaminats i efectivament reconec que avui hi pot haver
hagut qualque expressió, ho deixarem ben cIar que som
conscient que hem de revisar i no canviar el nostre model,
com som conscient que els creixement turístic ha de passar
per un manteniment d'unes xifres maximes de visitants,
mentre que el creixement ha de ser qualitatiu per la despesa que puguin fer els uns i els altres.
Discrep de la postura del PSM-EEM. Jo crec que sí li
he desmentit alguns deIs fets que voste ha presentat, li he
desmentit el de l'electrificació rural, on voste ha parlat de
xifres i de nombre d'anys per dur a terme una acció i jo li
he baratat les xifres i el resultat canvia. Li he desmentit el
nombre de residencies de la tercera edat, on voste diu que
no hem fet res, i li he canviat postures en temes d'acció social, no quan li contestava a vos te, pero sí incIoent-ho en el
que contestava a altres Grups.
Per tant, he desmentit qualcun deIs fets i quan la relació de mancances és tan llarga i s'ha de prioritzar, logicament si les prioritzacions que es fan no li agraden, voste
pot pintar el tema aixi com el pinta, igual que l'ha pintat
amb allo d'anar per Eivissa de font en font bevent aigua enmig del campo Aixo és una visió tan idíl.lica com la del President del GOB de Santanyí pasturant les ovelles per on ha
de ser el parc natural i quan li diuen que haura de sortir demana indemnització.
L'aigua a les barriades. Aixo és pura demagogia. L'aigua de les barriades no és culpa de les pobres barriades, és
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de la font d'on ve. Hi ha dues fonts, una més salinitzada i
l'altra, pero si una barriada la té dolenta jo li diria que anas
a Son Armadams, que no és precisament una barriada treballadora, i té exactament la mateixa aigua i que, a més, no
és una responsabilitat d'aquest Govern, sinó municipal, pero en fi, no llevam la nostra part d'aportació a aquesta acció, és que les paraules s'han de mesurar i vostes pareix que
diuen aigua dolenta per a les barriades pobres i aigua bona
per a la part central, perque supos que es refereix a Palma,
ja que als altres lloes alimenten tota la població amb un sol
pou.
Que no pot admetre un parc natural amb un poHgon
darrera a 350 - no he dit 250, són 100 metres, eh? - i vostes
en fan i preconitzen un amb un poble just enmig? No són
dos conceptes incompatibles, eh? Són assumibles l'un i l'altreo Parlam de fer parc natural la Serra de Tramuntana i hi
ha Calvia, Estellenes, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa,
segueix fins a Pollen¡;a. Ho dic perque també hem de ser
conscients del que es diu.
La costa sud de Ciutadella la varem votar per unanimitat tots els partits políties, eh? Miri les actes també. En una
paraula, tenim problemes de prioritats entre vostes i nosaltres. Afortunadament, de moment vostes s'han de conformar amb les prioritats que feim nosaltres; el dia que la truita canvil, Déu no ho faci, ja tendran possibilitats de prioritzar vostes.

No eren enverinades, Sr Triay, no eren enverinades,
eren simplement realistes. Amb respostes sense dir res i
amb victimisme potser que jo hagi reflectit un poc la realitat d'aquesta Comunitat. Quins són els problemes més
greus que té aquesta Comunitat que a voste no li agrada
que quedin patents i reflectits? Són, un, falta de profundització i, dos, falta de voluntat financera envers aquesta Comunitat Autonoma. Altre gall cantaria si la situació fos una
altra.
No els falla la toponimia, el que els falla és la topografia per col.locar ellloc adequat amb el nom adequat. Vostes parlen de Cala Mondragó, pero ens trobam situats 350
metres més enlla, que no és a la cala, és juts darrera i quan
fa decIivi cap a l'altra banda. No és la toponímia, la toponímia la utilitzen molt bé, el que equivoquen es la topografia;
no doni la culpa al Sr Damia, que d'aixo no en té gens, d'altres coses potser.
Qued esparverat que digui que al seu programa, al
programa socialista - per aixo deuen haver baixat a les eleccions - ja tornin a parlar del Pacte d'Estat. Ja en parlaren
durant quatre anys, no varen ser capac;os de dur-lo a terme
ni de proposar-lo i tornen a repetir les mateixes cullerades,
d'aixo sí que li don paraula que els altres quatre anys varen
parlar de Pacte d'Estat i quan els varem dir si, juguem
aquesta vasa, tot d'una s'oblidaren d'autoconvocar-nos.
Que només hi ha un sol partit? Aixo ja ho sabem, i unes
soles instruccions, a pesar que es diguin federalistes.
Sobre el tema de Mondragó i la propietat privada jo
només els pos indemnitzacions i propietat privada contra
preu i propietat pública. Aquesta és la situació d'avui, triln,
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són molt lliures de triar, són tan lliures de triar que ho
duim en aquest Parlament per contra posar aquesta alternativa a la seva sense haver acudit a altres a les qual podíem
haver acudit perque no es veiés la de vostes i sí es veiés la
nostra, peró no és aixó el que interessa. Interessa que cadascú aguanti el seu ciri, que cada cirial aguanti el seu ciri i
aoo sabrem o aoo sabnl el poble qui vota una cosa i qui vota l'altra.

El Sr Secretari Primer procedinl a fer lectura de les
Propostes de Resolució presentades pel Grup MIXT.

De l'illa d'Eivissa li podría tornar a dir el mateix, que
voste sempre té un exemple que no és del Govern i ha paregut, ha volgut suposar que el Govern d'aquesta Comunitat havia tudat 1.800 milions de pessetes, peró és igual, jo
continuo mantenint el mateix criteri a pesar de ser una responsabilitat. Aquest Parlament va aprovar que hi hagués
declaració d'utilitat pública, interes primordial a l'Estat per
a la potabilització de l'aigua a l'illa d'Eivissa i a Formentera i aÍXó exigeix més d'una planta, i el municipi, per no perdre temps, perque el Govern Central va aprovar una acció
sense dir a quin pressupost la posaria, avan~ una part de
la feina i diu: ja vendnl l'Estat amb l'altra potabilitzadora
per donar aigua.al Puig d'En Valls i a tota la zona on no arribara amb aquesta, i vostes, excusant-se en una simple inversió d'un municipi, retiren la proposta i diuen: 1.800 milions que han volat, ja els durem a una altra banda, ja els
durem a un lloc electoral més propicio No hi ha duplicitat
d'inversions necessaries; a Eivissa fan falta inversions molt
més importants que aquesta, no basta la inversió feta per
l'Ajuntament d'Eivissa, en fan falta més.

2.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
al Parlament de les Illes Balears en el termini de sis mesos
el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística.

EL SR SECRETARI PRIMER:
"1.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
al Parlament de les Illes Balears, en el termini de tres mesos, el Pla de Desenvolupament Regional.

3.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
al Parlament de les Illes Balears, en el termini de sis mesos,
un Pla d'Orientació Laboral de la Joventut per tal d'informar els joves sobre els sectors laborals os es prevegi una
major demanda de treball a la nostra Comunitat Autónoma.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata amb preocupació que el procés de desenvolupament de l'Estat de
les Autonomies es troba frenat per l'actitud del Govern
Central.
5.- El Parlament de les Illes Balears ultimara, en el termini de sis mesos, la tramitació del Cataleg d'Espais Naturals".

EL SR RICCI I FEBRER:
Deis compliments parlamentaris jo li he expressat quina era la posició del nostre Grup i reiter el més absolut respecte a aquest Parlament al llarg de sis anys i durant els
que ens queden com a Govern d'aquesta Comunitat.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr President.
Acabat el debat, s'obri el termini de presentació de
propostes de resolució que, tal com va acordar la Junta de
Portaveus, tendra com a Hmit dema, dia 16, a les deu i mitja, per presentar-les al Registre. Dema, a les deu i mitja del
matf, és l'hora Hmit per presentar propostes de resolució.
Sres i Srs Diputats, se suspen la Sessió, que continuara
dema a les cinc de l'horabaixa.
EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, recomen~ la Sessió.
En el punt que ens trobam de l'Ordre del Dia, procedeix la defensa de les Propostes de Resolució presentades
pels distints Grups Parlamentaris.
Per defensar les seves pro postes i per part del Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr CarIes RiccL

(Pausa)

Gracies, Sr Secretario Sr President. Sres i Srs Diputats.
Crec que practicament he d'explicar ben poca cosa d'aquestes resolucions. La primera que presentam crec que és
una de les més importants, perque un Pla de Desenvolupament regional suposa assumir tots junts el camí que volem
seguir cap al futuro En aquest tema, indiscutiblement, hi ha
d'haver el consens de tots els Grups per tal d'avan~r rapidament i aconseguir el resultat, peró a part de la voluntat
també hem de ten ir la capacitat per encertar, perque el tema és prou important perque encertem de veritat tots plegats, encertar encara que s'hagin de sacrificar no diré pensaments profunds de cada grup poHtic, peró sí la capacitat
de saber afluixar fins al punt que tots plegats ho puguem
dur a terme.
Tots hem de ser capa~s d'ajudar a realitzar aquest
porjecte, perque és un porjecte que ha de ser de tots, no solament d'un Govern. Es per a~ que ningú no s'ha de sentir
marginat, tots hem de col.laborar en aquest tema, tothom
ha d'empenyer el carro perque ho demana un poble, no pot
ser que continuem pensant que no tenim futur i si el tenim,
el tenim per cada un de nosaltres. Ja comen~ a ser hora
que tots plegats decidim el futur que volem i que conjuntament facem un bon pla, un pla que determini i que el poble
sapiga de ver on anam.
Continuara.
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Continua ció.
La segona proposta és conseqMncia de la proposició
que vaig mostrar ahir en el tema turístic, referent a 1'excés
d'oferta turística i a la necessitat amb la qual tots estam
d'acord d'ordenar aquesta oferta per tal que quedi assegurada la seva qualitat. S'han fet for<;a lleis - el Decret Cladera 1, el Decret Cladera 2 -; tot a0 ajuda, indiscutiblement,
pero crec que ja és hora que ho planifiquem totalment.
En definitiva, el que vull intentar és que la gent sapiga
de ver on es troba, que no puguin tornar a apareixer coses
que provoquin de cop - com va succeir, no per cap mala intenció de la Conselleria ni de ningú - un excés en un moment concret. L'excés era per aprofitar unes fórmules anteriors que eren més adequades i que sense saber el que feiem, indiscutiblement, de cop i volta ens hem trobat en la
situació actual. Fa falta que marquem bé les pautes en
aquest tema; els criteris s'han fet, per tant només falta ...
Quant a la tercera proposta, que per a mi té un sentiment molt especial, és fruit de la mancan<;a d'orientació
que vaig manifestar ahir sobre els nostres joves en relació
amb el seu futur, amb les seves possiblitats laborals i per
a0 és fa necessari fer un estudi en profunditat sobre quines són les professions on es preveu una majar oferta de
treball dins la nostra economia, de forma que una vegada
aprovat el Pla d'Orientació a la Joventut es faci una autentica labor, pero també és veritat que no es pot arribar a
aquesta labor si el Govern i nosaltres mateixos, tots plegats, els qui governam i els que ni no governen, tal com sona, no prenem decisions de dir i comprendre quines són les
possibilitats del nostre poble, cap on el podem orientar, i
quan sapiguem on el podem orientar economicament i so"
cialment sabrem també cap on dirigir el nos tres a1.1ots.
Dic a1.1ots, perque els joves que avui tenen 16 o 17
anys són els que indiscutiblement d'aquí a 4, 5, 6 anys tendran al seu carrec unes feines determinades, Pot passar,
com ja vaig dir ahir, que ens troben amb una quantitat de
gent preparada per a una cosa que d'aquí a 5 o 6 anys no sigui necessaria. Aleshores, que cream? Un tirar-se al buit?
¿Hem de permetre que la nostra joventut, la feina que feim
avui en dia, els sacrificis de moltes famílies perque els al.
lots estudiYn en una línia determinada quedin després, com
deiem, en un oci, en sentir-se fracassats, perque és un vertader fracas aquella persona que ha estudiat durant 10 o 15
anys i al final ha de dir: Per que m'ha servit tot a0?
Si no ha d'estudiar, que no estudil, pero en la formació
professional donem-li unes línies diferents. En definitiva,
no sé si ens adonem prou de la importancia d'aquest punt,
ja que tra<;am tot el futur, i quan parlam de plans regionals
també van lligats amb a<;o, tot el que facem aquí dintre anira totalment lligat amb la prepara ció del futur d'aquesta joventut. Per tant, crec que és un cosa imprescindible, com ja
vaig dir ahir.
Amb la quarta proposta tots hi hauríem estat d'acord,
perque el procés de desenvolupament de 1'Estat de les Autonomies es troba exactament igual que l'any passat i qua si
quasi que l'altre, i com que prest i si Déu vol, com diuen,

estrenarem un nou Govern, tal vegada sera sensible a
aquestes necessitats que tenen els pobles i nosaltres en particular, tothom ho ha demostrat així i així o diuen. Com
vaig dir ah ir, que quedi clar qui ho vol i qui no ho vol, pero
també és veritat que si el Govern Central no ho vol i no en
té ganes tots estarem apanyats. El que podem fer és que
quedi clara la nostra decisió i per a<;o deman que votin
aquest punt.
Finalment i també com vaig dir ahir, és de molta importancia per a totes les Illes que acabem d'una vegada la
feina d'aquesta Ponencia tan famosa i que tohom en parla
sobre els espais naturals. Ningú de nosaltres no s'atreveix a
dir, perque no ho sent, que no vol que aixo es retardi. De
forma directa o indirecta es parla si el Govern no vol que
es faci, d'altres diuen si una Comissió. Si ells no tenen prou
far<;a per avan<;ar-la, molt bé, acabem el tema, aquí i avui
tenim ja que el Parlament ho decideixi així, perque no basta que ho diguem tots. Jo no he sentit ningú que no digui
vull que s'acabi, dones donam sis mesos, d'aquí a sis mesos
ens comprometem tots que a0 s'hagi fet i sera la nostra
decisió i no sera culpar el Govern, ni l'Oposició ni ningú,
sera senzillament culpar-nos a nosaltres mateixos. En sis
mesos estic conven<;ut que hi ha temps de més, podria haver posat tres, crec que hi ha temps de fer-ho en tres, pero
si d'aquí a sis mesos no ho hem fet no acusem ningú, acusem-nos nosaltres mateixos.
Gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan
Huguet.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Sr President. Sres i Srs Diputats.
Intentaré que la interven ció per part del Govern sigui
breu, pero deixar clara la postura d'aquest mateix Govern
entorn a les resolucions que puguin plantejar els diferents
grups políties, perque després aquests es puguin pronunciar
sabent la postura del Govern.
Sobre les propostes de resolució presentades pel Grup
MIXT, dir que estam d'acord amb el primer punt, perque
és fa feina en el Pla de Desenvolupament Regional, com se
sap, no solament s'hi fa feina, sinó que aquest Pla s'ha elaborat, el que passa és que va sofrir un retard a causa de les
noves directrius que va marcar la Comunitat Economica
Europea, les quals van motivar que aquest Pla fos adaptat a
aquestes normatives o directrius i que, per tant, el Govern
de la Comunitat Autonoma es pot comprometre - o de fet
es compromet - que aquest Pla, que en el moment oport ú
ja va venir a aquest Parlament, durant la Legislatura pass ada, torni a aquesta Cambra per a la seva discussió.
Respecte del segon punt, el que corres pon realment al
Parlament és discutir els criteris de 1'oferta turística. Els
criteris del Pla de l'Oferta Turística ja van ser remesos al
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Parlament, van ser discutits i es van aprovar una serie de
criteris, que són els que inspiren la redacció del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística. Per tant, jo voldria fer aquí una
petita matisació i és que no hi ha cap inconvenient perque
el Govem remeti aquest Pla al Parlament per a la seva informa ció, perque la mateixa Llei d'Ordenació Territorial ja
contempla i diu que aquests plans, una vegada que el Parlament hagi aprovat els criteris, seran aprovats per decret del
Consell de Govem. Per tant, és al Govern que correspon
aprovar aquest Pla una vegada que tengui aprovats els criteris; fent ús del Reglament de la Cambra, ac;o sera una interpretació que no corres pon al Govern, sinó que correspondra al mateix Parlament, a la Mesa, al seu President,
pero fent ús del Reglament permet que el Govern dugui al
Parlament per a la seva informació - no per al seu pronunciament, per a la seva informació - aquest Pla d'Ordenació
de l'Oferta Turística.
Jo al que sí em vull comprometre és que intentarem
que en sis mesos s'hagi conelos i pugui ser aquí. En qualsevol cas, si sortís qualque dificultat que fes inviable o impossible remetre aquest Pla com a informació, per als Diputats
en el Parlament, repetesc, jo em compromet a compareixer
per donar les explicacions oportunes.
Respecte de la tercera resolució jo li voldria dir que sí,
que ja es va anunciar, ja feim feina en aquest tema, que ja s'ha comenc;at I'estudi sobre l'economia social, sobre foment del cooperativisme, sobre ocupació juvenil, que els
resultats d'aquests estudis es podran tenir dins el mes de
maigo
Es fa també un estudi sobre la metodologia d'investigació d'ocupació, concretament del mercat d'ocupació i tot
ac;o despr~ haura de ser una labor que es coordini i s'incardini amb el que voste pretén en aquest punt núm. 3, segons
la nostra interpretació, que és aquest Pla d'Orientació Laboral del Jovent. Que aquest pla d'orientació, per tant, no
és simplement fer una relació d'activitats, de professions,
cosa que seria facil, sinó que haura de contemplar el que
realment cree que voste ha fet amb la seva explicació: quin
és el grau d'associacionisme juvenil que hi pot haver, en
que seria més convenient que n'hi hagués, quines sortides
són més valides i ac;o ho comportara indiscutiblement que
es concloguin totes aquestes feines que abans li havia esmentat.
Jo li demanaria que fos un poquet més generós, perque crec que en sis mesos no ho podrem complir, li ho dic
sincerament i ac;a constara, després no en faci una arma
contra nosaltres de dir que hem incomplert una resolució.
Crec que en sis mesos no és possible, al que sí ens podríem
comprometre seria a tenir-ho perfectament establert i conelos dins el mes de novembre de I'any 1990.
Respecte de la resolució núm. 4, és una constatació
evident, no crec que avui ningú dubti d'aquesta constatació,
no avui, ja fa un any que vam constatar aquest fet en una
resolució si no similar, pareguda. Avui es constata perfectament la manca de financ;ació, es constata perfectament que
hi ha un intent de tornar a recuperar competencies que per
Estatut corresponen a les Comunitats Autonomes i que

2537

l'Administració Central vol tornar a recuperar i crec que és
evident que hi hagut una postura que no ha anat massa a
favor de les Comunitats Autonomes per part de l'Administració Central i die ac;a com una constatació, ara no és el
moment de fer un debat sobre aquest tema perque crec que
tothom ja s'ha pronunciat.
Per tant, el Govern és el primer que ho ha constatat, el
President ja ho va dir en aquesta Cambra a l'inici del Debat
de l'estat de la Comunitat Autonoma. Ja ho vam constatar
fa un any, ho continuam constatant, pero com a representant del Govern també vull dir una cosa en un debat com el
d'avui: Que nosaltres, que el Govern vol tornar a garantir
una vegada més la seva predisposició al dialeg sincer amb
l'Administració Central, al dialeg obert. Donarem aquest
marge que se'ns demanava, pero també aquesta garantia
amb una voluntat ferma de no renunciar al que nosaltres
consideram que és justo
Quant a la darrera resolució, m'ha de permetre que
com a Govern no em pronuncii:. Es tema que afecta els
Grups Parlamentaris; el que he de dir com a Govern és que
tenim tant d'interes que surti el CataIeg com qualsevol
membre d'aquesta Cambra, sigui del grup polítie que sigui.
Moltes gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el
Portaveu Sr Miquel Pascual.
EL SR PASCUAL I AMOROS:
Sr President. Sres i Srs Diputats.
Només un petit comentari respecte a dues, més ben dit
de tres de les propostes de resolució del Grup MIXT.
En primer lloc, hem de dir que consideram que un Pla
d'Orientació Laboral per a la Joventut és molt interessant
en aquests moments, que és un deIs punts que ha presentat
el Grup MIXT que considera m d'especial interes i així li ho
volem dir, i que evidentment votarem que sí.
Respecte de les núms. 2 i 5 volem fer un parell de comentaris. En primer lloc - i em pareix que ja ho ha dit el Sr
Huguet - que el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística és
importantíssim perque lliga l'urbanisme amb el turisme.
Essent l'urbanisme la causa remota de l'excés d'oferta, entenem que esta molt bé que s'acabi en sis mesos, pero també hem de dir que ens sembla que no té cap feina al Parlament si no és a efectes d'informació, perque si s'hagués de
fer altra cosa aniria en contra de la Llei d'Ordenació Territorial.
Han vengut aquí els criteris, aquest Parlament els ha
aprovat, la Llei d'ordenació Territorial diu molt elarament
que l'aprovació del Pla correspon al Govern. Per tant, a cadascú el que pertoqui i aposta li volía demanar a veure si
pot afegir, amb permís deIs altres Grups Parlamentaris,
quan diu al final del paragraf "al termini de sis mesos, el
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Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística", coma, "a efectes
d'informació als Grups Parlamentaris". Aixo és una transacció que li pro pos i que evidentment hauria de comptar
amb el suport deIs altres Grups, perque altra cosa seria
anar contra la Llei d'Ordenació Territorial i sempre qualsevol Grup pot demanar des d'aquest Parlament una compareixen¡;:a del Conseller per demanar els explicacions pertinents. En canvi, entenem que no és procedent que vengui
aquí perque hi hagi propostes de resolució amb un pla l'aprovació del qual és competencia del Govern.
Respecte del punt núm. 5, que li votarem que sí, on
diu que als sis mesos s'acabi la tramitació del Cataleg d'Espais Naturals, jo li voldria dir al Sr Ricci que és perillos posar terminis al Parlament i li diré per que. Tots estam d'acord que s'ha de fer en sis mesas, pero ara imagini que per
un imponderable aquest Parlament no pot treure aquest
cataIeg en sis mesas i després li diu al Govern que incompleix: les seves resolucions. Li votarem que sí, pero jo entenc que no és convenient que el Parlament s'imposi terminis a si mateix, perque si els Grups Parlamentaris valen es
pot fer tata la feina necessaria sense que hi hagi aquests
terminis que després puguin produir efectes contradictoris.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Diputat Sr Tuells.
EL SR TUELLS I JUAN:
Muchas gracias, Sr Presidente.
Simplemente para explicar nuestra posición en las propuestas del Grupo MIXTO. Algunos argumentos ya han sido expuestos por el representante del Govern y por el de
UM. Muy brevemente, en cuanto al punto primero, esto
fué una propuesta de resolución que ya fué presentada en
otra sesión anterior y que fué aprobada, además, por unanimidad del Parlamento; es una reiteración de la que en su
día presentó el PSM-EEM. No tenemos ningún inconveniente en seguir votando afirmativamente una cosa que ya
se votó y además, insisto, por unanimidad.
En cuanto a la Propuesta de Resolución nO 2, los representantes del Govern y de UM han expuesto los mismos
argumentos que nosotros teníamos aquí anotados. Efectivamente, la Ley de Ordenación Territorial, en la Disposición Transitoria Unica, prevé una excepción. Ya se ha dado
cumplimiento a esa excepción, de modo que los criterios
fueron aprobados en su día y por tanto ahora no tiene razón de ser que se remitan al Parlamento salvo a título puramente orientativo o informativo. Por tanto, no podemos
aprobar dicha propuesta de resolución.
En cuanto a la tercera, quizá la redacción no sea muy
afortunada, muy concreta. El Govern pide más plazo, se
han hecho unas observaciones, nosotros creemos que quizá
existe una cierta desproporción entre los medios y los fines,
de modo que efectivamente me parece que sería una labor
ciertamente interesante, pero quizil no aconsejable en la
forma en que viene redactada en esta Propuesta nO 3.

En cuanto a la cuarta, es una propuesta que también
fué aprobada en el anterior debate a instancia nuestra, a
instancia del CDS y además es una propuesta literal, exactamente en los mismos términos, y además ahora también
existe una del PSM-EEM. Por tanto, no tenemos inconveniente en reiterar lo que ya se ha constatado repetidamente, pero no entendemos el porque de esta redundancia.
En cuanto a la quinta, quizá el mejor comentario que
podría hacerse sería senzillamente: sin comentrios.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula la Diputada Sra Paula Guillen.
LA SRA GUILLEN I RIPOLL:
Gracies, Sr President.
El nostre Grup Parlamentari vol fer dues consideracions,concretament quant a la núm. 4 i a la núm. 5.
La núm. 4 ja s'ha dit repetidament que s'ha constatat,
pero com que el nostre Grup té malta preocupació en
aquest tema, en som solidaris. Expressar, per tant, d'alguna
manera també la nostra preocupació.
Quant a la núm. 5, demanar o recordar al Sr Ricci que
és inconvenient o gairebé improcedent que el Parlament
s'insti a si mateix:. Recordar-H, per altra banda, que ell és el
President de la Comissió d'Ordenació del Territori; per
tant, d'alguna manera por donar malta més, diríem rapidesa donat que ell té poder per fer-ho, a aquest Cataleg d'Espais Naturals perque pugui ser aprovat com més prest milloro
De tata manera, com que el nostre Grup no té in tenció d'abstendre's, sinó d'aprovar-ho, volem demanar-li d'alguna manera que li doni, com li ha diria?, rapidesa; que
manifesti en tot moment o posi en practica el que aquí demana i, per altre costat, expressar que el nostre Grup - encara que no siguem presents a la Mesa de la Comissió - estarem a l'aguait i permanentment vigilants perque no hi hagi cap tipus d'entrebanc per aconseguir aquest famós Cataleg d'Espais Naturals, no en sis mesas, sinó com més prest
millar.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Diputat Sr Pons.
EL SR PONS I PONS (Damia):
Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Ricci, Portaveu del
GrupMIXT.
Algunes d'aquestes propostes de resolució, 10t

no
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aportar res substancial, perque ja li han dit els altres grups,
no presenten cap problema per ser votades afirmativament:
Pla de Desenvolupament Regional, una mica més de prorroga al Govern; Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, també Ji han demanat prorroga, supos que els ho concedira,
han demanat el novembre del 1990, i el Cataleg d'Espais
Naturals, que no fara falta que li demanin prorroga perque
també li han recordat que el principal responsable és voste
mateix, President de la Comissió d'Ordenació Territorial,
una de tantes concessions que li han hagut de fer des d'aquesta banda a la qual voste esta adscrit ideologicament, ja
que no físicament.
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mateix Partit, a Madrid, llavors l'UCD, i el Sr Cañellas, que
llavors per cert no havia aconseguit ni ser regidor de Palma, també va venir a alguna reunió - s'adonaria que aquí
parlam de problemes seriosos.
Com que aixo no té cap ni peus i aquí no hi ha documentació de res i aixo és un acte irracional d'apuntar-se al
carro de donar canya al Govern Central, que és enfora perque al que té prop voste no esta en condicions de donar
-n'hi molta, no fos cosa que li passassin factura -, per tot aixo, Sr Ricci, ens permetra que votem en contra.
Moltes gracies.

Pero anem a la part on voste s'ha volgut jugar una miqueta el físic parlamentari ficant-se en una materia en la
qual no el veig gaire documentat. El Grup SOCIALISTA
veu que voste, en materia d'Autonomies, va francament
fluix de documentació.
Hem d'atribuir al Govern Central la responsabilitat de
frenar el desenvolupament de l'Estat de les Autonomies.
Voste, que ha escrit aixo, supos, ¿sap que diu, aixo que ha
escrit? Sap que significa, aixo? Significa atribuir a un Govern Central, que per cert m'agradaria que ens explicas a
quin es refereix, si al Govern Central de Palma, que acaba
de frenar un finangament d'un municipi d'Eivissa amb
1.800 milions de pessetes per qüestió de potabilitzadores,
que té congelada una Llei de Consells Insulars en la seva
aplicació i que deriva de tot una part complicadíssima de
l'Estatut, que va dur unes polemiques quan voste afortunadament no hi era, pero crec que la seva aportació tampoc
no va fer falta; pero, no: voste és refereix a l'altre Govern
Central, al de Madrid.
Que ha frenat, el Govern de Madrid? La reforma deIs
Estatuts? L'ampJiació de competencies? Des d'aquesta mateixa tribuna vaig afirmar, fa bastant de temps, que la reforma deIs Estatuts no tenia vies d'anar per bon cam! quant a
ampliar competencies i quant a millorar l'organització autonomica de l'Estat, l'organització territorial d'Espanya.
Per que? Perque destaparia, com tots sabem, els dimonis
que sortosament no han destapat perque la Comissió de reforma de l'Estatut, dins aquest Parlament, afortunadament
ningú no la pren seriosament.
El Govern Central no ha tengut cap altra actuació, el
Govern Central es limita a funcionar dins les lleis organiques, els Estatuts d' Autonomia que s'han aprovat, i en el
moment que hi hagi el Debat de reforma d'Estatut, el Debat d'ampliació competencial, ja es tornara a replantejar el
que aquest Diputat va dir des d'aquesta tribuna. Per cert, li
faré una confidencia: em vaig tirar sense paracaiguda, no
vaig demanar permís a Felipe González, ni a Alfonso Guerra, ni al Sr Triay, que és el nostre Portaveu, ni al Secretari
General, que és el Sr Josep Moll. El Partit Socialista - després s'ha confirmat clarament - esta per un pacte d'Estat i
aixo que jo vaig dir aquí en una actuació improvisada, intuitiva, simplement usant la raó, és el sentit comú que diu
que dins l'Estat Espanyol només hi haura ampliacions competencials quan hi hagi un pacte d'Estat, perque si es repassa la tramitació de l'Estatut - aquest Diputat hi era, i el Sr
Albertí, que moltes vegades havia de lluitar contra el seu

EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Portaveu Sr González i Ortea.
EL SR GONZALEZ 1 ORTEA:
Sí; gracias, Sr Presidente.
Sr Ricci, vamos a apoyar sus propuestas de resolución
con un par de matizaciones que en·realidad ya le han hecho
otros Grupos, pero por lo menos quiero que conste nuestra
opinión, que es la misma del Sr Pascual en cuanto al punto
segundo. Efectivamente, entendemos que el Plan de la Ordenación de la Oferta Turística debe ser enviado al Parlamento, en virtud del artículo 175 del Reglamento de la camara, como información del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, no como un plan a debatir o discutir aquí, porque no lo prevé así la Ley de Ordenación del Territorio ni
creo que lo aconseja la práctica de lo que debe hacer la Cámara, como ya otras veces hemos dicho, y lo que es o debe
ser obligación del Gobierno.
La otra matización se refiere al punto quinto, cuando
habla del plazo de seis meses en la tramitación del Catálogo de Espacios Naturales. Nosotros estamos de acuerdo y a
poder ser ojalá fueran menos de seis, fueran tres, fueran
quince días, pero usted sabe tan bien como yo, porque ambos estamos en la Ponencia, que el tema es difícil, que es
complicado y yo no sé si se puede hacer en seis meses o no.
De todas maneras, nosotros - que por cierto ayer fuimos
aludidos por un Portavoz como un Grupo que ponía dificultades para que este Catálogo se convirtiera inmediatamente en algo práctico, útil -, nosotros que, como digo, hemos pedido reiteradamente desde aquí, cuando nadie se
acordaba de ese Catálogo, en este Pleno y en la Junta de
Portavoces que la Ponencia que lo estudiaba se pusiera en
marcha - yo lo he hecho personalmente y gracias a Dios
consta en las actas de las sesiones parlamentarias - no puedo menos, lógicamente, que apoyar su petición y decirle algo que ayer decía el Presidente a propósito de otras cosas,
de algunos incumplimientos que se le achacaban: nuestra
voluntad sin duda es ésta, si en seis meses no lo podemos
hacer y se hace en siete, ocho o nueve, no lo sé, no tiene la
menor importancia; efectivamente nuestra voluntad es hacerlo en seis o, mejor dicho, hacerlo en menos de seis y que
dentro de seis meses ya casi sea agua pasada.
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Del punto cuarto no pensaba decirle nada porque es
algo tan claro, tan obvio, tan evidente, que realemente la
intervención del representante del Grupo SOCIALISTA
me ha dejado absolutamente asombrado, porque dice que
la Ponencia del Estatuto afortunadamente ya no se toma
esto en serio. Yo creo que donde pone usted "la actitud del
Gobierno Central" debería poner "la actitud del Gobierno
Central y del Grupo SOCIALISTA de esta Cámara", creo
que así quedaría mucho mejor, le propongo también la
transacción.
Gracias, Sr Presidente.
EL SR PRESIDENT:
Per replica, té la paraula el Diputat Sr Carles Ricci.
.'.

EL SR RICCI I FEBRER:
Gracies Sr. President.
Com que aquí s'han repetit diverses coses, faré una
resposta a tots junts sobre el punt núm. 2. El Secretari de
la Mesa del Parlament l'ha llegit i jo, que llegeixo bastant
pitjor que ell, el tornaré a llegir: "El Govern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament de les Illes Balears,
en el ter mini de sis mesos, el Pla d'Ordenació d'Oferta Turística". Aumon no es diu, que jo sapiga, "perque sigui debatut"; tot Pla necessita uns criteris, els criteris ja s'han fet i
s'han entregat, el que pot passar és que en lloc de sis mesos
tardem un any a rebre aquest Pla i el que jo pretenc aquí i
ara és que aquest Pla vengui abans de sis mesos, a0 és tot.
Perque al contrari el Sr Huguet, Vice-president d'aquest Govern, ho ha vist cIar. Vertaderament és l'únie que
m'ha contestat amb tota la seva visió, m'ha dit que tal vegada d'aquí a sis mesos no s'hauria fet, que tal vegada s'hauria
de retardar una mica més, perque és cIar que el que diu
aquí és senzillament que deman al Govern que no tardi el
temps que vulgui, que abans de sis mesos sigui aquí. Per
tant, jo només die que ho llegeixin; vos te, Sr Pons, que sap
molt de llegir, ho llegeixi bé.

sumpte deIs espais naturals, i tots els altres també, una mica. I el PSOE, per que no? Estam en Ponencia i, que jo sapiga, les ponencies s'autoconvoquen i jo sempre estie pitjant a favor de tot tipus de reunió i el President d'aquest
Parlament sap que sempre complesc totes les orientacions
que em dóna i que la meya Comissió és la que es troba més
al dia i que quan el Sr Mayol no és aquí jo no vull fer cap
Ponencia perque també, gracies a Déu, és un deIs elements
fonamentals i aquests dies no hi éso
A més arnés, també hi ha un secretari i un vice-president a la mateixa Mesa meya i mai ningú d'aquesta Mesa
no ha impedit una sola reunió, tot el contrari. El que passa
és que moltes vegades aquí es fa demagogia i jo, per frenar
la demagogia, die: molt bé, que és una cosa que no hauríem
de dir nosaltres mateixos, no sé qui ho ha dit, aleshores que
podrem dir al Govern, després? Moltes vegades deiem al
Govern en sis mesos o en tres mesos facin tal cosa i ells no
demostren interes a fer-ho, només els deim que ho facin;
dones aquí on tots demostram interes, votem tots que sí,
que ho volem fer, a veure si s'atreveixen a partir d'ara a impedir una sola reunió i si algú la impedeix jo seré el primer
que pens denunciar-lo.
Quant a l'assumpte del punt 4, del PSOE, l'únie que
puc dir és que tothom ha dit que estava d'acord, que no
som jo sol, que voste és l'únic que queda al marge.
Per que queda al marge? Jo li diré per que, és senzillfssim i el Sr González Ortea ho ha avanc;at. No és problema
del Govern, té raó, ho hauria de corregir, és problema del
PSOE; és que el Sr González Ortea i qualsevol de la Ponencia saben que quan els del PSOE vénen a aquestes comissions o ponencies es dediquen a borbardejar qualsevol
cosa i que si no arribam a un acord no farem res i ja podeu
fer el que vulgueuque a0 no passara, com no passeu pel
tub no passara, aquesta és la realitat de cada Ponencia, així
de senzill, ho demanin al PSM-EEM, la voluntat de tirar
endavant generalment la tenim tots tret de nosaltres, són
els únies que vertaderament tenen fobia a aquest tema, que
jo sapiga; la resta no en té mai, de fobia.
Gracies, Sr President.

Sobre el punt núm. 1, jo no hi veig cap problema. Tots
diuen que sí, per tant no hi ha cap discussió, és una cosa
que la volem tots.
.

EL SR PRESIDENT:
Digui, Sr Alfonso.

Al punt 3, també la majoria diuen que sí, un sol Partit
ha dit clarament que no era aconsellable i és greu que digui
que no és aconsellable quan a qualsevol lloc del món el
més important de tot és el futur de la joventut. En poder
planificar el seu futur, diu que en aquests moments no és
aconsellable, carai!, en qualsevol moment es aconsellable
presentar aquest punt 3, perque justament és una de les
mancances importants que no es van fer ... al President del
Govern. Que diu el punt 3? Que es prevegi on sera la demanda de treball per a la joventut perque es pugui preparar per a aquesta demanda, perque els puguem ajudar a
preparar-se, pero m'han dit que no és aconsellable. "Sin comentarios".
EL PSM-EEM ha demostrat especial interes en l'as-

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A:
Crec que hi ha hagut una al.lusió a actituds del del
Grup SOCIALISTA en una Ponencia que treia cap i voldríem contestar. Molt breument, pero voldríem contestar.
EL SR PRESIDENT:
Contesti, contesti breument.
EL SR ALFONSO I VILLANUEVA:
Sr Ricci, vos te ve de vegades a aquesta ·Ponencia, de
vegades. L'únie que ha fet el Grup SOCIALISTA - i ho va
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dir el primer dia - és manifestar el seu rebuig a la modificació de l'Estatut per raons d'oportunitat, punt. Ha reflexionat amb tots els Grups aquesta reforma d'Estatut i si qualque Diputat d'aquí dins - a part del Sr Ricci, que moltes vegades no ve - és capa~ de dir que hem posat entrebancs a
part de reflexions, que s'aixequi i ho digui, perque si la reflexió és un entrebanc arribarem a anar a la Ponencia a dir
no o si, peró res més.
Creim de ver que aquesta Ponencia no té voluntat política ...
EL SR PRESIDENT:
Sr Alfonso. Sr Alfonso, ja esta, eh?
EL SR ALFONSO I VILLANUEVA:
Gracies, Sr President.
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4.- El Parlament de les Illes Balears reitera i requereix
el compliment immediat de les següents mocions aprovades
pel PIe del Parlament de dia 19 d'abril:
1) El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears perque remeti dins el termini
de dos mesos un Projecte de Llei de constitució d'un organisme de conca amb les funcions que es preveuen a la Llei
29/85 de 2 d'agost, d'Aigües.

2) L'Organisme de Conca procedira amb caracter prioritari a l'actualització de les dades del Pla Hidrológic amb
la finalitat de procedir a la seva revisió.
3) Entretant no s'aprovi el Pla Hidrológic revisat, el
Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
adoptara les mesures que calguin per a la racionalització de
la utilització deIs recursos mitjan~nt l'aplicació deIs mecanismes que es preveuen als articles 53 i 54 de la Llei 29/85
de 2 d'agost, d'Aigües".

EL SR PRESIDENT:
EL SR PRESIDENT:
No entri en debat sobre la voluntat política de la Ponencia, ara ho deixi fer. Gracies.
Acabat el Debat de les propostes de resolució del
Grup MIXT, passam a debatre les propostes de resolució
del Grup Parlamentari CDS. Per formular la seva defensa,
té la paraula el Portaveu Sr Francesc Quetglas.
EL SR QUETGLAS I ROSANES:
Gracies, Sr President.
Amb la venia de la Presidencia dividirem el temps per
defensar les distintes propostes de resolució entre el Diputat Sr Trias i jo mateix.

Té la paraula, Sr Diputat.
Falta la 7?
EL SR SECRETARI PRIMER:
"Núm. 7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears a procedir a una reestructuració administrativa que racionalitzi
les arees d'acció evitant disfuncions, superposicions competencials i reiteració d'unitats administratives en les mateixes o similars funcions".
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula, Sr Diputat.

Pas a defensar les propostes de resolució núms. 1,2,3.
4 i 7. Prec al Sr Secretari que en faci lectura, si és tan amable; amb el permfs de la Presidencia, naturalment.

EL SR QUETGLAS I ROSANES:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.

EL SR PRESIDENT:
El Sr Secretari fara la lectura.
EL SR SECRETARI PRIMER:
"1.- El Par1ament manifesta la seva voluntat que l'area
natural de Cala Mondragó i Cap del Moro sigui objecte de
protecció integral.

Crec que el reflex que ha tengut aquest debat als mitjans de comunicació s'ha centrat de manera prioritaria, de
manera preferent sobre un tema que ha estat a l'opinió pública, que ha sortit al carrer, que ha estat en aquest Parlament i que ha protagonitzat practicament la totalitat del
debat.

2.- Constatat el reiterat incompliment de les resolucions parlamentaries sobre la remissió pel Govern de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears de les Directrius
d'Ordenació del Territori, el Parlament de les Illes Balears
exigeix la seva immediata aprovació i remissió a la Cambra.

Es tracta, com saben els Srs i Sres Diputats, de la protecció de Cala Mondragó i Cap del Moro. No és casualitat,
és una voluntat de tres Grups Parlamentaris coincidents
que proposen una resolució d'identic contingut sobre el
pronunciament d'aquest Parlament de la protecció integral,
que el Parlament es manifesti a favor de la protecció integral de Cala Mondragó i Cap del Moro.

3.- El Govern remetra al Parlament dins el termini
d'un mes un Projecte de llei que atorgui for~ normativa a
les determinacions del Cataleg d'Espais Naturals que s'etudia dins aquest Parlament i que s'incloura com a annex.

Creim que aquesta proposta de resolució respon a una
voluntat de la Cambra que esperam sigui una ni me, per tal
que significa una voluntat del poble de les nostres illes reflectida a través deIs seus partits politics, a través de les se-
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ves organitzacions ciutadanes, a través de les associacions i
en definitiva no suposa cap mena de contradicció entre les
distintes posicions deIs distints Grups, Govern inclos, representats en aquesta Cambra.
El segon punt requereix sense més dilació la immediata remissió a aquest Parlament de les Directrius d'Ordenació del Territori. Es un tema absolutament congruent amb
el debat d'ahir, ja no podem donar més temps. Creim que
els successius incompliments, primer del límit temporal
marcat per la mateixa Llei d'Ordenació del Territori, segon, de l'aprovació d'una resolució parlamentaria pel PIe
d'aquest Parlament de l'any 1987 i successives preguntes,
interpel.lacions i distints requeriments fets al Govern de la
remissió ja no permeten donar més prorroga, anam sobrepassats de temps i l'únic que podem fer en aquestes altures
sobre aquesta pe<sa basica del desenvolupament de la nostra Comunitat Autonoma, pe<sa basica de l'ordenació del
territori de la nostra Comunitat, és exigir-la sense més dilació, sense més marge de temps.
La Proposta núm. 3 demana un Projecte de Llei que
do ni for<sa normativa al Cataleg d'Arees Naturals que treballa aquest Parlament. Aquesta proposta sorgeix d'una reflexió que hem fet en el si del nostre Grup Parlamentari en
relació que una vega da aprovat el Cataleg, una vegada que
el Parlament s'hagi pronunciat sobre els distints nivells i
maneres de protecció de les distintes arees proposades pel
Govern i elaborades per aquest Parlament, llavors que?
Hem trobat que hi ha un dificil encaixament jurídic amb la
figura de catalegs que existeix a la Llei del Sol vígent i al
seu Reglament de Planejament, que els preveu com a instrument específic deIs plans especials, cosa que en aquest
cas no hi éso

Per tant, és necessari un instrument que do ni for<sa jurídica de llei a aquest Cataleg, acompanyant aquest Cataleg, i per aixo demanam al Govern la remissió d'un text que
doni for<sa legal; que obligui, en conseqüencia, que els
Ajuntaments, que els dintints ens planificadors íncloguin
dins els seus planejaments urbanísties les prescripcions del
Cataleg i per aixo fa falta una normativa de rang legal.
No m'estendré sobre la nostra Porposta núm. 4, que
demana l'organisme de conca. Es reiteració d'una moció aprovada pel PIe del Parlament; donava un termini de dos
mesos que el Govern va acceptar, perque aquesta resolució
es va aprovar amb el víst-i-plau del Govern expressat en
aquesta tribuna i amb el recolzament deIs Grups que Ji donen suport. Per tant, l'únic que reiteram és la necessitat de
la constitució de l'organisme de conca, de l'actuaJització de
les dades del Pla Hidrologic, per la qual preocupació el
nostre Grup va introduir determinades modificacions al
Pressupost, vía esmena pressupostaria, que varen ser acceptades perque les dades del Pla Hidrologic, ja obsoletes, es
poguessin actualitzar i, per últim, instar el Govern a la utiltizació deIs recursos que li doni la Llei d'Aigües, inclosa la
declaració d'aqüífers saturats en determinats suposits per a
la millor racionaJització de l'ús d'aquest recurs escas i Jimitatiu que és l'aigua.
La nostra Pro posta núm. 7 insta el Govern a procedir

a una reestructuració administrativa, a una reorganització
de les carteres, a una reorganització del Govern per tal d'evitar, per un costat, la repetició de les disfuncions que existeixen en l'estructuració administrativa de l'Estat que s'han
reproduH mimeticament en l'estructura de la Comunitat
Autonoma. Des d'aquesta tribuna ja hem denunciat reiteradament l'existencia sense sentit d'organismes com el Patronat de la Vivenda Rural al marge d'un organisme autonom
que té la competencia en materia de vívenda, com és l'IBAVI. Distints Grups Parlamentaris hem denunciat la nostra
preocupació pel fet de la multiplicitat d'organismes que tenen competencies en materia de medi ambient: a Indústria
hi ha un programa de medi ambient, a Obres PúbJiques hi
ha,un programa de medi ambient, a Agricultura hi ha un
programa de medi natural, les distintes competencies no
són ben definides; a la Comunitat Autonoma hi ha tres serveis que fan la mateixa funció de Servei d'Arquitectura,
etc., etc.
Les superposicions són excessives. Creim que la Comunitat Autonoma, entre altres coses, ha de donar una resposta a la necessitat deIs ciutadans també en termes de racionalitat, també en termes d'eficacia i no només en termes
de repartiment de competencies per criteris corporatius o
de repartiment de competencies per criteris de les necessitats polítiques deIs equilibris d'un govern de coaJició.

Gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Sr Bernat Trias, per part del Grup
Parlamentari CDS.
El Sr Secretari procedira a fer lectura de la resta de
propostes de resolució del Grup Parlamentari CDS.
EL SR SECRETARI PRIMER:
" 5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autonoma deles Illes Balears que presenti el termini de tres mesos després d'haver finalitzat els treballs de la Comissió no permanent que estudia la problematica de les toxicomanies, i considerant-ne les conclussions, un Pla territorialitzat per illes per a la lluita contra la
droga per tal que sigui inclos dins el Pla Nacional de Droga.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que en el termini d'un mes dicti el Reglament que desenvolupara la Llei
de Normalització Lingüística.

8.- El Parlament de les Illes Balears isnta el Govern de
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que en el termini de tres mesos presenti un Projecte de Llei d'incompatibilitats d'alts carrees al servei de la Comunitat Autonoma.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que promogui
convenis amb les companyies concessionaries del servei per
tal d'incrementar i millorar el transport matítim interinsular.
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10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que revisi
l'aplicació de l'impost sobre els actes jurídies documentals
en aquelles operacions subjectes i no exemptes a l'impost
sobre el valor afegit, IVA.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar suport davant l'ens públic Radio Televisió Espanyola
a la recepció simultania d'ambdues emissions del segon canal de Televisó Espanyola en catala i en castella.
12.- El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern
de la Comunitat Autonoma el compliment de la resolució
següent: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
la realització i publicació d'una enquesta sobre els ciutadans de la Comunitat Autonoma relativa a les materies de
la seva preocupació per ordre de prioritats".
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula, Sr Diputat.
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sulars i molts d' Ajuntaments donen un exemple del que és
prendre's seriosament la normalització lingüística en el
Govern de la nostra Comunitat.
Jo no voldria entrar a la Resolució núm. 8 perque procur ser respectuós amb l'estatut personal deIs Diputats i
membres del Govern, pero ahir es varen fer asseveracions
molt delicades i molt importants i jo crec que és necessari
que d'una vegada per totes es regulin amb claredat i amb
precisió les incompatibilitats deIs alts carrees al servei de la
Comunitat Autonoma.
Aquest Grup ha intentat fer-ho, pero el Govern de la
Comunitat Autonoma va sol.licitar que es retiras la proposició que plantejava el Grup Parlamentari del CDS adduint
el que ara mateix el Sr Huguet deia en veu baixa des del
seu escó, que és regulada. Nosaltres discrepam d'aquesta
opinió que té voste, Sr Huguet; la regulació a que voste es
refereix, que ve contemplada dins la Llei de Regim Jurídic
de l'Administració de la Comunitat Autonoma, creiem que
és del tot insuficient i si no és aro, si aquesta regulació que
voste diu fos suficient, no es produirien fets com els que es
varen enunciar ahir.
'

EL SR TRIAS I ARBOS:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
D'aquesta resta de pro postes de resolució que presenta
el Grup Parlamentari del CDS voldria cenyir-me fonamentalment a dues, que són les assenyalades amb els núms. 9 i
10, perque tal vega da són les que mereixen una major explicació per tal de donar entendre allo que pretenem amb
aquestes propostes de resolució als distints Grups Parlamentaris. La intencionalitat i el contengut de les altres crec
que ven en perfectament determinats pel mateix text de la
resolució.
Quant a la núm. 5, tots vos tes saben que en aquest moment existeix una Comissió en aquest Parlament que treballa sobre la problematica de les toxicomanies i nosaltres entenem que les conclusions que es treguin d'aquesta Comissió seran prou importants com perque fossin tengudes en
compte a l'hora de redactar un pla territorialitzat per tal
que sigui remes al Pla Nacional sobre la Droga i d'aquesta
manera evitar el que ha succeIt fins enguany mateix: que les
partides consignades a aquest Pla són francament escasses
per a aquesta Comunitat Autonoma per falta de planificació o per falta de planejament. Jo crec que el Govern de la
Comunitat té un exemple perfeete a haver de seguir en l'actitud i l'activitat que en aquest camp desenrotlla el Consell
Insular de Mallorca.
De la Llei de Normalització Lingüística se n'ha parlat
per activa i per passiva. Fa més de tres anys que fou aprovada i el Govern de la Comunitat Autonoma encara no ha estat capag de remetre, de promulgar un Reglament a l'empar de la Disposició Final Primera de la Llei. Cree que és
innecessari reiterar una vegada més la necessitat que comptem amb aquest instrument imprescindible per dur a bon
port l'aplicació en tots els seus punts de tot el contingut de
la Llei de Normalització Lingüística. Creim una vegada
més que a nivell de la Comunitat Autonoma, Consells In-

Entrant a la Proposta de Resolució núm.9, proposam
que d'acord amb el que preveu l'article 10.5 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que atorga a la Comunitat Autonoma competencies exclusives en materia de transport marítim interinsular, formular convenis amb les companyies concessionaries deIs serveis per tal d'incrementar i
millorar el transport marítim interinsular, i em permetin
que els doni una serie de xifres, una serie de dades: El transit de passatgers entre Palma i Eivissa de gener a octubre
del 89 va suposar un moviment de 24.000 persones i 1.750
vehicles; entre Palma i Maó solament foren 5.000 i 1.400
vehicles. Resulta que la Companyia Transmediterrania, que
és la que presta aquest servei, solament disposa d'un servei
setmanal entre Plama i Maó, un setmanal i, a més, en diumenge. Hauran de coincidir amb mi, Sres i Srs Diputats,
que és absolutament curt, dolent i segurament en un dia no
adequat aquest servei establert entre Palmaj Menorca'.
Pel que fa referencia al transport de mercaderies, ens
ha estat més difícil trobar dades perque les companyies tenen interes a no facilitar-les amb tanta cordialitat o amb
tanta alegria com les xifres de passatgers, pero així mateix
hem pogut saber que existeix una especie de conveni que es
diu BALCON, que agrupa tres companyies d'aquestes illes
que sembla que fan un repartiment entre si de les cotes o
de les quotes de carrega a transportar entre les Illes i tot i
que d'aquestes tres companyies n'hi ha dues que són de caracter públic - Transmediterrania i Naviera Mallorquina - i
una altra, Transbalear, que és totalment privada, tot i aixo
hi ha una quarta companyia, que és ISCOMAR, que no
participa d'aquest conveni, pero que no obstant aixo ofereix un millor servei i un preu més baix.
Aleshores jo cree que amb totes aquetes qüestions i
més que n'hi podria donar, Sr Conseller de Transports, el
Govern de la Comunitat Autonoma esta més que legitimat
i més que facultat per poder envestir tasques de negociació
per arribar a convenis amb aquestes companyies per facili-
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tar realment als ciutadans de la nostra Comunitat els transparts entre una illa i l'altra, almanco a nivell marítimo luna
dada: els diré que els preus d'un bitllet de vaixell entre Palma i Menorca o entre Palma i Eivissa suposen exactament
el mateix que un bitllet d'avió; ja em diran vostes si l'avantatge no és clarament a favor de l'avió i en detriment deIs
ciutadans d'aquesta terra.
Quant a la Proposta de Resolució núm. 10, tal vegada
hauria de mereixer més explicació i també, contant les coses així com són i anomenant-Ies pel seu nom, hauríem de
dir que els membres del nostre Grup varem pecar d'ingenus quan, un bon dia, fent gala del nostre demble democratic, que a vegades ha qüestionat el Conseller d'Economia i
Hisenda, varem atendre una petició del mate ix Sr Forcades
sol.licitant que no presentassim una pregunta parlamentaria que anava practicament dirigida en el mateix sentit del
text d'aquesta Proposta de Resolució, perque en el moment
que la varem plantejar sobrevaloravem una serie de recursos en contra de decisions i liquidacions practicades per la
Conselleria d'Economia i Hisenda. El Conseller ens va demanar que tenguéssim una certa consideració esperant que
es produissin les resolucions d'aquests recursos i nosaltres
així ho varem atendre confiant en la seva paraula - paraula
de Conller, Sr President - que ens donaria una explicació
de com, després d'aquestes resolucions judicials, d'aquestes
sentencies judicials, quedava el fet que nosaltres plan tejavem o volfem plantejar amb la pregunta.
Aixo va succeir cap al mes de setembre de l'any 1988 i
encara és l'hora que aquests Diputats i aquest Parlament
esperen la res posta. Nosaltres creim que no estaria de més
que el Govern de la Comunitat Autonoma inicias una revisió de l'aplicació que fa o ha fet fins ara deIs imposts d'actes juridics documentats en aquestes operacions on s'aplica
l'impost sobre el valor afegit i que no en són exemptes.
No em puc estendre més. Ho faria amb molt de gust,
pero esperariem, almanco per aquesta cortesia parlamentaria que nosaltres no hem negat mai a ningú, una resposta
del Govern i concretament del seu Conseller d'Economia i
Hisenda.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Té la par aula el Vice-president del Govern, Sr Joan
Huguel.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Sr Presidenl. Sres i Srs Diputats.
Jo no sé si els representants del Grup Parlamentari
CDS em volien embullar un poc, pero els demanaria disculpes per si he barrejat les diferents propostes. Intentaré, si
m'ho permeten, independentment que s'hagin alternat entre les dues intervencions, seguir l'ordre cronologic tal com
vostes ho han presental.

Respecte del primer punt, independentment del fet
que el Govern no tengui limitació de temps i procurant ser
breu, dir que efectivament aquesta resolució va ser presentada per tres Grups Parlamentaris, pero jo crec que aquesta
resolució es va presentar - crec, és una impressió - abans
que es produissin una serie d'esdeveniments, cosa que podria ser normal i logica. Si no és aixi, continuo tenint la
mateixa impressió, pero indiscutiblement els Grups que la
presenten saben quan tenien la intenció de presentar-la.
El que crec que seria convenient és que, ates que la
Proposició de Llei de protecció es tramitara en aquest Parlament, ates que el Govern de la Comunitat Autonoma
també remet a aquest Parlament un Projecte de Llei i ates
l'anunci de la voluntat del Govern de la Comunitat Autonoma de convertir l'espai de Cala Mondragó en un parc natural d'utilitat pública, crec que no és forassenyat si des del
Govern es demana que deixem la tramitació de la Proposició de Llei i la del Projecte de Llei i que el resultat final sera el que donara el grau de protecció a Cala Mondragó i
Cap deMoro.
A més, la definició de protecció integral no l'hem trobada enlloco Que vol dir, protecció integral? Es un qualificatiu que en aquest cas concret s'hauria de saber el grau
d'integritat de la seva protecció, ja que sera molt diferent si
és un espai natural d'especial interes, si és un parc natural
o si és un paratge singular, on no s'hi podria fer absolutament res i s'ha de tenir en compte que ja hi ha construccions on podra ser el futur parc natural d'utilitat pública, si
és que resulti així.
Per tant, jo crec que seria logic que es retirés aquesta
proposta i que aquesta petició també es doni per sol.licitada als altres dos Grups. Independentmentque no en feim
qüestió, creim que avui és inoportú votar aquesta resolució.
Respecte de la Resolució núm. 2, jo estic conven~ut
que el Portaveu del Grup CDS coneix perfectament que l'aprovació immediata és impossible perque té bones amistats
amb el personal de la Conselleria d'Obres Públiques, aixo
ho sap el Portaveu del Grup CDS perque es tic segur que
així l'han informal. Per tant, no ens faci votar una cosa que
vos te mateix és ben conscient que éso impossible. Si la immedia tesa vol dir que avui s'aprovi aquesta resolució, que
dema arribi al Govern la resolució aprovada, que dema
passat no, perque sera dissabte, pero que dilluns ja hi hagi
l'aprovació, si immediat és a0, voste sap que és totalment
impossible; per tant, s'ha de definir aquesta immediatesa.
El que li puc garantir és una cosa, el que li puc garantir és que el Govern - no fa falta que 1i ho garanteixi, voste
ho sap tan bé com jo - fa feina sobre aquest tema a marxes
for~des, pero que resulta dificultós i ningú no pot coneixer
millor les dificultats que pot tenir l'elaboració d'unes directrius que els professionals que es veuen induIts afer planejaments o a redactar plans i que resulta que a pesar deIs
seus esfor~s passa un any i un altre i no els poden treure a
causa de dificultats que moltes vegades no són imputables
als equips redactors, sinó a altres circumstancies. Una gent
que fa planejaments sap a~o perfectament, imagini el que
suposa fer unes Directrius d'Ordenació Territorial.
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En qualsevol cas, tot i reconeixent que hi ha un cert retard, també li he de dir amb tota sinceritat que aquest retard no es pot imputar a una negligencia del Govern de la
Comunitat Autonoma, després ja és una qüestió de fe creure-ho o no. En tot cas s'ha d'imputar a les dificultats que
tenim per redactar aquestes Directrius, difieultats de nivell
técnic, no dificultats de nivell polítie, aixo que quedi ben
cIar i estie ben conven~ut que el Portaveu del Grup CDS
m'ha entes perfectament que o bé defineix aquesta aprovació immediata, quina immediatasa vol dir, o sap perfectament que és impossible complir-Ia tal com ve redactada i
no perque ho digui jo, perque ell ho sap, perque coneix el
tema, aquest i molts d'altres.
Respecte de la proposta núm. 3, jo no em vull pronunciar molt decididament. L'únie que he de dir és que jo crec,
que com a Govern consideram que seria molt més positiu
que una vegada que aquest Parlament hagi aprovat el Cataleg d'Espais Naturals, sigui el mateix Parlament que li doni
la forma jurídica que cregui més convenient mitjan~nt les
seves resolucions, pero que sigui el mateix Parlament, una
vegada que s'hagi conelos el Cataleg d'Espais Naturals, on
es presentaran una serie de resolucions, que defineixi en
aquestes resolucions quin grau de vinculació ha de tenir
aquest Cataleg, perque pot ser que ens trobem amb característiques diferents i diferenciad es segons uns espais o uns
altres i que hi pugui haver un tipus de vincula ció per a uns
espais i un tipus per a uns altres, perque com voste sap perfectament no tots els espais definits dins els catalegs i que
el Parlament haura de definir d'una manera definitiva, valgui la redundancia, haura de marcar quin tipus de vinculació tindran. Per tant, jo li demanaria que també retirés
aquesta proposta, perque consider que és més prudent el
que li acab d'anunciar en aquest moment.
Respecte de la resolució núm. 4, diferents criteris, indiscutiblement és ver el que voste diu aquí, és cert, és un
fet innegable i 1'únie que demana voste es el compliment,
per tant jo a<;o no ho negaré. L'únic que li he de dir és que,
atesa l'experiencia en altres materies, nosaltres consideraríem més oportú que a0 es determinés a través d'una llei
d'empresa pública, que es pot preveure en els mateixos
pressuposts mitjan~nt una esmena, el qual fet donaria més
agilitat a 1'objectiu que en definitiva voste preten amb el
compliment d'aquesta proposta.
Per tant, jo no li discutesc la bondat d'aquesta proposta perque és un compliment que havíem de fer, indiscutiblement, i per consegüent ja no hi ha retop. L'únie que die
és que, transcorregut el temps, creeim que és més convenient que es faci d'aquesta manera.

siderant-ne les concIusions, un Pla territorialitzat per a les
Illes per a la lluita contra la droga per tal que sigui indos
dins el Pla Nacional de Droga".
Jo crec que a0 es va explicar d'una manera més o
manco elara, no vull dir si satisfactoria o no, pero crec que
d'una manera elara. El Pla Territorial sobre drogues ja existeix, perque vostés saben que el Pla Nacional sobre Drogues és integrat pels 17 plans regionals sobre drogues. Concretament aquí, a la pagina 62, posa "Comunitat Autonoma
de les Illes Balears, criteris basics - escrit en castella -, mesures prioritaries en prevenció, en assistencia i en coordinació", i així fa una descripció de totes i cada una de les Comunitats Autonones.
Per tant, aquest Pla s'ha fet, s'ha elaborat i ah ir també
es va explicar de quina manera funciona el Pla Nacional. Jo
crec que la primera responsabilitat de fer-Io caminar i funcionar el Pla Nacional sobre les drogues és ell'Administració Central, per qualque cosa es diu Pla Nacional de Drogues, amb un pressupost de 7.625 milions de pessetes, bé,
un pressupost no, el programa d' Acció Social és de 7.625
milions de pessetes, no tots dedicats a droga, pero sí que s'hi dediquen 826, que van dirigits a actuacions sobre toxicomanies, i que aquestes no s'inclouen dins el Pla Nacional
de Drogues, sinó que es distribueixen d'una manera unilateral i no seguint aquests criteris; distribució que, per no allargar, perque segur que el President m'ho agraira, puc facilitar aquí, on vost~ veuran a qui van destinats aquests
milions i trobaran coses curioses, és a dir, que aquests 826
milions de pessetes que van dirigits a actuacions de toxicomanies no són integrats per desenvolupar el Pla Nacional
de Drogues, amb la qual cosa no es presta atenció a aquest
Pla des de l'Admini~tració Central, amb la qual afirmació
no die que no es presti atenció a les drogo-dependencies,
pero que no ho fan a través del Pla Nacional, que sembla
que seria el que pertocaria.
Per tant, consideram que es demana al Govern de la
Comunitat Autonoma una cosa que ja té i que amb molt de
gust podríem donar aquesta informació o facilitar aquest
dossier que els acab d'esmentar.
Sobre la Resolució núm. 6, supos que 1'altre Portaveu
del Grup del CDS també té bones amistats dins la ConseHeria de Cultura que 1'han informat que aquest Reglament
s'elabora, si hores d'ara ja no s'ha conelos, i que, per tant,
només abans; aquí és diferent del que deia el Sr Quetglas.

I ara anam a la proposta núm. 5, amb la qual també
m'agradaria donassin per contestades la Proposta núm. 11
del PSOE, si m'ho permet el seu representant, i la núm. 6
del PSM-EEM, perque incideixen alla mateix i seria fer una
repetició del mateix tema.

Respecte de la Resolució núm. 7, només un simple comentari: té tot el dret a plantejar aquesta resolució, no seré
jo qui li ho negui, pero voste ha d'admetre que 1'organització de l' Administració del Govern de la Comunitat Autonoma correspon al Govern de la Comunitat Autonoma,
tant per 1'Estatut com per la Llei de Regim Jurídie d'aquesta mateixa Comunitat. Voste faria la seva organització, nosaltres feim la nostra.

"Insta el Govern de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears que presentí en el ter mini de tres mesos després d'haver finalitzat els treballs de la Comissió no permament que estudia la problematica de les toxicomanies i con-

Sobre la núm. 8, efectivament he tingut la debilitat de
fer una contestació que voste ha sentit, l'artiele 32 de la
Llei de Regim Jurídie contempla les incompatibilitats del
Vice-president, deIs ConseHers, Directors Generals i Secre-
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taris Generals Tecnies. Si voste hi vol afegir incompatibiUtats de Diputats o d'altres alts carrees, hauria de definir
quines són.
A la núm. 9, gracies pel recolzament que donen a la
Conselleria de Transports, que ja fa aquestes actuacions i
que manté reunions periOdiques amb les diferents companyies concessionaries, on li fan arribar les queixes, les suggerencies tant deIs usuaris com les que nosaltres mateixos
puguem tenir per informació propia. Per tant, aquesta resolució ens va la mar de bé, nosaltres no tenim cap problema per donar-U suport, bé, el Govern no té cap problema si
li donen suport.
Sobre la resolució núm. 10, per deferencia només U he
de dir que no tenim competencies per fer el que voste demana, pero el mateix Conseller d'Economia i Hisenda li
contestara d'una manera molt més adequada, estic conven($ut que li podra donar una explicació tal com voste li ha requerit directament.
Respecte de la Resolució 1705, d'acord, és una reafirmació a una resolució ja aprovada per unaminitat en
aquest Parlament i jo demanaria que aquí hi hagués una
transacció amb la resolució presentada pel PSM-EEM, encara que la seva sigui diferent, pero que en aquest cas concret és una reafirmació del que aquí ja es va votar per unanimitat. Fer aquesta enquesta pot ser que ens serveixi a
tots, a<$Ü és una determinació que si el Parlament la considera oportuna el Govern la complira com totes les resol ucions que s'aprovin aquí quant a aquesta enquesta de coneixer la problematica que més afecta els ciutadans de les
nostres illes i de pI'ioritzar aquestes problematiques.
Moltes gracies, Sr President.
(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra VicePresidenta Primera presideix el debat)

que complir les seves instruccions.
Nosaltres hem lluitat per aconseguir un aclariment
concret i no l'he tenguda a la ma fins que, amb motiu d'aquestes darreres jornades, que vaig convidar Miguel Cruz i
aleshores aquest home em lliura un paper que primer em
recorda que en circular de 6 de maig del 86 va assentar el
criteri que realment els tribunals li posen en contradicció,
que diu que a pesar de les sentencies deIs tribunals en manté el criteri que fins que no hi hagi una sentencia del Suprem hem de continuar per aquest camí i parteix dient "i li
diré que a més que voste ha de continuar actuant com ha
d'actuar, li vull dir que amb motiu de l'article 48.1, paragraf
B, de la Llei de Transmissions de decembre del 87, sos tenim que no hi haura cap dubte que els fets nous que es produeixin seran favorables a l'Administració Central".
Per tant, ens trobam primerament amb una circular
del 86 que ens obliga amb una reitera ció i una explicació
que diu que com que pareix que l'Administració té certs
dubtes del període anterior a 31 de desembre del 87 i no té
dubtes, pero diu que em mantengui aixf. Jo entenc que
m'he de manten ir aixf perque si actuava d'altra manera no
tendria cap defensa per poder reclamar la desviació pressupostaria deIs imposts i em sap greu realment no haver complit abans la seva petició.
Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr Conseller.
Por parte del Grupo Parlamentario de UM, tiene la
palabra el Portavoz Don Miguel Pascual. Muchas gracias.
EL SR PASCUALIAMOROS:
Sr President. Sres i Srs Diputats.

EL SR PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr Vice-presidente.
Por parte del Grupo Parlamentario de UM, tiene la
palabra ... Perdón, tiene la palabra el Sr Conseller de Economía.
EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, Sra Presidenta.
Concord absolutment amb les seves paraules i m'agradaria que em cregués que quan divendres mad el vaig cridar per telefon per prendre cafe i continuar la conversació
volía dur dins la cartera el que li vaig prometre, la qual cosa no és obstacle per dir que realment el tema ha estat mol
complicat, és a dir, la contestació oficial que anava a donar
el Govern si voste no hagués fet l'aclariment era que la titularitat - nosaltres només tenim el rendiment per cessió tan legislativa com reglamentaria com a nivell de circular
és del Govern Central i que realment no tenim més remei

Jo voldria incidir una mica més en el que ja ha dit el Sr
Huguet respecte de la Proposta de Resolució núm 1, que fa
referencia a Cala Mondragó. Aquesta proposta existeix en
els tres Grups Parlamentaris i evidentment, si la mantenen,
nosaltres votarem que sí, és a dir, abans de dir el que vaig a
dir anunci'i el vot afirmatiu.
Ara bé, nosaltres entenem aquesta proposta de resolució abans de l'acord del Consell de Govern d'ahir, aquesta
proposta té sentit abans del Consell de Govern d'ahir que
decidí comprar i que no vetava la Proposició de Llei de
protecció de Cala Mondragó. Una vegada que el Consell de
Govern ha fet aquestes dues coses, jo em pregunt per que
hi ha d'haver una proposició no de llei quan la setmana que
ve possiblement ja comen<;arem la tramitació de la Proposició de Llei i que amb tota probabilitat s'aprovara. Per que?
Jo entenc que quan hi ha una proposició de llei, una proposició no de llei per assegurar l'aprovació d'aquesta proposició de llei és absurda, és a dir, que sortim de la practica
normal parlamentaria.
Jo pens que no hi cap classe de dubte que Cala Mon-
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dragó quedara protegit i a posta volia fer aquestes reflexions als tres Grups que presenten les seves propostes en el
sentít de si ho volen reconsiderar, perque consider que no
és normal, que aquesta proposta no és logica. Ara bé, que
continuen mantenint-la? Votarem a favorperque és cIar
que volem la protecció de Cala Mondragó.
Respecte de la Proposta numo 2 del CDS, que fa referencia a les Directrius d'Ordenació Territorial, volem dir
dues coses. Primer, que donarem suport a una proposta
semblant del PSM-EEM, pero que ve redactada en uns termes que ens agraden molt més. Com ja ha dit el Sr Huguet,
no parla d'immediat, de reiterat incompliment i no sé que,
la redacció ens agrada i votarem que no a la seva perque no
ens agrada la redacció.
La Proposta núm. 3 creim que tampoc no té logica. Fa
referencia al Cataleg d'Espais Naturals; jo no sé si voste, Sr
Quetglas, o qualcú del seu Grup han vengut, perque em pareix que en alguna ocasió aquest estíu han faltat a la Ponencia que estudia el Cataleg d'Espais Naturals, on ja s'ha
parlat que se Ji ha de donar una for~ normativa perque hi
ha un problema i és que la Llei d'Ordenació Territorial no
preveu una figura que pugui regular tots els espais naturals,
o sigui que fins aquí, d'acord, i s'ha parlat d'una llei preventiva que no vol dir que s'hagi de fer, pero que em pareix el
més logic, que és una llei preventiva diríem a l'empara de la
Llei de 29 de mar<; de protecció de la Fauna Silvestre i conservació de la Naturalesa, no record bé com es di u, de I'Esta t Cen tral.

Aquesta llei preventiva té un sentit, que és que que si
la nostra Llei d'Ordenació Territorial diu que són les Directrius d'Ordenació Territorial les que han de contenir el
Cataleg d'Espais Naturals amb un rang norma ti u de llei,
per no haver d'esperar aquestes Directrius sí que convé fer
una llei preventiva.
Que vol dir, preventiva? Que ara tendra uns Hmits,
que durant la tramitació de les Directrius poden sortir alguns petits problemes, que sortiran, perque planificar des
d'aquí uns Hmits de devers 70 o 80 espais naturals ja em dira si no ens equivocarem qualque vegada, segurament ens
equivocarem i aquesta llei preventiva té l'avantatge que té
una protecció desde ja i que definitivament les Directrius
podran fer una revisió d'aquestes coses que es demos tri que
han creat problemes.
Ara bé, dins tot aquest context i dins la feina que ja fa
la Comissió, si ho hem de fer en sis mesos jo em pregunt
per que el Govern ha de posar una falca aquí enmig, dins la
feina de la Comissió quan entenem que és qui en aquests
moments es troba més ben situat dins la mateixa Comissió
per poder presentar una proposició de llei que sigui tramitada per aquest Parlamento Per totes aquestes raons, per
tant, nosaltres votarem que no, perque entenem que la mateixa Comissió ja treura les seves conseqMncies, que segurament sera fer una llei.
Respecte de la núm. 7, el Sr Huguet ja li ha dit molt bé
que qualsevol Govern s'ha d'autoorganitzar i que el Parlament no ha de dir a un Govern com s'ha d'organitzar. Ca-
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dascú s'organitza com vol i en aquest cas hem de votar que
no per definició.
Respecte del bloc que ha defensat el Sr Trias només
volem fer referencia a una, la núm. 11, que és la que fa referencia a la recepció simultania de dues emissions pel segon canal de Televisió ESpanyola en catala i en castella.
També n'hi ha una altra del PSM-EEM que diu que s'ha de
recuperar la del catala; a nosaltres ens agradaria que hi hagués una transacció entre aquestes dues i aquesta transacció fes possible la recepció de les dues emissions per una
raó: En castella es rep i recuperar en catala, pero cIar, si
només deiem recuperar en catala pareix que vol dir tornar
a la situació anterior, qua n no es rebia en castella i que només s'ha de tornar a rebre encataHL
Aleshores nosaltres demanaríem una transacció que
quedas cIar que el que volem és que es rebin les dues, com
ja va aprovar una vegada per unanimitat aquest Parlament.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr Pascual.
Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tiene
la palabra el Portavoz Sr López i Casasnovas.
EL SR LOPEZ 1 CASASNOVAS:
Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats.
El Grup PSM-EEM vol reconeixer que globalment hi
ha una sintonia bastant gran amb la majoria de les propostes de resolució que presenta el Grup del CDS i la línia de
la nostra intervenció d'ahir vespre.
Al punt núm 1, com que ja tenim coincidencia deIs tres
Grups, no intervindré; obviament ja ho fara el Portaveu en
aquesta materia en el moment que pertoqui.
El núm. 2 només voldríem assenyalar que també coincideix amb una resolució nostra i que per tant, óbviament,
per coherencia l'hem de votar a favor. Que quedi cIar - em
sap greu que el Sr Huguet no hi sigui, ara - que quan diu
que hi ha uns tecnics que actuen a marxes for~des per presentar aquestes Directrius d'Ordenació Territorial, hem de
dir que efectivament és així, pero que no és "magnus itineribus", com deien els romans, sinó for~ts per la funció del
Parlament, for~ts per l'obligació de complir amb la Llei
d'Ordenació Territorial.
Al núm. 3 també votarem que sí, també és la línia d'al.
tres que hem presentat nosaltres.
Voldria fer una reflexió respecte de la núm. 4, que parla de l'organisme de conca. Ja vam dir ahir que a<;o era un
tema fonamental per ordenar tot el regim d'aigües a les
Illes Balears, element vital a unes illes que com tothom sabra, si no creuen que l'aigua ve deIs Pirineus - llevat d'aquesta, ja ho vaig dir un dia, aquesta potser ve deIs Pirineus
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o d'una altra banda - és imprescindible que hi hagi organisme de conca i, a més arnés, establert a cada una de les Illes,
de les Illes obviament habitades, per tal de poder intervenir
en els aqüífers sobreexplotats o en risc de ser-ho, en els criteris de concessió d'aigües, en el seguiment del control i
usos d'extraccions, en el regim de sancions i altres etceteres
que, com molt diu aquesta resolució, vénen marcats als articles 52 i 53 de la Llei d'Aigües. Per tant, li donarem suport.
Sobre la núm. 5, obviament aquí el Sr Huguet ens ha
llegit uns criteris. Nosaltres estam a favor d'un pla que permeti saber a que ens hem d'atendre, quines quantificacions
economiques té i quines prioritats. Per tant, a favor, també;
coincideix amb la núm 6 nostra i 1'11 del PSOE.
Amb la núm 6, en principi no podem deixar d'estar-hi
d'acord, és el compliment de la Llei de Normalizació Lingüística. Ara bé, també voldríem recordar que el Parlament
va instar un dia sobre l'elaboració de reglaments específies
per a cada Conselleria i el Govern encara no ho ha acomplert, perque és autenticament vergonyós veure la diferencia que hi ha en el compliment de les lleis que ens obliguen
a tots segons actul una Conselleria o una altra i em referesc
a temes que poden tenir compliment sense necessitat d'un
major nombre de tecnies o de personal, és a dir, per exempIe que els anuncis institucionals, que la intervenció del
Govern a través deis mitjans de comunicació esdevengui en
la llengua propia de la Comunitat Autonoma, cosa que no
es fa. Per tant, és important incidir i felicit el Grup CDS
perque ha presentat aquesta Proposta de Resolució.
A la núm. 7 també direm que sí.

La núm. 8 és important. Miri, Sr Huguet, l'article 32
de la Llei de Regim Jurídic de la Comunitat Autonoma per
a nosaltres és com si voste ara ens digués que hem de regular l'aigua perque sigui líquida, pero que si interessa que sigui solida es pot congelar i que fins i tot, si interessa, la podem fer gasosa. L'aigua del Govern, com l'aigua del Parlament - no estam en contra d'ampliar l'article 32 a tots els
Diputats, tant de bo que ho féssim - ha de ser clara i ha de
transcürrer pels soles que reglamenü\riament es marquin i
d'aquesta manera obviarem que hi hagi situacions com la
que ahir vam dir. Escolti, no vam insultar ningú ahir, ahir
vam dir exclusivament la veritat i dir la veritat no és insultar.
Al punt núm. 9, a favor.
Al punt núm. 10, Sr Trias, voldríem que després fes
una ... Ah, es retira? Bé, esperaré que s'expliqui després.

Amb les darreres - i acab - sobre la Televisió Espanyola, miri, dia 30 d'octubre un ciutada de les Illes Balears telefona a Palma, a Televisió Espanyola a Balears, per demanar si era possible que poguessin veure repetir els vespres
els programes de TV2 en catala. Resposta: Aquí només rebem el que ens envien de Madrid, demani-ho alla. Telefonam a Madrid: "Le pongo con la segunda cadena. Comprendo su queja, yo no soporto la programación, la culpa la
tienen en Sant Cugat, no quieren pasarnos las imágenes,

llame allí". Resposta de Sant Cugat: "Hem rebut moltes
queixes - i encara no s'havia jugat, per cert, el partit Bareelona-Anderlecht - pero a Madrid diuen que no volen les
imatges". Contestam que a Madrid deien precisament que
els culpables eren ells i llavors en remeten al Gabinete de
Relaciones Públicas de Televisión Española. Telefonam i diuen: "Ah, órdenes del Govern Balear". Resposta del Govern Balear: silencio
A«> és molt greu. Que passa. aquí? Jo sé, Sr Huguet,
les gestions que voste ha fet, la carta que voste ha enviat
demanant la recepció deIs dos canals de Televisió, de TV2
en castella i de TV2 en catala; jo sé que potser aquesta resposta del Gabinete de Relaciones Públicas pot tenir un cert
verí, com dir "mirau, el feix és vostre, el problema és del
Govern Balear", pero a<;o s'ha d'aclarir. En aquest sentit, la
nostra la resolució, la resolució del PSM-EEM insta que
ara, el Govern, havent complit i ho reconeixem la resolució
que un dia va aprovar aquest Parlament, faci complir la segona part, és a dir, la recepció de TV2 en Catala, perque si
no, feim un mal favor no només a la normalització lingüística, atenció, sinó al projecte institucional d'aquest Govern,
que per cert ah ir deiem que no en tenia.

La llengua propia de les Illes Balears és la llengua catalana; l'altra, la llengua castellana, també és oficial, qui ho
nega?, efectivament, pero la propia, la que vostes han de
defensar, és la catalana i acabo
El darrer punt del CDS també és molt interessant, perque com va dir molt molt bé el Portaveu aquell dia, dia 4
de maig del 88 - em referesc al Portaveu del Partit Popular,
Sr Jaén Palacios -, qua n el nostre Grup presentava una proposició no de llei que per cert es va aprovar i que deia "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern que realitzi
científicament una enquesta d'opinió sobre la valoració que
tenen els ciutadans de les Illes Balears sobre el desenvolupament de l'Estat de les Autonomies, el nivell assolit per
l'Autonomia de les Illes Balears, el sentiment d'identitat
deIs ciutadans menorquins, mallorquins, eivissenes i formenterenes i altres qüetions adients en relació amb la nostra identitat col.lectiva, llengua, Consells Insulars, etc."
Aquesta Proposició no Llei es va aprovar i el Portaveu
Sr Jaén Palacios deia "quiere decir que podría ser como
una radiograffa y saber cual es la situación, porque aquí sí
que yo estoy de acuerdo que, en fin, hay que conocer cual
es la situación para intentar cambiarla - hay que conocer la
situación para intentar cambiarla -; es un principio elemental fundamental, que es conocer la regla para transformarla".
Ido bé, Sr Huguet, voste ha dit aquí fa un moment "el
Govern complira aquesta, si s'aprova, com totes les resolucions que aquí s'aproven". La de dia 4 de maig de l'any
1988 no s'ha acomplert. On és aquesta enquesta? On s'ha
fet? Esperam, ido, que s'aprovi avui la proposta del CDS i
que tengui més sort, obviament, que la nostra.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
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Sí, Sr Trias.
EL SR TRIAS I ARBOS:
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ble d'aquestes illes que sigui un espai protegit i, en un lIenguatge que els senyors d'aquesta banda entendran millor,
també ho aconselIa la realitat urbanística i economica d'aquestes illes.

Per una qüestió d'ordre, Sra Presidenta.
Una vegada escoltada l'explicació del Sr ConselIer d'Economia i Hisenda i ates que seria entrar a debatre o a explicar més als altres Grups la darrera intencionalitat d'aquesta Proposta de Resolució, nosaltres ems donam per satisfets amb l'explicació que ha donat el Sr Conseller i la donam per retirada, és a dir, retiram la nostra Proposta de
Resolució núm. 10.
EL SR PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr Trias; quedará retirada a la hora de
la votación.
Tiene la palabra el Vice-presidente del Gobierno, Sr
Huguet.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Sí; gracies, Sra Presidenta.
Només una petita matisació o puntualització, perque
veig que tal vegada, amb la meya expressió de sorpresa, el
Portaveu del PSM-EEM s'ha adonat que havia anat més
enlla d'on havia d'anar o que tal vegada el representant del
Govern no havia entes prou bé el que elI volia dir.
Voste sap que de silenci en aquest tema per part del
Govern Balear no n'hi ha hagut mai; és més, papers canten
i barbes menten: en vint-i-quatre hores aquest Vice-president li remetra personalment totes les gestions que s'han
fet, amb tots els escrits i totes les contestacions.
Per tant, no deixi en aquest Parlament la imatge que el
Govern manté silenci. De silenci, res, i a<;o voste ho hagués
pogut contestar al qui li va dir aquesta expressió, perque
voste coneix les gestions que ha fet aquest Govern, fins i
tot amb un pla alternatiu.

El punt núm. 2, les Directrius d'Ordenació del Territori, el recolzam sobretot per a la immediata aprovació. Ja s'han donat - voste ho ha dit, Sr Quetglas - quantitat de terminis, no hi ha per que donar-ne més. Que es duguin com
més aviat millor; que es duguin immediatament, si pot ser.
Nosaltres pensam que aquestes Directrius, com qualssevol
directrius, han de definir de qualque manera l'ordre dins el
desenvolupament del nostre territori. Que vol dir aixo de
posar ordre dins el desenvolupament del nostre territori?
Posar ordre significa que cada ciutada té cIar el que pot fer
dins casa seva sense necessitat d'anar a les Administracions
a consultar ni acudir a interessos socials ni coses d'aquestes, i precisament recolzant-nos en aquest ordre dubtam de
les intencions del Govern conservador d'aquestes illes amb
aquestes Directrius.
Sobre el punt 3, el CatAleg d'Espais Naturals, crec que
la seva resolució, Sr Quetglas, no pot ser millor. Evidentment es va discutir a Ponencia i tots estam preocupats perque no sabem, una vegada realitzada aquesta tasca que feim
a Ponencia, de quina manera es materialitzara i es dura a
terme el que resolguem alIa dins. Per tant, estam d'acord
que aixo ha d'acabar en una lIei que reguli d'una vegada
per totes els espais naturals.
Sobre la qüestió d'aigües, el dia que es va debatre
aquest tema nosaltres ens varem abstenir. Ara bé, avui es
tracta de demanar aquí un compliment de mocions aprovades, per tant avui sí que les aprovam i, és curiós, no tenim
organismes de conca, ni Pla Hidrologic, ni Directrius Territorials i el Partit Popular ens fa una proposta que totes les
urbanitzacions a vorera de mar han de ten ir planta potabilitzadora. Nosaltres, la veritat, no entenem on va, a no ser
que ja prevegin que un deIs perills o un deIs motius per
aturar el fet urbanístic d'aquestes illes, una de les limitacions grosses és l'aigua, el recurs de l'aigua. Pareix que ja es
curen en salut i no volen que l'urbanisme s'aturi per un
problema de recursos d'aigua; tenim la mar, la mar és molt
gran i la podem aprofitar. Per tant, li ho recolzarem, Sr
Quetglas.

Gracies, Sra Presidenta.
EL SR PRESIDENT:
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tiene la palabra el Portavoz Sr Serra.
EL SR SERRA I VICH:
Sra Presidenta. Sres i Srs Parlamentaris.
Senyors del CDS, passem d'una en una les resolucions
que vos tes proposen i a dir quina és la nostra postura sobre
les mateixes.
A la núm. 1, sobre Cala Mondragó i Cap de Moro, a
part de ser consensuada és cIar que és una voluntat del po-

La núm. 5, sobre la droga, és una proposta molt pareguda a la nostra, el que canvia és el temps que donam, pero
practicament és igual, ja que es pot preveure que els treballs en Comissió acabaran pel desembre, amb tres mesos
més ja entra m dins el proper període parlamentari, per tant
ens trobam en la mateixa Unia. S'ha parlat aquí del pla territorialitzat per illes, aquest pla no existeix, no l'hem vist
mai, aquí només es fan actuacions puntuals que moltes vegades ens duen al fet que les actuacions es dupliquin, que
es faci una duplicitat d'acció. Per tant, creim que la resolució és raonada i positiva.

Quant a la núm. 6, sobre normalització lingüística, la
lIei s'ha aprovat, el reglament no hi ha manera, el necessitam per saber com hem d'aplicar la lIei i aquí seria bo alIo
de "feis lleis, que jo faré reglaments", Esperam el Regla-
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ment.
Sobre la núm. 7, la veritat és que no som molt experts
en aquests temes, elllenguatge és d'un funcionari de nivell
A. Ara bé, la seva explicació ha aclarit bastant la postura i
nosaltres, evidentment, estam a favor de tot el que sigui aclarir un funcionament, evitar superposicions i reiteracions.
Per tant, li donarem suporto
Sobre la núm. 8, sobre les incompatibilitats deIs alts
carrees, després del que s'ha dit aquí dins aquests dies, després del que no s'ha dit i s'ha sabut i després del que no
s'ha dit perque no ha sabem, creim que es necessari que es
faci aquesta Llei d'lncompatibilitats deIs alts carrees.
El punt núm. 9, convenis amb companyies concessiomiries de transports marítims, nosaltres li ha recolzarem,
pero tenim unes certes objeccions en aixo de convenis, ja
que entenem que aixo suposa posar doblers i poca cosa
més. Nosaltres estaríem més per contractes amb programa,
és a dir, per una actuació programada, no subvencionar fallides, sinó saber on anam en aixo de transports marítims i
per descomptat sempre que la línia sigui justificada.
Sobre la televisió, crec que el Sr López ha dit tot el
que s'havia de dir. la es va aprovar una Proposició no de
Llei en aquest sentit dins aquest Parlament; per tant, nosaltres continuarem recolzant aquesta actitud.
1, ja per acabar, ahir o aquests dies durant el debat hi
ha hagut un enfrontament sobre prioritats, fins i tot el President Cañellas va justificar els incompliments reiterats en
base precisament a aquestes prioritats. Esta bé, ja que no
ens posam d'acord ni una part ni l'altra, que sigui el poble
que digui quines són les prioritats més importants que tenen aquestes illes. Per tant, també la recolzarem.
Gracies.
EL SR PRESIDENT:

punto geográfico, o se refiere a la urbanización que tenía
concretamente este nombre y que se corresponde entonces
con el otro trozo urbanizable, que se llama Cap del Moro?
Yo no sé si recoge o no toda la área, imagino que quiere decir tata la área. Yo considero esta propuesta irrelevante, en este momento es irrelevante, lo más que se me ocurre al presentar esta propuesta aquí tres Grupos Parlamentarios que han presentado un Proyecto de Ley, como es público y notorio, de declaración de área natural de especial
interés y de dos grupos que ayer felicitaban al Gobierno
por su decisión de optar a la compra de esos terrenos para
declararlos parque natural, yo creo que el único que no se
ha pronunciado sobre el tema es el Sr Ricci del Grupo
MIXTO, me parece que el resto de la Cámara ya se ha pronunciado. Por consiguiente, insisto, considero esto irrelevante y, además, en el fondo no acabo de entender muy
bien a qué responde, no entiendo a qué responde la presentación simultanea por los tres Grupos de esta proposición,
no sé si se trata de comprometernos de alguna manera, no
entiendo cómo, insisto, porque toda la Cámara se ha pronunciado respecto a ese tema con una claridad que ya no
deja ningún lugar lugar a duda.
Respecto al punto nO 2, el tema de las Directrices de
Ordenación del Territorio, a ése ya se refería me parece el
Sr Pascual y creo que el Sr Vice-presidente del Gobierno
también, que hay una propuesta, la del PSM-EEM, la 15
tengo aquí apuntado, la he dejado en el escaño, que habla
de la urgente necesidad de las Directrices, pero que no conmina en estos términos de inmediatez una cosa que por su
propia naturaleza - y también se ha dicho aquí por otros
Portavoces - no puede ser de hoy para mañana.
Las Directrices de Ordenación del Territorio son algo
complejo, extraordinariamente complejo, y por consiguiente yo creo que vale la pena que el Gobierno las haga con
calma, con tranquilidad y bien. Sobre todo, yo creo que es
mucho más importante para esta Comunidad que las Directrices se hagan bien que que se hagan para mañana o para
pasado mañana. No vamos a apoyar el punto segundo.

Gracias, Sr Serra.
Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tiene
la palabra el Portavoz Sr González Ortea.
EL SR GONZALEZ I ORTEA:
Gracias Sra Presidenta.
Vaya ser breve, pero salgo aquí porque con toda esta
cantidad de papel con que nos obsequia el CDS, cosa que
además hace casi siempre en todos los debates, en vez de
presentar todas las propuestas en una, dos o tres hojas, presenta cada propuesta en una hoja y entonces el problema
es que desde el escaño es más difícil ir siguiéndolas.
Punto nO 1, el tema Cala Mondragó i Cap del Moro,
que por cierto tiene una terminología un poco extraña,
ayer se habló aquí mucho de topografía i de toponimia, esto es una cosa un poco rara. Cala Mondragó,¿ a qué se refiere? ¿Al área de Cala Mondragó como tal cala, como

El punto 3°, yo no entiendo esta proposición, me ha
asombrado un poco que algún Portavoz que ha salido que
esta en la Ponencia y que asiste frecuentemente a la Ponencia haya dicho que es lo que hacía falta y que le parece muy
bien, esto es lo que ha dicho el Sr Serra, yo no lo entiendo.
¿De manera que se trata de un Proyecto de Ley que otorgue fuerza normativa a las determinaciones del Catálogo,
pero en el plazo de un mes, Sr Serra? ¿Entonces, nosotros
qué estamos haciendo? Yo ya' no entiendo nada con este
tema del Catálogo; vamos a ver si centramos un poco el
asunto, si me da tiempo.
El Catálogo de Espacios Naturales está de la siguiente
manera en la Ponencia: Estamos estudiando espacio por
espacio, hay algunas propuestas - aquí se hizo una alusión
al Sr Mayal, que está presentando una serie de propuestas
que se apartan yo diría que substancialmente del Catálogo
que nos ha presentado el Gobierno -, entonces estamos estudiando y tratamos de poner unos límites, incluso hemos
pedido a la Mesa de la Cámara que nos provea de unos
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profesionales, unos delineantes que se hagan con una topografía más amplia, mejor, de más calidad, en la que podamos hacer unos contornos y podamos definir más claramente 10 que queremos que esté en estas áreas.
Dentro de estos espacios también hemos hablado que
hay de muchos tipos. Hay espacios como la Punta de n' Amer, que es un espacio pequeñito de unas cuantas hectareas, no sé si de un centenar siquiera, en que la protección está perfectamente clara y definida; hay otros, como por
ejemplo la zona húmeda de Pollensa, cuyo destino natural
parece ser formar parte del párque de Alcúdia, de la zona
húmeda de la bahía de Alcúdia, en esto más o menos estamos todos de acuerdo, etc. Luego hay otros, como la Sierra
de Tramuntana, que lógicamente tiene que tener unas determinaciones completamente distintas, absolutamente distintas y un tratamiento profundo, un estudio profundo y
probablemente un plan de medio natural o algo similar, un
plan especial de esta sierra.
Entonces yo no entiendo qué es 10 que usted pide aquí
que haga el Gobierno en un mes, porque hay unas medidas
cautelares, ya se han tomado, de ésas ya se hizo la propuesta aquí con motivo de otro debate - el de Ordenación del
Territorio, me parece -, se acordaron unas medidas cautelares y el inicio, por parte del Gobierno, como ayer se recordaba, de la suspensión de planeamiento. Me parece que fué
en el mes de septiembre que el Gobierno 10 puso en marcha, por consiguiente estas medidas cautelares ya están tomadas, las otras medidas normativas el Gobierno tendrá
que esperar y, además, creo que es en 10 que hemos estado
todos de acuerdo en la Ponencia de Catálogo de Espacios
Naturales es que primero nosotros vamos a hacer una predefinición y le vamos a decir al Gobierno que le dé fuerza
de Proyecto de Ley o bien vamos a hacer nosotros una Proposición de Ley.
Hay varias posibilidades abiertas: Hay la Ley de Espacios Naturales nueva, cuyo artículo 7, me parece, habla de
una protección preventiva mientras se hacen los planes de
ordenación de recursos; en caso de que vayamos por el camino del parquue natural- por el cual podemos ir en determinados espacios, en otros no - hay la posibilidad de utilizar nuestra propia legislación, que me parece debemos utilizar en otros, las áreas naturales de especial interés, y hay,
finalmente, como digo, casos como la Serra de Tramuntana
i els Amunts d'Eivissa, que requieren un tratamiento excepcional o especial.
Entonces vuelvo a decir que yo no entiendo esto que el
Gobierno haga un Proyecto de Ley en un mes que dé fuerza normativa a las determinaciones del Catálogo, yo no sé
lo que puedo pedir al Gobierno porque no sé lo que es, sinceramente no sé lo que es y creo que el Gobierno tampoco
lo sabría y además creo que si el Gobierno pretendiera en
el plazo de un mes dar esa fuerza normativa a las determinaciones del Catálogo sólo le quedaría un camino, un camino que ya se propuso aquí en algún otro debate, pero desde
luego no lo propusieron ustedes, lo propuso más el grupo
de ese lado, como dice algún Diputado del Grupo SOCIALISTA que dice "los grupos de ese lado". Pues el grupo de
ese lado, me parece, o de aquel otro lado, propusieron que
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se paralizara todo, que se suspendiera toda zona que estuviera incluida en el Catálogo, incluso los urbanos, que se
paralizara por completo o que se suspendiera.
Sigamos. Propuesta nO 4, "el Parlamento reitera y requiere el cumplimiento inmediato del tema del organismo
de cuenca". Sobre este tema yo tengo que decir que nuestro
Grupo va a presentar una enmienda a la Ley de Presupuestos de este año incluyendo en ella la creación de la Junta de
Aguas y lo vamos a hacer en base a la Ley de Empresas PÚblicas, que esta aprobada y que en su artículo segundo dice
que la Ley de Creación de Entidades Autónomas, no, dice
esto, pero no es éste exactamente el artículo, sí, sí es éste,
el artículo 2.1, "la Ley de Creación de las Entidades Autonomas determinará el carácter de la entidad de acuerdo
con las categorías recogidas en el artículo primero de esta
ley con la finalidad institucional que tengan. Corresponde
al Cansell de Govern, mediante un Decreto, desarrollar su
organización y su régimen jurídico".
Entonces nosotros, porque realmente con esta disposición de la ley de Empresas Públicas el Proyecto de Ley se
queda reducido a muy poca cosa - prácticamente se crea la
Junta de Aguas y después el Gobierno la desarrolla por
Decreto - vamos a hacer esa enmienda y proponer eso en la
Ley de Presupuestos, ya lo anuncio y por consiguiente creo
que esto justifica que el Gobierno no haya presentado ese
Proyecto de Ley, porque parece irrelevante presentar un
Proyecto de Ley' con un artículo único, no sé, en este momento no tenemos completamente estudiada la enmienda,
el texto es algo más largo que eso que estoy diciendo, pero
me parece que se limita a uno o dos artículos.
Del punto 5 ya se ha hablado aquí por quien sabe de
este asunto del Plan Nacional de la Droga, que desgraciadamente parece que no existe. Existe el plan de reparto nacional de la droga en este momento y en ése no nos va a tocar entrar porque nunca nos toca en esos planes.
La Propuesta nO 6 insta al Gobierno a desarrollar el
Reglamento de la Ley de Normalización Lingüística. Le ha
contestado el Gobierno que tienen ustedes un buen sistema
de espionaje en la Conselleria de Cultura y efectivamente
debe ser así, nosotros no sabíamos que el Reglamento estaba tan a punto de salir y ustedes, en cambio, sí. No es una
queja, és un comentario sin mayor acritud.
En cuanto a la Propuesta nO 7, se refiere a la reestructuración administrativa que racionalice las áreas de acción
evitando disfunciones, superposiciones competenciales y
reiteración de unidades administrativas. Confieso que me
ha costado cierto trabajo leerla, no por la lengua ¿eh?, me
ha costado cierto trabajo porque la verdad es que a mi juicio es muy amplia, pero muy ambígua. Claro, usted la ha
centrado algo más y la ha centrado concretamente en una
cosa que ya se ha discutido aquí y que además ya hemos
discutido usted y yo otras veces, el tema de las competencias de medio ambiente. Ya se habló en aquella oportunidad: el tema del medio ambiente es un tema que afecta - fíjese, lo he apuntado desde el escaño para que no se me olvidara ninguna Conselleria, me parece que no se me ha olvidado ninguna - a Obras Públicas, Agricultura, Sanidad,

2552

DlARI DE SESSIONS I Núm. 70 I 14, 15 i 16 de novembre 1989

Industria, Transportes, Educación y Cultura y Turismo.
Yo creo que eso, Sr Quetglas, es así por la fuerza de
los hechos, es decir, la calidad ambiental, en definitiva, es
algo tan extenso que yo creo que no se puede reducir a un
puro organismo o no sé si quiere usted reducirlo a una Dirección General o, como otras veces había dicho, a una
Agencia de Medio Ambiente que en otros sitios se ha puesto en marcha y según mis noticias no significa que no se
mantengan una serie de competencias con otros organismos, de manera que otros organismos de la propia Administración entran a veces en colisión con esa gran Agencia
de Medio Ambiente y hay otras muchas Comunidades que
por eso no han ido por ese camino.
De todas maneras es un tema de permanente actualidad, pero yo creo que es un tema que corresponde más al
Gobierno y a la organización del Gobierno que a nosotros,
y muchísimo más despacharlo por medio de una propuesta
de resolución tan simple y tan lineal como ésta; si se refiere
a otra cosa, no lo entiendo muy bien. "Gobierno, organícese"? Yo creo que eso ya lo ha hecho; si a usted no le gusta
alguna parte de la organización, suba usted y diga exactamente de que se trata.
Respecto a la propuesta nO 8, yo creo que las incompatibilidades de altos cargos se recogen en la Ley de Presupuestos, en la Ley de Régimen Jurídico y en mucha otra legislación de alcance nacional: la Ley del 53, que yo recuerde, la Ley de Contratos del Estado y todo su desarrollo y
todos sus reglamentos, hay una gran cantidad de legislación
respecto a un montón de cosas y de incompatibilidades de
los que ocupan cargos públicos, yo tampoco veo la necesidad de otra ley más concreta. .
En cuanto a la del transporte marítimo, no hay ningún
inconveniente - Gracias, Sr Presidente; un minuto nada
más -. Luego había dos que quedaban para el final, pero
que se han discutido. Nos parece estupenda su propuesta
sobre la recepción de la televisión en las dos lenguas, ¿cómo no nos lo iba a parecer?, ya en otra ocasión lo votamos
todos, e igualmente nos parece muy bien la publicación de
la encuesta. No soy más explícito porque ya me han encendido la luz roja hace un rato.
Gracias, Sr Presidente.
(El Sr President repren la presidencia del debat)

han demanat i ens han dit que aquesta Proposició ya no té
sentit.
Jo crec que qua n hi ha hagut un gran debat en aquesta
Comunitat Autonoma, quan s'ha pronunciat practicament
tothom, des de la Federació d'Hostaleria fins als boy scout,
des del GOB fins al mateix Govern de la Comunitat Autonoma, és absolutament necessari que el Parlament de les 1Hes Balears, el Parlament i no cada un deIs Grups per separat o els distints Grups que el conformen, sinó que el Parlament com a institució es pronunci'i d'una manera solemne,
rotunda i total a favor de la protecció integral de Cala
Mondragó.
Pensam que aixo és tan imprescindible dins aquest
context en que ens trobam, que aixo fa obvia tota justificació de la nostra proposta i com que, a més, no és incompatible i s'ha cercat una redacció tan ronega, tan poc compromesa amb talo qual forma o sistema de protecció, que creim que és assumible per la totalitat de la Cambra. S'ha presentat aixo amb el desig que la unanimitat recolzi aquesta
proposició, perque no és incompatible ni tan soIs amb la
postura del Govern. Es tan absolutament compatible la declaració de voluntat que Cala Mondragó sigui area natural
protegida integralment amb el fet de la postura del Govern
que ho vol comprar per 1.950 milions de pessetes i que passi a formar part del Govern, que no entenem per que el
Govern s'hi ha d'oposar, perque no hi ha la més mínima in.compatibilitat. Aixo és el que cercam, el pronunciament del
Parlament com a tal, com a institució.
Directrius d'Ordenació del Territori: exigim la seva immediata aprovació. Quina altra cosa podem fer, Sr Huguet?
No podem fer altra cosa més que exigir l'aprovació immediata. Que vol dir, aixO? Que sera una setmana? Dimecres
millor que dijous, la setmana que ve millor d'aquí a quinze
dies, el mes que ve millor que l'any que ve, etc., és a dir,
que ho facin immediatament, ja!.
Miri, pel novembre de l'any 1988, en un debat com
aquest vos tes varen dir que eren practicament ultimats i varen acceptar una proposta del Grup Parlamentari de la majoria, del Partit Popular, en el sentit que abans d'acabar
l'anyes remetrien. De l'any 88, parlam; el Govern ho va acceptar, tots els grups Parlamentaris varen votar a favor esperant que abans que acabas l'any 88 les Directrius d'Ordenació del Territori serien a la Cambra. Som al novembre de
l'any 1989; en aquestes altures, al.ludir dificultats tecniques
per a la remissió, jo no sé que vol que li digui, Sr Huguet.

EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Portaveu Sr Francesc Quetglas.
EL SR QUETGLAS I ROSANES:

Quin temps vol? Quinze dies? Tres setmanes? Un
mes? Dos mesos? Pero ho envi'in ja, aixo és l'únic que deiem, immediata, tanmateix en qualsevol cas, les enviln quan
les enviln ho faran tard, de manera qu deim que les enviln
el més avíat possible, aquest és el sentit de la nostra proposta.

Gracies, Sr President.
Els Grups que donen suport al Govern han demanat,
en relació amb la nostra primera proposta, proposta consensuada, redactada unívocament i exactament igual pels
tres Grups Parlamentaris PSOE, PSM-EEM i CDS, ens

Proposta de Resolució núm. 3. Jo no entenc que determinats Portaveus de la majoria no entenguin el contengut
d'aquesta proposta, el Grup SOCIALISTA l'ha entes perfectament i el Grup del PSM-EEM també, és logic. Vos te
ha explicat molt bé i molt detalladament, Sr González Or-
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tea, quin era el tema que duien entre mans a la Ponencia
que estudia el Cat:Heg d'Espais Naturals. El problema és
que una vegada que aquest Parlament s'hagi pronunciat sobre una pro posta d'actuació, que voste ha assenyalat molt
encertadament que és molt distinta per a un espai que per
a un altre, pero hi ha unes propostes d'actuació. Que el
Parlament les recolzi, les corregeixi, corregeixi els límits o
graus de protecció o canvri les arees. Una vegada que el
Parlament s'hagi pronunciat, llavors que?
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nar una sola explicació racional per la supervivencia d'un
organisme que es diu Patronato para la Vivienda Rural, que
ve deIs temps gloriosos del franquisme, que es va organitzar a través d'un patronat que dirigia el Govern Civil i que
per aquest matix fet ara, aquí, sobreviu en l'organització de
la Comunitat Autonoma com un servei en la Conselleria
Adjunta a Presidencia. Per que? No hi ha la més mínima
explicació.
EL SR PRESIDENT:

Quin és l'instrument que pot fer que aquest pronunciament parlamentari tengui una forc;a legal que obligui els
Ajuntaments, per exemple, a incloure'ls dins els seus planejaments urbanísties? L'únic és que tenguin forc;a de llei, és
l'únic. Quins instruments es poden usar? Dones efectivament fer una llei específica per al Cataleg, utilitzar la Llei
d'Arees Naturals, la llei estatal, o utilitzar la Llei d'Ordenació del Territori en plans d'ordenació del medi natural, que
per a mi és tremendament complicada perque requereix
una tramitació llarguíssima, que és la llei d'Ordenació del
Territori, o fer una llei específica.
Nosaltres defensa m fer una llei específica. Qui pot fer
una llei específica? El Reglament del Parlament ho determina clarament: o M els Diputats a través deIs Grups Parlamentaris o M el Govern, o bé els Consells Insulars o la
iniciativa popular, no n'hi ha més, la Comissió no és ningú
per tenir una iniciativa legislativa.
Per tant, ara que nosaltres tenim la resposta del Govern - el Govern no remetra una llei per donar forc;a normativa al Cataleg - nosaltres, el Grup Parlamentari CDS,
podem anunciar, i convidam els altres grups Parlamentaris
a aquesta iniciativa, que farem una proposició de llei que
doni una forc;a normativa al Cataleg que elaboram i ja esta.
Aquesta és l'única resposta que ens pareix encertada.
En relació amb l'organisme de conca i altres com la
que fa referencia a l'enquesta, vull recordar a la Cambra
que són reiteracions. La de l'enquesta ja és una resolució
aprovada i incomplida.
Una replica molt breu sobre la qüestió relativa a les incompatibilitats i a l'organització del Govern: Per a nosaltres, l'article 32 de la llei de Regim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autonoma regula de manera insatisfactoria i insuficient el regim d'incompatibilitats deIs Consellers i deIs alts carrees de la Comunitat Autonoma. Voste
ha dit ara, des de la tribuna, Sr Huguet: diguin quines són
les seves insuficiencies. Ho varem dir, nosaltres varem presentar una proposició de llei d'incompatibilitats que vos tes
varen rebutjar. Molt M, en vista que vos tes varen rebutjar
el nostres criteris i que no podem reiterar aquesta iniciativa
parlamentaria, demanam al Govern que envil un Projecte
de Llei perque, insistim, la regulació actual és insatisfactoria.
Sobre l'organització del Govern, és un tema que hem
debatut moltes vegades, és cert, pero és que nosaltres no
entenem que racionalment determinades competencies administratives que s'hereden de l'Administració de l'Estat
simplement i mimeticament es reprodueixin. Voste vol do-

Sr Quetglas, empri el sistema telegrafic.
EL SR QUETGLAS I ROSANES:
Sí, Sr President.
Sistema telegrafie: Transports i Obres Públiques,
transports a una Conselleria, carreteres a una altra, absolutament il.logic; medi ambient, efectivament una cosa és la
preocupació mediambiental que ha de presidir l'acció de
totes les Conselleries i una altra l'organització de cada medi ambient; l'organitació és a tres Conselleries distintes, aixo ens pareix incomprensible.
Gracies per la seva benevolencia, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies. En aquest moment del debat aquesta
Presidencia té el dubte de si continuar o fer un reres. El fet
és que anam molt retardats i jo demanaria als Srs Portaveus si prefeixen continuar o si realment volen fer un recés.
Continuar? No? Aleshores, vist que no hi ha unanimitat, suspendrem la Sessió quinze minuts.
EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, recomenc;a la Sessió.
Per defensar les propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Sebastia
Serra i Busquets.
El Sr Secretari procedira a fer lectura de les propostes
de resolució.
EL SR SECRETARI PRIMER:
" 1.- El Parlqment manifesta la seva voluntat que l'área
natural de Cala Mondragó i Cap del Moro sigui objecte de
protecció integral.

2.- El Parlament manifesta la seva voluntat que l'espai
natural de Capocorb Nou, des del Cap Blanc fins a Cala Pi
del terme de Llucmajor sigui objecte de protecció integral.
3.- El Govern presentara per al seu debat i aprovació
subsegüent durant l'any 1990 un pla específic de Formació
Professional en coordinació amb altres Administracions
públiques pel tal de preveure l'entrada en vigencia de l'Ac-
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ta Unica Europea.

gritat del territorio

4.- El Govern constituira un Consell per a la Formació
Professional i l'Ocupació que aglutini tots els recursos i esforgos interdepartamentals destinats a aquest fi.

16.- Constatat l'incompliment de les lleis, resolucions,
mocions i proposicions no de llei aprovades per aquest Parlament, instam el Govern a un rigorós respecte als manaments parlamentaris".

5.- El Govern presentara al Parlament abans del proper període de sessions un Projecte de Llei d'unitats minimes de conreu que asseguri la dimensió suficient de qualsevol nova finca, tal i com preve u la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari 118n3.
6.- El Govern presentara al Parlament de les Illes Balears abans del proper perfode de sessions un Pla Territorial de les Illes Balears sobre la drogo-dependencia, per tal
que les actuacions en aquesta materia del Pla Nacional de
lluita contra la droga i altres iniciatives es realitzin a partir
d'aquest Pla Territorial.
7.- El Parlament constata el retard en el compliment
del que preveu la Llei d'Acció Social de les Illes Balears i
insta el Govern a presentar abans del proper període de
sessions el Pla Quadriennal de Serveis Socials i Assistencia
Social.
8.- El Parlament constata la proliferació d'edificacions
en sol no urbanitzable i insta el Govern a adoptar mesures
restrictives a l'hora de declarar obres com a d'interes social.
9.- El Parlament insta el Govern a realitzar gestions
immediates encaminad es a recuperar la recepció de TV2 en
catala a les Illes Balears.
10.- El Parlament insta el Govern a presentar davant
aquesta Cambra, en el proper període de sessions, l'anomenat Pla Estrategic d'Inversions per a l'actual quadrienni.
11.- El Parlament reafirma la seva voluntat que les
Illes Balears aconsegueixin totes le competencies previstes
a l'Estatut, així com l'exercici del dret constitucional i la reforma d'aquest per millorar les cotes d'autogovern. El Parlament insta el Govern a iniciar les negociacions a tal efecte amb el nou Govern de l'Estat que es constituira i amb
els Grups Parlamentaris de les Corts Generals.
12.- El Parlament insta el Govern a reemprendre els
treballs encaminats al desenvolupament de la Llei de Consells Insulars i a exercir una major tutela i assessorament
respecte deIs Ajuntaments.
13.- El Govern impulsara el desplegament del Pacte
Intersectorial entre els sectors industrial, agrícola i turístico
14.- El Parlament constata la insuficiencia de la finan<;ació de l'autonomia de les Illes Balears i insta el Govern a
replantejar al Govern de I'Estat el sistema de finan<;ació de
la nostra Comunitat Autonoma i a cercar-ne també noves
vies propies.
15.- El Parlament reitera la necessitat urgent que el
Govern presenti les Directrius d'Ordenació Territorial com
a eina bi\sica de planificació per a la salvaguarda de la inte-

EL SR SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr Secretario
Setze són les propostes que el PSM-EEM presenta
després del llarg i dens debat d'aquests dos dies, sobretot
d'ahir. Les classificam en cinc grans apartats, que corresponen als cinc grans temes que avui el nostre Grup du a debat, a discussió i sobretot a l'hora de la concreció en fets
del que és el debat per excel.léncia de la política de la Comunitat que feim cada any. Els cinc grans bloes res ponen a
cinc grans preocupacions: espais naturals, aspectes socials,
problematica economica, cultura i problematica institucional.
Dins el bloc deIs espais naturals són quatre les propostes que presenta m, una conjuntament amb el Grup Parlamentari SOCIALISTA i el del CDS sobre Cala Mondragó.
Val a dir que aquesta proposta, si bé s'havia parlat anteriorment al debat, és evident que s'ha presentat avui matí i
és evident que volem que s'acordi, tal com ja ha expressat
abans el Sr Quetglas, amb una voluntat explícita d'aquesta
mi\xima institució representativa del poble d'aquesta illa,
per tal que el clamor del Parlament s'afegeixi amb precisió
al clamor popular.
Al PSM-EEM hi ha tres temes que ens preocupen
quotidianament i que en aquest moment són especialment
greus. Un és aquest sol no urbanitzable que dia a dia és vulnerat en aquestes illes amb actuacions que nosaltres consideram irresponsables, moltes vegades municipals, pero gairebé sempre tolerades si no incitad es per la Comissió Provincial d'U rbanisme dirigida pel Govern.
Un altre aspecte prou comentat és la manca d'unes Directrius d'Ordenació Territorial precises, clares, i que nosaltres volem que serveixin per a la preservació, no per al
desenrotllisme, i ja fa massa temps ques s'incompleix
aquest precepte, pero em permetran, Sres i Srs Diuputats,
que avui incloguem també en aquest debat un espai natural
concret, Capocorb Nou de Llucmajor, entre el Cap Blanc i
Cala Pi. Ahir en parlarem, en va parlar el nostre Portaveu
Joan López i Casasnovas, i avui és l'hora de concretar-lo.
Capocorb Nou, en aquests moments, perilla. Perilla
per una certa indefinició municipal, per una certa indefinició de la Comissió Provincial d'Urbanisme i perque no s'ha
tramitat el Cataleg d'Espais Naturals.Nosaltres pensam que
en aquests moments, amb els estudis jurídies que disposam
i amb la voluntat explícita d'una serie de grups políties representats a Llucmajor i després d'haver escoltat i estudiat
tots els informes que tenim ama, pensam que seria ben necessari que el Parlament també es pronuncias a favor d'una
protecció integral en aquesta area, que és fragil, la qual
protecció vendria complementada per l'actuació preceptiva
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del Govern, de la Comissió Provincial d'Urbanisme i de
l'Ajuntament del poble, ja que pensam que el Parlament ha
de ser escoltat per totes les institucions que configuren
l'entramat de les Illes Balears.
Per tant, quatre temes concrets: Mondragó, Capocorb,
Directrius d'Ordenació Territorial i sol no urbanitzable
vulnerat són en aquest moment les quatre grans preocupacions del nostre Grup, amb moltes altres, pero pensam que
aquestes quatre són prou significatives.
El segon bloc - no volem ser reiteratius - és el bloc social, els temes socials. Dic que no volem ser reiteratius perque sempre que se'n parla en aquest Parlament fa la impressió que hi ha un cert desinteres globalitzat general i
sempre el mateix: que si hi ha competencies o no n'hi ha,
que si feim el que pertoca o no ho feim.
Bé, quatre grans temes concrets: Formació professional; insistirem sempre: no pot ser que hi hagi una política
de formació professional tan dispersa com la que fa el Govern, tan poc coordinada amb altres Administracions públiques i sense tenir en compte per a res l'Acta Unica Euro"
pea, les implicacions de l'entrada amb pIe efecte a l'Europa
social a partir del gener del 93. Ja és ben hora que la formació professional sigui una de les prioritats basiques en
política social; per aixo demandam una actuació clara, concreta i decidida en aquest tema.
Segona qüestió: creim que formació professional i ocupació necessiten dins el Govern d'un organisme que ho aglutini. No ens basta el Consell Laboral que té creat el Govern, no ens basta que hi hagi una Conselleria de Treball i
Transports, no ens basta que hi hagi actuacions puntuals de
certes Conselleries, es tracta d'una actuació global interdepartamental i pensam que la creació d'un Consell per a la
Formació Professional i l'Ocupació seria un fet positiu, un
fet que, a més arnés, donaria unes certes ganes de treballar
a uns col.lectius sindicals o no sindicals, patronals, etc., que
podrien col.laborar, que podrien donar iniciatives, que podrien participar.
La qüestió de drogues. Sr Huguet, avui ens ha deixat
molt preocupats. Si voste ens ha tret - a instancies d'un tema semblant plantejat pel CDS - elllibret famós de Madrid
i les fulletes famoses i per aixo entén el Govern de Balears
que ja tenim un Pla Territorial incorporat al Pla Nacional,
que Déu ens trobi confessats perque aixo no és de rebut, no
és suficient, no és concret, no dóna unes orientacions precises i, per tant, bo sera que es faci el Pla Territorial que proclaman i reclamam tan tes vega des en aquest Parlament.
Després entram en un deIs temes referent al qual jo
encara record un Diputat d'aquest Parlament, el Sr Miquel
Oliver i Massutí, que un dia deia: esperem el Pla Quadriennal de Serveis Socials i Assistencia Social que el Govern fara i llavors, en tenir-lo a les mans, veurem el grau de compliment de la Llei d' Acció Social i la bona voluntat que el
Govern expressara a partir d'aquest Pla Quadriennal.
El Sr Miquel Oliver, per altra banda antigament professor meu, home molt respectat i políticament també, ens
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va fer reflexionar molt a mi i al nostre grup sobre si pareixia que nosaltres érem massa incisius, si pareixia que teníem la Conselleria d' Acció Social i de Sanitat una mica enquadrada perque creiem que era molt ineficac;, que treballave n poc, que no s'hi dedicaven, que tot s'ho llevaven de
davant, i varem tenir uns mesos de prudencia per veure fins
i tot si arribaria aquest Pla Quadriennal, el discutiríem així
com toca i voríem una política concreta. Pero Sr. Miquel i
hem sap greu l'equivocació, el problema no era el Pla Quadriennal!, el problema és que la Conselleria fa aigua per
tots els costats quant a orientacions polítiques precises i
quant a actuació concreta. El Pla Quadriennal s'havia de
dur aquí el mes d'abril d'enguany i pareix, va dir el Sr Cañellas que el duria en el proper període de sessions, és a
dir, el mes d'abril de l'any que ve. Hem de reclamar que
vengui aviadet aquest Pla Quadriennal, que vengui aviat i,
sobretot, que es compleixi.
Entrem en el bloc de la política economica, no podia
ser d'altra manera. Projecte de Llei d'Unitat Mínima de
Conreu, Llei de Reforma i Desenvolupament Agraris,
aquest és un tema que el nostre Grup Parlamentari ha reclamat reiteradament. El Diputat Ramon Orfila ho ha fet i
ho ha fet sempre amb tots els arguments que ha sabut.
Hem de ser ben conscients que les sentencies que hi ha en
aquest moment sobre aquest tema ens fan dubtar que hi
hagi cap unitat mínima de conreu en aquestes illes que sigui en vigencia. Per tant, és més que urgent i necessari que
es faci aquest Projecte de Llei d'Unitats Mínimes de Conreu; si no es fa em pareix que no volem plantejar ni una
mínima supervivencia de 1'agricultura.
Pla Estrategic d'inversions per a l'actual quadrienni.
Nosaltres esperavem que el Govern ja l'hauria dut pel seu
compte a aquest Parlament, que ja l'hauria dut a debat, que
ja ens l'hauria donat a coneixer, que ja hauria admes les
suggerencies de tots els Grups Parlamentris i fins i tot que
l'hauria dut a debat, perque pensam que un pla d'inversions
que, a més, té la pretensió de ser estrategic, ha de ser una
cosa de tot el Parlament i, si pot ser, el mmm de consensuada. Com a nacionalistes d'esquerres, creim que un Pla
Estrategic d'Inversions ha de trobar un recolzament unanime del Parlament quan sabem perfectament que volem i
quines són les mancances que té el nostre país.
Desplegament del Pacte Intersectorial. El Pacte Intersectorial va ser una gran esperanc;a en el seu moment per a
la indústria i per a l'agricultura: fotos, actes públies, preciós. Fins i tot el magnífic local de la Presidencia del Govern llula més que mai amb aquell Pacte Intersectorial, on
hi havia hotelers, pagesos, cooperativistes, Govern, diverses
Conselleries, etc., pero ¿que ha estat el Pacte Intersectorial posteriorment? Poca cosa, molt poca cosa, molt poc
volum de comercialització, molt poes efectes concrets i
mals plantejaments inicials.
Per tant, avui hem de dir que si volem que la indústria,
que la agricultura tenguin una mínima vitalitat en aquesta
illa s'ha de continuar coordinant, incardinant amb el sector
turístic i que cal desplegar, potenciar el pacte entre els tres
sectors, agrari, industrial i turístico Sabem que és dificil, ho
sabem, sabem que hi ha dificultats, pero tenguem en comp-
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te que el sector hoteler, que és el més complex i el més dificultós per entrar en aquest pacte, a hores d'ara sembla que
almenys un deIs seus sectors plan teja tota una serie de temes nous i pensam que també pot entrar directament en el
Pacte Intersectorial com una petita contribució al país i no
només a salvar el turisme, l'hostaleria.
En Economia hem de parlar evidentment de finan«;ació; si som nacionalistes, obviament volem que hi hagi una
finan«;ació millor. Per tant, s'ha de replantejar al Govern de
I'Estat i s'han de cercar noves vies i aixo s'ha de dir clarament i el Govern no s'ha d'aturar de treballar i el Govern
de I'Estat ha de ser més receptiu. Cerquem noves vies i replantegem la finan«;ació. L'actual de I'Estat va bastant bé
en una serie d'Autonomies; a la nostra, no.
El tema cultural. Un únic tema cultural, TV2 en catalit Ja ho sabem, Sr Huguet, voste ha fet gestions perque es

rebés en castella i en catala, pero a Madrid no volen que en
aquest moment s'ocupin els dos canals, el del castella i el
del catala. Hi ha un canallliure, aixo és el que reivindicam,
que s'ocupi per a l'acció de la TV2 en catala, en castella ja
la rebem per un altre canal, tecnicament n'hi ha dos, un
obert i l'altre tancat, que es tanqui i que no es deixi de cap
manera de reivindicar aquest tema.
Els tres temes institucionals que tractam són absolutament de sentít comú. Un, Llei de Consells Insulars, que es
desplegui; dos, tutela i assessorament deIs Ajuntaments, no
pot deixar de banda la Conselleria Adjunta a Presidencia,
altres Conselleries, deixar de banda actuacions irresponsables deIs Ajuntaments. No pot ser que no hi hagi una tutela
i assessorament deIs Ajuntaments d'aquestes illes en cap
tema, vostes no poden deixar de banda - i acab, Sr President, gracies - no poden deixar de banda de cap manera uns
Ajuntaments a fer el que vulguin i no fer un seguiment precís del que discuteixen, tracten i aproven. Els reptam que
ens diguin el seguiment que fan deIs Ajuntaments des del
Consolat.
Competencies i reforma estatutaria: Negociació amb el
Govern de I'Estat i negociació amb els Grups Parlamentaris a les Corts Generals. Estam gairebé segurs que des del
PNB, que pareix que donara suport al nou Govern de l'Estat del PSOE, fins al darrer Grup Parlamentari que es
constitueixi, estan en condicions de donar suport a la nostra reforma estatutaria. Per tant, és una oportunitat historica única de negociar amb serietat amb el Govern i amb els
Grups Parlamentaris de les Corts Generals.
Al darrer punt, el punt 16 de les nostres propostes,
que constata l'incompliment de les lleis, resolucions, mocions i proposicions no de llei aprovades per aquest Parlament, els demanam, els instam que respectin rigorosament
els manaments d'aquest Parlament. Es el mínim que podríem dir. Ates que tots els Grups feiem molta feina i que creim que el nostre fa aportacions solides, constructives i
constants, volem que després d'haver-hi hagut debats amb
tota raó i amb tota consciencia, llavors vostes compleixin.
Gracies.

EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan
Huguet.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Sr President. Sres i Srs Diputats.
Primer de tot he d'agrair al Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM, al membre del PSM Sr Sebastia Serra,
que no sé si amb el seu to o amb la seva intervenció ha
marcat diferencies, el seu to constructiu i que planteja una
serie de resolucions que, independentment que hi estiguem
o no d'acord, van en Hnia amb el que normalment sol succeir després de cada debat de política general de la Comunitat Autonoma quant a les resolucions que presenta el
Grup.
Primer de tot, dir-li que referent a la primera resolució
ja s'ha dit tot. El que jo havia de manifestar des d'aquesta
tribuna ja ho he manifestat quan he fet la intervenció al representant del CDS i p'er tant no he d'afegir res més i voste
supos que es donara per assabentat de la meya intervenció i
del que pens sobre aquesta primera proposta.
Quant a la segona, ja és un altre tema. Per que aquesta
i no unes altres, per exemple? Per que en aquest moment i
no en un altre, i per que no duen tota la llista del Cataleg?
M'ha de permetre que ja no puguem acceptar per més estona el joc de bons i dolents. O l'aproven i seran proteccionistes com nosaltres o, si no l'aproven, seran els culpables
de la destrucció, del deteriorament, deIs interessos creats
de la classe dominant de no sé que i de no se que més.
Aquesta és la referencia que es va fer ahir i que podria anar
implícita.
No anam per aquest camí, no ana m per aquest camí.
Una cosa és el que puguem dir des d'aquí i una altra són les
actituds que després feim; només m'ha de permetre que li
faci una petita referencia perque vegi amb quin sentiment
deim que no hem de jugar més a bons i dolents en aquest
tema. Un comentarista deia el següent: "La contención y el
crecimiento sin mesura. El caso de Cala Galdana es sin duda el más paradigmático. Mientras el Ayuntamiento de
Ferreries se muestra restrictivo en la concesión de licencias
y respetuoso con el paisaje, su vecino el de Ciutadella tolera auténticas barbaridades con la última desaparición de un
pinar que ha sido arrasado por las máquinas".
No podem jugar a bons i dolents. Més referencies:
Complint un mandat d'aquest Parlament i que el Govern
compleix amb tot rigor, un PIe va decidir recórrer contra la
Comunitat Autonoma l'acord de suspensió de planejament
de l'Avall i els penya-segats de la costa nord per considerar
suficient el grau de protecció establert en el seu Pla General. Legitimats per a<;o, es dóna audiencia als Ajuntaments
perque diguin el que creuen oportú. Per tant, aquesta resolució núm. 2, sense haver escoltat l'audiencia de l'Ajuntament, crec que no és oportuna; si el PIe creu que és oportuna que la voti a favor i indiscutiblement s'acatara el que

DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 14, 15 i 16 de novembre 1989
aquí es voti.
Encara més en aquest tema de contradiccions: Avui, en
un altre mitja de comunicació, un regidor d'Urbanisme declara que Cort ha rebut l'ordre d'aplicar una paralització
urbanística amb caracter provisional a tres barris degut a
l'elaboració que esta duent a terme el CataIeg de Zones
Protegides. En aquest respecte, aquest mateix regidor, cosa
que aquí sempre s'ha posat en dubte per diferents grups
polítics, resulta que aquest mateix regidor d'un grup polític
concret diu que en aquestes tres barriades existeixen plans
parcials que ja s'han aprovat de manera inicial, pel qual fet
els promotors podran sol.1icitar indemnitzacions pel retard,
que ells no es volen responsabilitzar d'aquestes indemnitzacions quan aquí sempre s'ha negat que un Pla Parcial aprovat inicialment, d'indemnitzacions res.
Vull dir que en aquests temes m'agradaria que anéssim
un poc més alerta i ho deman amb tota sinceritat, sense voler jugar a terreny a bons i dolents. En aquest moment
aquest Parlament té la gran oportunitat de fugir de quins
són els bons i els dolents en protecció de medi ambient i la
gran oportunitat la hi dona aquesta Ponencia parlamentaria que debat el Cataleg d'Espais Naturals, on intervenen
tots els grups polítics.
Per tant, crec que és ociós continuar practicament en
aquest moment aquesta política on es més facil manifestar
una serie de postures en un Plenari, pero que tant des de la
responsabilitat de Govern de Comunitat Autonoma com de
governs municipals quan s'enfronten amb la realitat no és
tan facil mantenir la mateixa coherencia que aquí es vol demostrar a cada moment.
No hi ha bons ni dolents; juguem tots amb les mateixes
cartes i no ens tirem en cara que si votes aixo és perque ets
proteccionista i si no ho votes és perque ets destructor.
Crec que aquests tres exemples serveixen per demostrar
clarament que en aquest punt núm. 2 el que hem de demanar si més no és que l' Ajuntament es defineixi, que per
qualque cosa la suspensió que va dir aquest Parlament era
cautelar i provisional i que fossin els Ajuntaments als quals
es dóna audiencia els que ho determinin i que diguin que
volen.
Respecte de la Resolució núm. 3, dir que estam d'acord i que, per tant, no m'hi estendré.
A la Resolució núm. 4, contestar-li que a~ és més
pro pi del que ha establert la mateixa Conselleria mitjan<;ant l'aprovació, no fa massa, d'un decret, el Decret 80/89
de dia 20 de juliol, pel qual es designa la Conselleria de
Treball i Transports coordinadora de la Unitat Administrativa del Fons Social Europeu i que, en conseqüencia, sera
l'encarregada de coordinar totes les activitats en aquesta
materia i que, per tant, nosaltres creim que aquest organisme no és necessari tota vegada que pel Decret s'atribueix
aquesta competencia de coordinació de totes les polftiques
referid es a ocupació a la Conselleria de Treball i Transports.
Quant a la proposta núm. 5, efectivament és una aspi-
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ració legendaria del seu company que sol venir debat darrera debat i per tant jo crec que voste accepta perfectament
que mantinguem la mateixa postura que també hem mantingut debat darrera debat en aquest respecte quant al que
nosaltres consideram.
Quant a la Resolució núm. 6, ja li hem contestat o he
intentat contestar-li. Es possible que no l'hagi satisfet, pero
jo crec que aquí ja entram en aquest terreny que deiem
aquests dos dies de debat, que en acció social mai no hi
haura prou recursos. Les necessitats són tantes que tal vegada necessitaríem molt més recursos deIs que tenim, pero
també, com deien altres Portaveus d'altres grups polítics,
aquests recursos que la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social de la Comunitat Autonoma dedica a acció social
crec que ningú no pot dubtar que avui per avui han tengut
uns efectes positius dins la nostra societat durant aquests
sis anys, crec que a~ avui ningú no ho dubta o al manco
nosaltres en tenim el reconeixement de mol tes de les organitzacions que es dediquen a l'acció social mitjan<;ant tots
els convenis de co1.laboració i cooperació que feim entre
les mateixes, la qual operació conjunta ens permet d'arribar
a molts indrets on no podríem arribar amb els nostres mitjans.
Que podríem fer molt més? Indiscutiblement, molt
més; ara bé, fer molt més significa molts més recursos, significa en definitiva erradicar un deIs problemes que per
sort o per desgracia augmenten molt en el món occidental i
que, per tant, totes les institucions tenen la responsabilitat
d'actuar-hi. El que jo li puc assegurar és que nosaltres intentam actuar en aquesta materia el millor que sabem i que
el Conseller hi dedica tots els seus esforc;os i que tot aquest
Govern se sent plenament solidari amb la feina, en l'eficacia i en la capacitat que el· Conseller ha demostrat en
aquest campo
Per tant, no posi en dubte la seva feina, ni la seva dedicació, ni la seva capacitat, perque fer-ho equivaldria a posar
en dubte el reconeixement que totes aquestes organitzacions han expressat d'una manera pública, moltes, i d'altres
d'una manera privada, a aquesta actuació i acció del Govern de la Comunitat Autonoma.
El Pla Quadriennal? Jo li podria fer una petita broma:
"error de cálculo", efectivament ens hem retardat. Voluntat
de presentar-lo? Sí, hi feim feina i voste ho sap, pero també
sap que aquest Pla Quadriennal no l'ha de presentar d'una
manera unilateral el Govern de la Comunitat Autonoma,
sinó que fa falta la coordinació entre els Consells Insulars i
Ajuntaments per saber les necessitats que tenen cadascun
per elaborar aquest pla que preveu la Llei d'Acció Social i
aquesta coordinació no sempre és facil, la qual cosa no vol
dir que no hagim tingut suficient cooperació, no m'han
d'interpretar malament les paraules, i a~ és el que ha retardat aquest Pla Quadriennal, la seva presentació, pero jo
li puc garantir que és intenció del Govern presentar-lo el
més aviat possible i encara li diré més: que si voste vol em
puc comprometre aquí mateix a explicar-li en una altra sessió en quin moment es troba aquest Pla Quadriennal, ja sigui en l'explicació del Pressupost o en una compareixen<;a
del mateix responsable.
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Respecte de la Resolució núm. 8, simplement contestar-li que ja hi ha criteris, que ja hi ha criteris establerts i
aprovats per aquest Parlament que defineixen act>o Per tant,
aquesta resolució no resol res, l'únic que s'ha de fer és aplicar aqueSts criteris aprovats per aquest Parlament.
Quant a la Resolució núm. 9, jo els deman la transacció amb el CDS, pero no es preocupin, es transaccioni o no
aquest Govern fanl les gestions que va fer abans i que en
aquest moment tornen a insistir que faci.
Sobre la núm. 10, havent dit que ens semblava que el
Pla de Desenvolupament Regional, crec que en aquest moment sobra el Pla Estrategic d'Inversions, que va ser un pla
elaborat més o manco per tenir el recolzament de l'Administració Central. Fracassades les negociacions, sense
temps limitatiu, dir que el Pla de Desenvolupament Regional indiscutiblement dura inclosa part d'aquest Pla d'lnversions, perque un Pla de Desenvolupament Regional ho
abasta tot.
A la núm. 11, sense cap més comentari, sí, ja ho han
dit.
A la núm. 12 podríem comentar diverses coses, primer
de tot que no crec que als Ajuntaments els fes massa gracia
que aquest Parlament aprovés una resolució que digués
que el Govern ha d'exercir unamajor tutela en els Ajuntaments. Assessorament, el que vulguin, el que demanin, el
que sol.licitin, pero no oblidin que una de les competencies
deIs Consells Insulars també és l'assessorament jurídic i
tecnic a les corporacions locals i els Consells Insulars ho
fan dins les seves o no modestes possibilitats. El Govern de
la Comunitat Autonoma també, pel que fa a assessorament
estam d'acord, la tutela p.o sé a que es refereix. Quant a revisions d'actes de Plens, es fa aquesta revisió i voste ho sapo
Respecte de la núm. 13, d'acord, no podia ser d'altra
manera.
A la 14, igualment, ja ho hem manifestat en altres intervencions, d'acord.
A la 15, doni per contestat el que jo he manifestat
abans al Portaveu del Grup Parlamentari CDS. Jo no diré
que aquí s'hagi redactat millor, perque no entraré sobre qui
redacta més bé o més malament, ja em fan senyes per dirme que no hi en tri, pero sí que aquí no posa "de manera
immediata". Per tant, aquesta resolució núm. 15 és una de
les obligacions que té el Govern de la Comunitat Autonoma i la de presentar-ho com més prest millor, i cregui que
la nostra voluntat és fer-ho així.
A la núm. 16, jo comen<;aria per la part final. Jo li garanteixo que aquest Govern té un rigorós respecte al Parlament perque, a part d'emanar de la voluntat popular,
aquest Govern emana de la voluntat d'aquest Parlament i
es deu a aquest Parlament i per tant la nostra voluntat i la
nostra obligació és complir el que mana aquest Parlament.
Una altra cosa és que jo els demani - i sempre ho reiter
aquí - que vostes repassin les intervencions en debats qua n
presentam resolucions amb terminis i en més d'una ocasió

vos tes comprovaran que jo he dit que estam d'acord amb
aquesta resolució. El que els puc anunciar és que en aquest
termini que vostes posen és impossible complir-la, act> ho
trobaran en més d'una resolució que en aquest moment no
s'ha complert i les tenc totes aquí, les he dut per si de cas
em repassaven la llict> de quines s'havien complert i quines
no. Per tant, jo no puc acceptar de cap manera aquest punt
núm. 16.
Gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin
intervenir?
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr
CarIes Ricci.
EL SR RICCI I FEBRER:
Només un aclariment en un punt per a mi especial,
que és el punt numo 5. Vull dir-los, Srs del PSM-EEM, que
aquest punt per a mi és important i molt seriós. Seré molt
rapid i ho explicaré en molt poques paraules, com acostum
afer sempre que puc.
Es important buscar solucions perque l'agricultura
tengui un millor rendiment i dic agricultura a tot el camp
agrari i que sigui rendiment seu. Es interessant aquest
punt, és a dir, que no sigui rendiment d'urbanitzacions,
aquest era l'aclariment important que volia fer.
També els volia dir que al punt núm. 3 també hi ha
una cosa interessant implicada en el que jo ja he demanat,
que hi ha d'haver un Pla General que absorbeixi tot el tema, no solament el que voste diu aquí, que es pot aprovar
tranquil.lament, pero vull dir que ha d'anar inclos en el que
jo he dit, que és molt més amplio
El que jo pretenc és molt més important, perque no
donara solament el fet puntual de la formació professional,
sinó que anira dirigit d'acord amb les necessitats que plantegi el futur a aquest mateix Govern, que és com ha de ser.
Jo diria que aquí ens passam de marcar petites pautes i no
marcam els grans criteris que s'han de seguir, i que aquestes petites pautes acaben, per una part, donant una feinada,
i per l'altra no s'aprofiten.
Solament un bon pla, un estudi seriós de totes les necessitats presents i futures dirigit cap a una destinació determinada pot ser rendible. Jo veig que no és el primer Pla
de Formació Professional que no és rendible ni pel nen que
estudia alla dins preparant aquest tema, i és un tema molt
delicat, jo en vaig fer menció ahir, en faré avui i moltes vegades. A pesar que algun partit polftic digui que a¡;:o no ve
al cas, jo diria que és una de les coses més importants que
podria fer aquest Govern, planificar de veritat el futur de la
nostra societat via ocupació, via preparació de la nostra joventut. Aquest és el tema que volia remarcar.
Gracies, Sr President.

...
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EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Diputat Sr Andreu Tuells.
EL SR TUELLS IJUAN:
Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados.
Muy brevemente, porque el tiempo apremia y además
muchas razones ya han sido expuestas y reiteradas, para
pronunciarnos sobre las propuestas de resolución presentadas por el PSM-EEM.
En cuanto al primer punto que se presenta, nuestra
primera impresión es que debemos congratularnos de que
haya propuestas de idéntico conteni~o a la del PSM-EEM,
como la nuestra del CDS o bien la del Grupo SOCIALISTA Creo que efectivamente es una voluntat popular reiteradamente expresada, hasta ayer mismo en la puerta del
Parlamento tuvimos ocasión de comprobarlo, y no entendemos como se quiere hurtar que si se ha pronunciado todo el mundo también el Gobierno, también este Parlamento deben pronunciarse, creo que son pronunciamientos
obligados que responden a esa voluntad popular expresada
y reiterada y que el hecho de que el Gobierno se haya expresado como lo hizo no implica, sobre todo no excluye
que el Parlamento deba pronunciarse al respecto.
Votaremos también afirmativamente la Propuesta de
Resolución nO 2, nuestro partido ya se pronunció en otros
foros en el mismo sentido. Igualmente votaremos que sí a
la Propuesta nO 3, nos abstendremos en la nO 4 porque creemos que quizá no sea la vía adecuada. En la 5, que ya ha
sido un asunto debatido - se ha dicho - por el Govern, ya
nos pronunciamos en su día al respecto y aquí votaremos
que no, como ya hicimos en otra ocasión.
En cuanto a la Propuesta nO 6, que es coincidente con
la nO 5 nuestra, evidentemente creemos que la nuestra, sobre la que habremos de pronunciarnos antes, prosperará,
así lo esperamos y en último extremo, si no decae la de de
ustedes, también la apoyaremos.
En cuanto a la Propuesta nO 7, efectivamente hay la ley
de Acción Social de febrero del 87 en cuya Disposición
Adicional Segunda se establece claramente un plazo de dos
años que ha sido incumplido por el Gobierno y entonces lo
que hace el Grupo proponente es recordar amablemente
este retraso y les concede, en la propuesta, una prórroga de
unos meses más. Evidentemente el Gobierno dice que
cuanto antes pueda se hará, pero estamos acostumbrados a
ver que ese cuanto antes en definitiva es un plazo sine die.
Efectivamente muchas veces, el Sr Huguet lo ha dicho, tiene razón, que se ha comprometido al hecho en sí sin comprometerse a un plazo determinado, pero lo cierto es que
incumple los plazos legales, éste es uno de ellos y que, insisto, cuando se nos dice haremos esto en un plazo X aquello se convierte en un plazo indefinido o sine die.
En cuanto al punto 8, nosotros creemos que aquí hay
un pequeño defecto de redacción cuando habla de medidas
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restrictivas. No creo que sean medidas restrictivas, sino las
que procedan, las medidas puntuales; lo que creemos es
que ustedes quieren decir que la interpretación ha de ser
más restritiva que la que actualmente se hace, pero no se
trata de que se adopten unas medidas más o menos restrictivas, sino las que procedan puntualmente, ... , criterios discrecionales, lo que pasa es que efectivamente hoy por hoy
el Gobierno quizá está interpretando de una forma muy laxa y la interpretación debería ser más restrictiva, pero no la
medidas en sí.
En cuanto al punto 9, el de la televisión, es una propuesta que coincide con la nuestra. Yo quisiera simplemente decir unas palabras: Cuando en asuntos como el de patrimonio cultural de la magnitud, de la excelencia del catalán y del castellano, se presentan disyuntivas o exclusiones,
cuando esas disyuntivas o esas exclusiones son forzadas,
son tristes por empobrecedoras, y cuando son provocadas,
son lamentables por mezquinas, de modo que senzillamente creo que es obvio que votaremos que sí.
En cuanto al punto 10, nosotros en su día ya lo contemplamos con un cierto escepticismo. Hoy el Gobierno ha
hablado de un fracaso, nosotros aquí votaremos que no.
En cuanto al punto 11, se dice que el Parlamento reafirma. Esto nos recuerda que efectivamente es una propuesta similar una nuestra del año anterior, en cierta medida, en el primer punto. Efectivamente hay que reclamar las
competencias, hay que redistribuirlas entre los Consells Insulares, y recuerdo esta propuesta nuestra y votaremos que
sí, efectivamente. Quiero aprovechar simplemente para decir que cuando se tiene que entrar en contacto con el nuevo
Gobierno, nos parece una excelente idea, esto hace que
una propuesta nuestra que ya presentamos el año pasado y
que hoy no hemos presentado, no hemos reiterado, pero
que otro Grupo la ha calcado textualmente, palabra por palabra, nosotros lo hemos hecho simplemente por razones
de oportunidad, porque queremos concederle al Gobierno
del Estado un margen para saber cual será su futura política al respecto.
En cuanto al punto 12, asimismo lo votaremos afirmativamente.
En cuanto al punto 13, sí, pero exponemos nuestras
dudas. Nosotros creemos que todo diálogo, toda negociación es buena, pero aquí o hay subvenciones o al final se
impone la ley del mercado.
En cuanto al punto 14 estamos completamente de
acuerdo, la insuficiencia que se constata nos parece muy
bien, es cierto, hemos de exigir al Gobierno que cumpla
con sus obligaciones, pero también exigir al Gobierno del
Estado que cumpla con sus obligaciones que puedan afectarnos y que puedan redundar en beneficio de la Comunidad. Ahora, cuando vemos que hay planes billonarios en la
Península, en transportes, en infraestructuras, etc., creo
que es un momento oportuno para que también con el nuevo Gobierno se pueda constatar una vez más la insuficiencia de financiació de la autonomía, replantear o revisar el
sistema yen definitiva buscar nuevas vías, como se propone
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aquí.
El n° 15 ya fué una cosa razonada, votaremos que sí y
en cuanto al punto 16 otra vez estamos en la constatación
de incumplimientos de leyes, resoluciones, mociones, etc.
Se habla de inmediatamente o, desde luego, a plazo fijo o a
sine die. Miren ustedes, los retrasos ruuhas veces son eso,
retrasos por imponderables o por exceso de trabajo, pero
por favor no nos pongan la duda de que no hay un retraso,
sino que incluso pueda suponerse, aunque no sea más que
sospecharse, que más que retraso es una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de los acuerdos.
Nada más.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano.
EL SR VALENCIANO I LO PEZ:
Gracies, Sr President.
El nostre Grup Parlamentari es troba en una sintonia
important amb aquests cinc bloes de propostes de resolució
que ha presentat el Grup Parlamentari PSM-EEM, a pesar
que en qualcuna haurem de demanar qualque matisació i
que també discrepam d'alguna altra.
Referent a la primera, on el Parlament manifesta la seva voluntat que l'area natural de Cala Mondragó i Cap del
Moro sigui objecte de protecció integral, tenim una proposta de resolució identica. Per tant, estam d'acord, ja incidira en aquest tema el nostre Portaveu.
La segona resolució, de manifestar la voluntat que l'espai natural de Capocorb Nou sigui objecte de protecció integral, efectivament estam d'acord que aquest objecte de
protecció integral per part d'aquest Parlament: per tant,
també la votarem afirmativament.
La tercera resolució, que demana un pla específic de
Formació Professional per preveure l'entrada en vigencia
de l'Acta Unica, nosaltres creim que l'entrada en vigencia
de l'Acta Unica s'ha previst perfectament. El que tal vegada no s'ha previst és la repercussió de l'entrada i en aquest
sentit, en l'entenimment d'aquesta repercussió, li donarem
el nostre suporto
Referent a la quarta resolució, on es demana que es
constitueixi un Consell per a la Formació Professional i
Ocupació que aglutini tots els recursos, estam d'acord amb
qualsevol metode que sigui de coordinació i de millorar l'eficiencia i el raciocini d'aquesta Administració. Per tant,
també li donarem suporto
Respecte de les unitats mínimes de conreu, jo record
que a la primera intervenció que va tenir aquí el Conseller
d'Agricultura, l'any 87, pel mes de novembre, quan el nostre Grup Parlamentari li va demanar una sessió informativa
perque explicas el seu programa d'actuació en quatre anys,

ja li vam demanar i vam incidir en aquesta qüestió. En diferents ocasions el nostre Grup Parlamentari ha presentat resolucions en aquest sentit, també estam d'acord amb aquesta proposta de resolució, aquest Parlament ja n'ha parlat
altres vegades en aquesta Cambra i els Grups Parlamentaris ja ha opinat.
La Proposta de Resolució núm. 6 és pareguda a una
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, per tant també li donarem suport a pesar que hi hagi una diferencia que no és
de matís, és una mica de concepte, pero li donarem suporto
Vostes demanen un pla territorial, nossaltres demanam un
pla territorialitzat, creim que és una mica més precis, peró
també estam d'acord.
A la núm. 7, una constatació del retard d'un compliment - ahir es va dir que efectivament s'havia incomplert;
més cIar, aigua - no queda més remei que donar-li suport
perque és una veritat com un temple.
Proposició núm. 8, s'insta el Govern a dictar mesures
més restrictives a l'hora de declarar obres com a d'interes
social. Evidentment hi ha un gran laxitud en aquesta qüestió, efectivament és així, hi ha molta laxitud a l'hora de declarar obres com a d'interes social i fins i tot hi ha gent que
opina que el Govern converteix les carreteres en carrers, o
sigui que efectivament també donarem suport a aquesta
proposta de resolució.
Quant a la núm. 9, fa un any o un any i mig els Grups
Parlamentaris també es van pronunciar referent a aquesta
qüestió, a la recepció de TV2 en cata la a les Illes Balears.
Nosaltres hi vam donar suport en aquell moment i continuam donant-ne a aquesta proposta de resolució.
Sobre la Pro posta de Resolució núm. 10, sincerament,
Sr Serra, m'haura de donar qualque pista, perque voste parla d'un anomenat Pla Estrategic d'lnversions i tot d'una
que en va parlar jo vaig pensar: aixó és aquell famós Pla Júpiter que deien que tendría 10.000 milions, després 20.000,
després 30.000 i va acabar en fum de formatjada, pero alló
era un Pla Extraordinari d'lnversions. Després vaig pensar
que no era aixó, si tal vegada seria el Pla d'Embelliment de
Zones Turístiques; tampoc no ho éso Record que el Conseller Forcades va parlar aquí de Pla Estrategic, pero el Conseller Forcades de vegades nosaltres no l'entenem molt.
Vaig repassar els meus apunts, he repassat el projecte deIs
pressuposts, el tom d'lnforme Economic i Financer i l'únic
que he trobat de pla estrategic és una altra cosa, un Pla Estrategic de Pressupostació, suposam que tampoc no és
aquest. Jo he escoltat amb atenció el Vice-president del
Govern i encara no m'ha aclarit qui era aquest Pla Estrategic d'lnversions, sincerament no l'hem trobat. Si és el Pla
Júpiter, si vosté es refereix al Pla Extraordinari d'lnversions
que encara no existeix, perque mai no ha vengut aquí, com
que nosaltres ja ens vam manifestar contraris, eh aquest cas
ens abstendriem; si no és així, demanarfem que ens digués
exactament quin és i el concretas, perque jo li ho dic: ens
haria de donar qualque pista, no l'hem trobal.
Referent a la Proposició núm. 11, que diu el següent
"el Parlament reafirma la seva voluntat que les Illes Balears
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aconseguixin totes les competencies previstes a l'Estatut per aixo s'han previst, perque hi siguin, aixo és evident, crec
que no cal dir res - aixi com l'exercici del dret constitucional a la reforma d'aquest per millorar les cotes d'autogovern". Que nosaltres sapiguem no hi ha hagut cop conculcació de cap dret, si ho hem de reafirmar ho podem fer les
vegades que vulguin, ara bé sobre que "el Parlament insta
el Govern a iniciar les negociacions a tal efecte amb el nou
Govern de l'Estat que es constituira i amb els Grups Parlamentaris de les Corts Generals" jo li voldria fer una reflexió
en aquest sentit, jo els he comptat un per un i com a mínim
hi ha 13 Portaveus als Congrés de Diputats, només al Congrés, sense el Senat; si a aquests 13 hi sumam 17 Autonomies, només que el Govern vulgui tenir una reunió bilateral amb cada un, hem de fer 435 reunions. Es molt més curt
que agafin els Partits i que es faci un pacte entre Partits,
que és el que proposa precisament el nostre programa electoral avalat per una amplia majoria, és el que proposa el
Grup Parlamentari SOCIALISTA
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narem suport a aquesta proposta de resolució i no donam
per perduts els sectors agrícola i industrial.
Resolució núm. 14, "el Parlament constata la insuficiencia de la financ;ació de la Comunitat Autonoma i insta
el Govern a replantejar el sistema de financ;ació", d'aixo ja
se'n va parlar quan es va fer el Debat sobre Financ;ament el
mes de maig del 88. Si no ho record malament aquí es va
votar per unanimitat una resolució pareguda; l'any que ve
s'acaba, per dir-ho de qualque manera, la vigencia de la
LOFCA, per tant aixo és una qüestió que s'ha de replantejar, evidentment, i també en aquell debat que es va fer hi va
haver resolucions que demanaren al Govern que cercas noves vies de financ;ament propies i que les dugués aquí i aixo
no ho han fet, no n'han duta cap, no han fet cap estudi deIs
que havien de fer. EIs duguin aquí també, supos que són
dins aquesta cartera que el Sr Vice-president del Govern té
tan plena de resolucions incomplertes. Per tant, efectivament nosaltres ho vam avalar el 88 i el 89 i votarem també
afirmativament aquesta resolució núm. 14.

Vostes, aquí, tant els del Grup Popular com el CDS,
com a través d'Esquerra Unida o Euskadiko Esquerra i el
Grup SOCIALISTA - tal vegada ens quedaria descol.locat
el Sr Ricci, pero alla hi ha molts d'independents i molts de
Mixts, per tant tal vegada també trobaria qualcú que podria
canalitzar la seva veu - és molt més curt arribar a un acord
entre partits i que aquests partits donin un nou impuls a
aquests procés autonomic, que assegurin un futur autonomic estable. Per tant, en aquesta Resolució núm. 11 ens
abstendrem.

La núm. 15, reiterar una necessitat urgent. Ahir es va
parlar a bastament de les Directrius d'Ordenació Territorial com una eina basica de planificació. La llei donava un
termini de 8 mesos, van passar els vuit mesos, després deIs
vuit mesos han passat dos anys - paraula que han passat dos
anys, eh! -, han passat dos anys i vuit mesos i encara no tenim aquí aquesta eina fonamental. Nosaltres voldríem que
aquestes paraules es traduIssin d'una vegada en fets, per
tant també donarem suport a aquesta resolució núm. 15.

Quant a la Resolució núm. 12, he de dir 'que estic completament d'acord amb el que ha dit el Sr Vice-president
del Govern. Nosaltres estam d'acord que el Parlament insti
el Govern a reemprendre el treballs encaminats al desenvolupament de la Llei de Consells Insulars, en el que no hi estam en absolut és a exercir una major tutela. Per que? Jo li
ho diré: perque la maxima reivindicació deIs nous Ajuntaments democratics de l'any 77 i de l'any 79 va ser precisament llevar-se de damunt la tutela de les Diputacions Provincials, aixo va en contra de la Constitució, el dret d'autonomia va contra la Llei de Bases de Regim Local.

Per acabar, Sr President, la Resolució núm. 16 és una
constatació d'incompliment de les lleis - la Proposta de Resolució núm. 15 és evidentment un incompliment d'una llei
-, incompliment de resolucions - el Vice-president ja ha dit
que en tenia la cartera plena -, de mocions i proposicions
no de llei - no record qui va dir que eren "recados a la madre superiora". Instam el Govern a un compliment rigorós
deIs manaments parlamentaris, que els compleixin, esperam que els compleixin qualque dia, paraula que esperam
que els compleixin qualque dia, perque nosaltres no volem
que la paraula quedi només en ac;O, en paraules.

Que vol dir, tutela? Tutela vol dir que existeix una capacitat superior de revisar els actes, aixo vol dir tutela, si
no volen indicar una altra cosa amb aquesta paraula, pero
jurídicament la paraula tutela té un contengut ben cIar, és
una capacitat superior de revisar els actes i en aixo no hi
podem estar en absolut d'acord perque va contra l'autonomia municipal. En aquest sentit, si vos tes retirassin o canviassin l'expressió "exercir una major tutela", podríem estar
d'acord amb aquesta resolució; si no, votarem en contra.

Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamenari POPULAR, té la paraula el Portaveu Sr González i Ortea.
EL SR GONZALEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr Presidente.

Sobre la resolució nO 13, que el Govern impulsara el
desplegament del Pacte Intersectorial, l'any passat aquí es
va parlar molt de pacte intersectorial, de germa gran i de
germa petit i ara resulta que el germa gran no va donar la
ma al petit i li va capolar la ma, pero nosaltres tenim esperanc;a en aquest tema, Tenim esperanc;a, Srs Diputats, que
el sector industrial millori i que el sector agrícola també
millori, no som com qualcuns que tenen una visió tragica
del tema, tenim esperanc;a i per tant també avalare m i do-

Yo empezaría por la nO 16 precisamente, por ésta que
el Sr Valenciano ha glosado ahora con su característico
gracejo, "constatando el incumplimiento de leyes, mociones, resoluciones y proposiciones no de ley... ". Mire, Sr Serra, la tercera suya dice que durante el año 1990, un plan específico de Formación Profesional; en la cuarta, le piden al
Gobierno que haga un Consell para la Formación Pro fessional y la Ocupación; en la quinta le dicen que antes del
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próximo período de sesiones presente un Poryecto de ley
de unidades mínimas de cultivo; en la sexta le piden que
antes del próximo período de sesiones presente un plan
territorial de las Islas Baleares sobre la drogodependencia;
en la séptima, el Plan Cuatrienal de Servicios Sociales tambén antes del próximo período de sesiones; la décima dice
que en el próximo período de sesiones presente el Plan Estratégico de Inversiones, bueno, no sé por qué seguir, Sr
Serra. Esto no es serio, sinceramente no es serio, ya sé que
usted va a decir que hay parte de estas propuestas que ustedes hacen que ya están pedidas de antes, es cierto, las célebres Directrices de Ordenación del Territorio y alguna de
estas otras cosas, pero yo ya le dije antes - el Presidente se
refería ayer a eso - que creo que el Gobierno demuestra su
voluntad de hacer estas cosas yeso es evidente y se va traduciendo en obras.
No es tampoco serio o no me lo parece, sinceramente,
que cada debate que se hace aquí - por cierto, hoy hay alguna proposición por parte de otros Grupos de que se hagan
más debates - acabe en un verdadero torrente de propuestas que casi siempre consisten en pedirle al Gobierno que
haga planes y planes y más planes y más programas y más
estudios y más cosas. Yo creo que eso tampoco es justo y
que hay que buscar un equilibrio y dejar al Gobierno que
gobierne, porque desde luego si hace todos los planes que
ustedes piden me parece que no va a tener tiempo para
ninguna otra cosa.
Yendo ya a algunas en particular, de Cala Mondragó
ya hemos hablado. Es curioso, Sr Tuells, que usted se refiriera a la coincidencia de los tres Grupos, coincidencia no,
que se han puesto ustedes de acuerdo para presentar una
resolución, por amor de Dios, dicen textualmente lo mismo; yo creo en alguna coincidencia, pero no en tantas, en
esto se han puesto ustedes de acuerdo, antes ya dije lo que
nuestro Grupo opina sobre este asunto.
En cuanto a la segunda, nosotros vamos a abstenernos
porque nos parece que el tema es de la suficiente envergadura y lo suficientemente delicado como para no despacharlo ahora alegremente diciendo esto, pero parece que otros Grupos no son de la misma opinión. Nosotros vamos a
ser prudentes en el tratamiento de este tema porque después la imprudencia cuesta o puede costar mucho dinero.

hacer cultivos de gran rentabilidad sobre superficies pequefiísimas, mientras que enormes superficies no tienen, en
cambio, la menor rentabilidad. Estoy pensando en cultivos
hidroponicos, estoy pensando en cosas de ese tipo y por
consiguiente me parece que eso es legislar por legislar. Es
esta especie de manía muy socialista, por otra parte, Sr Serra, muy socialista Sr Sebastián Serra, no Sr Pedro Serra;
con esa propuesta destacan ustedes la S de su leyenda de
PSM-EEM.
Respecta al interés social, yo quería decirles también
que son ustedes reiterativos en algunas cosas. Ha habido
un debate, una tarde entera que hemos estado aquí discutiendo los criterios de interés social, por amor de Dios, ¿otra vez que el Gobierno sea restrictivo en criterios de interés social? ¡Si se los hemos aprobado y los hemos dicho todos uno por uno, todos absolutamente, yana me acuerdo
cuántos, pero 20, 25, 30 criterios por lo menos, que nos llevó una tarde discutirlos!
En cuanto a la Propuesta nO 11, le vamos a decir que
sí, claro, y además me parece importante el segundo párrafo porque va un poco en el espíritu de lo que nosotros ayer
contestábamos como Grupo al Presidente del Gobierno.
Dice "el Parlamento al Gobierno a iniciar las negociaciones
a tal efecto con el nuevo Gobierno del Estado que se constituirá y con los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales"; efectivamente, convenimos con usted, hay que
abrir, digamos, una nueva cuenta, hay que confiar a pesar
de todo, hay que confiar a pesar de las escasas esperanzas
que se pueden tener, a pesar de todo creo que hay que insistir.
Ayer le pedíamos al Presidente y al Gobierno entero
calma, prudencia, firmeza y que volviera a insistir en las negociaciones, de manera que nosotros estamos completamente de acuerdo con su propuesta, a pesar de todo no tomamos a risa la Ponencia de reforma del Estatuto como al
parecer se la toma el Grupo SOCIALISTA, afortunadamente según dicen ellos.
Nada más. En las restantes hay alguna otra cosa, pero
realmente es muy tarde y lo dejo ya. Muchas gracias, Sr
Presidente.
EL SR PRESIDENT:

En cuanto al resto de la propuestas, destacaré algunas.
No estamos de acuerdo con la Ley de Unidades Mínimas
de Cultivo y mucho menos con el planteamiento que aquí
se ha hecho por usted y por algun otro Grupo en el sentido
que esto tiene un carácter de protección urbanística o edificatoria. Yo creo que no van por ahí los tiros, eso seria objeto de otra legislación que se pidió y que parece ser que el
Gobierno prepara y que en su momento supongo que presentará aquí, sobre tratamiento del suelo rústico, eso en
cuanto a los derechos edificatorios sobre el suelo rústico o
sobre el suelo no urbanizable.
En cuanto al tema agrario, la verdad es que nosotros
tenemos serias dudas sobre la conveniencia o la utilidad y
sobre toda la posibilidad de hacer verdaderamente una unidad mínima de cultivo cuando en este momento se pueden

Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra.
EL SR SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr President.
Anava a comenc;ar sistematicament, pero em permetran un petit canvi, Sres i Srs Diputats, i és que una frase
m'ha arribat al fans del cervell i la diré tal com l'han dita:
"la imprudencia cuesta mucho dinero". Sí, Sr Gonzalez i
Ortea, sí senyor, molt bé, estic d'acord amb voste, 2.000 milions aquesta vegada, eh?
Bé, anem per feina amb el to més assenyat possible
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perque hi ha una gran diferencia entre el debat d'ahir capvespre i ara, que és l'hora de dir al Govero el que els grups
d'Oposició creim que no fa i hauria de fer. D'aquí vé la torrentada de suggerencies, de plantejaments, de problemes i
també, Sr González i Ortea, no són plans que demana el
PSM-EEM, són actuacions en un cent per cent, el que passa és que a vegades demanam un pla previ, una llei, com és
preceptiu, precisament per respecte a la legalitat vigent
constitucional, estatutllria, etc., que és totalment obligada.
Facem uns quants comentaris. Sr Huguet, Cabocorp
Nou; vostes segur que no varen demanar al Consell de Govero, a l'Ajuntament de Santanyí quina opinió tenia com a
tal corporació sobre el tema. No, perqué el Plenari de divendres vespre a Santanyí no ho va tractar, eh? Per ventura
ho varen demanar al batle aquí present - M, ara em pareix
que no hi és; sí que hi és, no l'havia vist, estava mig amagat
-, pero evidentment al Pla de l'Ajuntament, de la Corporació, no li ho demanaren. Es més que evident, Sr Huguet,
que nosaltres no estam implicats en cap deIs asumptes que
vos te ha dit de Ciutadella, d'on sigui. A més arnés, miri
també que ha fet el seu Partit en aquests lloes i no cerquem
bons o dolents, nosaltres aixo no ho cercam, el que volem
és la protecció i punto
Anem a altres aspectes que també crec que hem de
considerar amb detall, Sr Huguet, i voldríem que fes una
reflexió sobre el tema. Formació Professional és clar que
molta gent demana un pla espedfic de formació professional, és una aspiració, l'Acta Unica Europea és un tema que
és aquí i per tant és una qüestió que preocupa molts de sectors, el darrer de tots la Federació de Petita i Mitjana Empresa, que manifesta públicament que treballem en aquest
sentit.
D'acord, estam d'acord, pero anem al punt nO 4, que va
lligat amb el tres necessariament, i és ver que la Conselleria
de Treball ha fet un Decret relativament recent i que, a
més, va exposar una certa filosofia a la Llei de Pressuposts
en aquest respecte, fa poes dies, pero és que nosaltres, quan
parlam en aquests moments d'una formació professional,
d'un Consell per a la Formació Professional i l'Ocupació,
quan parla m d'un organisme - no d'un pla ni d'un estudi, sinó d'un organisme - és perque volem que hi participin els
treballadors, les organitzacions juvenils, els sindicats, les
organitzacions patronals, en definitiva és un organisme de
participació. Per tant, ens pareix que és obligat que s'actul
així i no només amb un Decret.
Anem al tema de la pagesia, al tema del Projecte de
Llei d'Unitats Mínimes de Comeu. Efectivament hi hem
insistit molt, pero hi hem insistit perque el nostre Grup
creu que no hem de matar la pagesia i perque creim que en
aquests moments aixo implica planificació, aixo implica
d'alguna manera que rendibilitzem els distints productes
que vulguin fer, pero va íntimament relacionat amb la unitat mínima de comeu.
Indubtablement que per a un producte pot ser una
unitat i per a un altre producte una altra; a una comarca un
tipus d'unitat i una altra, un altre, pero si volem que la pagesia tiri endavant a les nos tres illes - maldament sigui po-
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queta cosa, ja sabem que de cada vega da és més difícil i més
complex - actuem. Nosaltres creim que aquesta llei és absolutament imprescindible a més de més de tenir en compte
el que els havia dit abans, els problemes de legalitat a partir
de les darreres sentencies judicials que coneixem.
Del Pla Quadriennal n'hem parlat prou, deixem-ho estar. Ara M, advertim que hi ha hagut una única reunió de
coordinació on s'ha lliurat un esborrany de pla quadriennal, una sola; per tant, no s'ha donat oportunitat ni temps
d'opinar prllcticament a ningú.
Un tema que m'ha sorpres molt és que vostes defensin
un bon compliment deIs criteris sobre els permisos d'obra i
els interessos socials a zones evidentment no urbanitzables,
a sol no urbanitzable. M'ha sorpres molt, perque entre el
que aprovllrem aquí amb esperit molt ampli i el compliment que llavors en fan, si seguim el BOCAIB, el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autonoma, quedarem esverats de
veure el que la Comissió Provincial d'Urbanisme - el GoYero, en definitiva - entén per interes social: discoteques,
restaurants, etc., etc., etc. Per tant, evidentment que continuam plantejant el tema.
Sobre el Pla Estrategic d'Inversions, Sr Valenciano,
nosaltres tenim tres fonts sobre aixo i li intent aclarir tat el
que hem pogut aclarir, perque també ens trobam un poc
com vos te en aqueststemes d'aclarir certes polítiques de
l'Executiu. Fonts: Sr Forcades, Sr Cladera, Pressuposts de
la Comunitat per a l'any que ve. Per tant, si el Govern diu
que existeix aquest Pla Estrategic, nosaltres el volem coneixer i volem que ens l'exposin i volem saber el que, és per aixo que ho plantejam. Es una font polivalent, Sr Valenciano, probablement superembullada, ja veurem que és, pero
vegem-ho. Creim que no és exactament el Júpiter, segons el
Sr Forcades; creim que tampoc no és el deute públic que
preparen, creim que és una cosa que es va fer, i el Conseller de Turisme parlava públicament de Pla Estrategic precisament pel Pla de Reconversió, aixo sí que ho tenim aclarit, ben guardat i ben preparat. Per tant, que ens ho exposin, senzillament, aixo és el que volem saber i llavors saber
el grau de recolzament, el grau de suggeriments que els podem fer els distints Grups Parlamentaris.
El punt núm. 11 ens pareix claro No són tan tes reunions, no hi ha tants de Grups Parlamentaris, són molt més
poes deIs que es diuen i des del nostre punt de vista és ben
factible negociar una bona reforma de l'Estatut amb el Govero de l'Estat i amb eIs Grups Parlamentaris constituits a
les Corts Generals.
Entrem al tema 12, que ha tengut una certa polemica i
és el tema de la major tutela deis Ajuntaments. Per que
parla el nostre Grup de major tutela d'Ajuntaments? No
ho fa per anar contra l'autonomia municipal, aixo no és
ver; nosaltres, parlam, per exemple, d'advertir un Ajuntament com el d'Alaior del desastre que ha fet amb l'Argentina, on havia de fer una nova exposició al públic que ha anat
contra la Llei del Sol; advertir Ajuntaments com el de Felanitx en el cas del Corso, de trista memoria, que els jutjats ja
hi diran la seva; advertir en els casos de Vilafranca, de Felanitx, de Deill, per molts de temes que tots tenim presents.
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Si no els pareix bé el terme tutela, nosaltres demanam
que acceptin un canvi, "exercir un major seguimemt de legalitat i assessorament respecte deIs Ajuntaments", no tenim cap problema, perque un major seguiment de legalitat
inclou decret d'alcaldia, acta de les comissions de govern,
plenaris i, a més a més, Sr Huguet, voste ha dit que vostes
segueixen els plenaris, les actes deIs plenaris, estic segur
que aixo no és cert i, si ho fan, els efectes són mínims i a
més arnés crec que hi ha certs Ajuntaments que ni tan sois
els envien les actes i dubt que vostes les reclamin.
Veig que el llum és ences. Reiterar només que, evidentment, quan nosaltresparlam d'incompliments, tenim
un seguiment estricte i que tots en tenim memoria precisa i
que quan parlam de reiterar la necessitat urgent que presentin les Directrius d'Ordenació Territorial no hem posat
immediat, com el CDS, hem posat urgent, pero valgui I'explicació que entenem que és ben urgent i que s'hauria de
fer immediatament. Per cert, Sr González i Ortea, voste sap
ben bé que amb aquestes Directrius d'Ordenació Territorial no és que demanem un pla abstracte, són una cosa que
diu la llei i que ja s'hauria d'haver fet.
EL SR PRESIDENT:
Acabat el debat sobre les propostes de resolució del
Grup Parlamentari PSM-EEM, passam a debatre les propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Per fer la defensa d'aquestes propostes, té la paraula el
Portaveu Sr Francesc Triay.
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Sobre Cala Mondragó no hi ha cap casualitat ni cap
coincidencia, és cIar que els tres Grups en hem posat d'acord per redactar una proposició i posar-la la primera de la
llista. Per tant, aquí no hi ha hagut cap casualitat, volem
que el Parlament es manifesti a favor de la protecció integral, que manifesti que hi ha una voluntat que els valors
que existeixen es mantenguin intactes i que mitjan~nt la
gestió de la naturales a, es potenciln. Protecció integral, demanam. Que vol dir, aixO? Vol dir mesures jurídiques que
garanteixin un estatut permanent contra qualsevol amena~
de destrucció en termes generals, del tipus que sigui, logicament incloent les d'edificació i d'urbanització.
Sembla que hi ha hagut un canvi important en aquesta
materia, un canvi d'actitud, jo ahir ja vaig donar aquí l'enhorabona per aquest canvi d'actitud, a pesar que després no
m'ho reconeguerenen les repliques que hi va haver i, per
tant, que no hi haura cap dificultat perque s'aprovi aquesta
Proposta de Resolució. Tant si s'ha de fer parc natural,
com si s'ha de fer area d'especial interes com si s'han de fer
les dues coses, en qualsevol cas aquesta declaració que nosaltres propugnam avui va bé. No és una cosa irrelevant,
perque nosaltres entenem que un debat de la importancia
del que hem tingut aquests tres dies no pot acabar sense
una definició del Parlament - i si és unanime molt millor -

sobre aquests valors i aquesta protecció necessaria de Cala
Mondragó.
Actitud del Govern amb motiu deIs reiterats, freqüents
, abundants i habituals incompliments de lleis, resolucions,
mocions i proposicions no de llei del Parlament. Sres i Srs
Diputats, és una actitud positiva l'incompliment per part
del Govern de la Llei d' Acció Social, en materia del Pla
Quadriennal d'Acció Social, que ja n'hem parlat repetides
vegades, per al qual es va donar el llarguíssim termini de
dos anys per executar-lo i que s'ha sobrepassat ampliament? No, no és una actitud positiva, és una actitud criticable. Es una actitud tolerable l'incompliment per part del
Govern de la Llei d'Ordenació Territorial que va establir a
gust seu vuit mesos per redactar l'avan~ de les Directrius
d'Ordenació Territorial i que aquests vuit mesos es van
complir ara fa dos anys? No és una actitud tolerable. Hem
de quedar passius davant aquestes actituds? No, crec que
les hem de desaprovar, que les hem de criticar.
Els incompliments de les resolucions relatives als criteris del Pla Director de Carreteres, als criteris del Pla Director de la Serra de Tramuntana, als criteris del Pla Director
del Pla de Mallorca, al Pla Extraordinari d'Inversions, al
Pla de Desenvolupament Regional, als criteris del Pla Director d'Equipaments Comercials demos tren una actitud
constructiva del Govern en relació al Parlament? Consoliden el paper de les diferents institucions de I'Autonomia i
en particular el paper d'aquest Parlament? No, demostren i
evidencien una actitud negativa que desgasta, que escarneix
el paper d'aquest Parlament. Són actituds criticables, vituperables.
Els incompliments de resolucions de debats generals i no em referiré als que hagi proposat el nostre Grup, perque aixo és indiferent quant al tema que aquí es tracta proposades per qualsevol Grup i qualsevol hagi estat el
sentit del vot del nostre Grup en relació amb aquestes, I'estudi financer de les fonts de captació de nous ingressos per
a la Comunitat, el centre pilot d'experimentció de nous reguius que investigui les aplicacions de les aigües depurades,
el Consell de Turisme com a organ de participació i consulta deIs agents socials i economics amb incidencia en el sector, el Consell Economic i Social, la regulació deIs Ajuntaments turístics amb regim de multipropietat o time-s haring, l'estudi estructural de les mancances de serveis públics
de la Comunitat Autonoma, els estudis deIs moviments migratoris deIs darrers sis anys per estudiar i relacionar l'evolució de l'atur amb l'aplicació del Fons de Compensació Interterritorial, el Fons de Cooperació Local i Intermunicipal, la identifica ció deIs serveis mínims a prestar per l'Administració Autonomica així com els seus nivells de prestació.
A a~o hi hauríem d'afegir - no els duc aquí perque seria massa llarg - I'incompliment de mocions conseqMncia
d'interpel.lacions, de proposicions no de llei, que farien
una llista llarguíssima.
Sres i Srs Diputats, ha d'admetre, ha d'aprovar el Parlament aquestes actituds del Govern vers aquesta Cambra?
Crec que les ha de condemnar, que les ha de recusar. Són
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incompliments reprovables, proposam que el Parlament els
recrimini, que els retregui i així ho manifesti i expressi; que
el Parlament manifesti que aquests incompliments, per reiterats i per habituals, exigeixen una expressió de disgust, de
rebuig, de desaprovació; que els incompliments del Govern, en una paraula, defineixen una actitud reprovable.
I passem a temes manco seriosos, manco greus, que
exigeixen menor gravetat en el seu plantejament. La situació de l'endeutament de la Comunitat Autonoma comen<;a
a ser molt important. Fins a l'any 88, sembla ja realitzat,
2.650 milions de pessetes; de l'any 89 no sabem quina és la
realització, pero autoritzats, 2.000 milions de pessetes. Credit extraordinari per les pluges torrencials del mes de setembre, 10.000 milions de pessetes; pressupost de la Comunitat Autonoma per a l'any 1990, 3.000 milions de pessetes;
organismes autonoms de la Comunitat Autonoma per a
l'any 1990, 5.600 milions de pessetes.
Sumen 22.150 milions de pessetes autoritzats. Sumemhi en tot o en part simplement la part que correspongui de
1.950 milions de pessetes de Cala Mondragó, que probablement s'aprovaran; la part que pugui tocar d'altres arees en
situació pareguda a Cala Mondragó i que es vulguin acollir
a un estatut similar; el Pla d'Embelliment de Zones Turístiques - 60% de 25.000 milions en el cas que tots els projectes que segons la premsa pugen aixo, hi entrassin, serien
15.000 milions -; PROPOM, 10.000 milions a carrec de la
Comunitat Autonoma; problemes de la CAP, Camp Mallorquí, etc., quantitats indeterminades.
No faig gens ni una mica de demagogia, tot són xifres i
resultats exactes de documents que es manegen aquí, xifres
que parlen per si mateixes que fan que hi hagi un endeutament present i compromes de cara al futur que exigeix com
a mínim el plantejament d'un pla financer per afrontar amb
tranquil.litat. amb seguretat i amb consciencia el costos financers, interessos i amortitzacions que aquest deute produira en el futur, sense cap plantejament ni prejudici previ,
pero necessitat de coneixer la situació real i les previsions
de futur.
Consells Insulars en materia d'urbanisme. Creim que
aquesta materia ha de ser la primera fita de desenvolupament de la Llei de Consells Insulars per anar cap a la descentralització de la Comunitat Autonoma. Fa més d'un any
que el Grup Parlamentari SOCIALISTA va presentar la
Proposició de Llei davant la Comissió Tecnica Interinsular;
presentam aquesta resolució, volem que s'aprovi perque es
rompi la indolencia que demostra la Comissió Tecnica Interinsular i la Sub-comissió creada en el seu ambit. Creim
que és necessari, en aquest sentit, que el Parlament expressi
col.lectivament i formalment el que cada un de vostes han
reconeugt en públic o en privat, que estan d'acord que
aquesta materia d'Urbanisme vagi als Consells Insulars i
que, per tant, esper que també sera una resolució d'ampli
recolzament que dinamitzi d'una manera rapida els treballs
de la Comissió que ho estudia.
Greus problemes d'aigua i de clavegueram als nuclis
urbans de les Illes Balears. A l'illa de Mallorca, segons la
valoració feta en el Consell Insular de Mallorca, hi ha un
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deficit de més de 12.000 milions de pessetes en les xarxes
de distribució d'aigua potable i clavegueram, més de 12.000
milions de pessetes. Suposem que les xifres de Menorca i
Eivissa són en una proporció pareguda en relació amb la
seva població, potser inferior, pero en tot cas gens menyspreable. Proposam que el Parlament expressi la prioritat
d'aquests tipus d'obres que en la terminologia academica i
professional es diuen d'enginyeria sanitaria, perque són garanties mínimes de la salut pública i perque defineixen els
nivells mínims de la qualitat de vida. Arnés, feim la nostra
proposta en el sentit que aixo es faci en cooperació, amb la
col.laboració economica de la Comunitat Autonoma envers
els Consells Insulars, que és una materia que clarament ha
de ser gestionada per aquests en el seu paper de cooperadors de la gestió municipal en els serveis mínims d'obligada
prestació, els quals - aquests d'aigua i clavegueram - hi són
qualsevol sigui la grandaria de la població i del municipi.
Sobre política turística proposam fer un debat en el
proxim període de sessions. Crisi sí, crisi no; creixement legal, creixement il.legal; evolució de la despesa turística, el
volum total del producte turístic, el Pla d'Embelliment,
Projecte de Llei de Modernització, Llei d'Ordenació de
l'Oferta Turística, aquests són els temes que aquests dies
són damunt la taula, tal vegada d'aquí a tres o quatre mesos
els problemes o els temes d'actualitat seran uns altres, pero
tota aquesta discussió que ha informat una part molt important del debat d'aquests darrers dies crec que demostra
la necessitat de fer, dos anys i mig després de la que varem
fer, una altra revisió de l'estat de la qüestió, una discussió
monografica amb molt més temps per poder prendre les
posicions polítiques pertinents.
En aquesta materia turística també creim que abans de
l'inici de la proxima temporada turística el Govern hauria
de fer l'esfon; de completar totes les inspeccions necessaries als establiments d'allotjaments turísties per garantir
que les mesures contra incendis i els mínims sanitaris es
compleixen d'una manera severa i estricta, i aquí vull recordar, només com a aportació complementaria, que en el
document, que s'ha reproduH molt, deIs tour operadors britanies, quan fan l'estudi del sector turístic espanyol insisteixen - tant en les recomanacions que fan a les autoritats com
en les peticions que fan als hotelers - en aquesta materia
que preocupa enormement els ciutadans britanies que venen de vacances a les Illes Balears i que supos que és perfectament extrapolable al turista d'altres nacionalitats: seguretat contra incendis, procediment de lluita contra incendis a tots els establiments turísties.
Volem un debat sobre Indústria, proposam que ja es
faci a final d'any, un debat sectorial, monografic, on puguem tractar amb certa profunditat i exhaustivitat el que
fins ara s'ha considerat una maria. Tothom sap que era una
maria en aquell temps: aquelles assignatures d'Educació Física, Formació Religiosa i Educación del Espíritu Nacional; dones jo crec que dins el Govern aquest tema de la Indústria s'ha anar convertint a poc a poc en una maria i que
l'hauríem de convertir en una as signatura important, almanco els Diputats, i per aixo creim que seria positiu per a
tots - per al Govern i per als Grups Parlamentaris i també
per les solucions que es puguin donar - fer aquí per prime-
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ra vega da un debat monogratie sobre aquesta qüestió.
També proposam que el Govern posi en marxa un Projecte de Llei - ho ha de fer per Projecte de Llei perque el
que proposam és una empresa pública - per crear un Centre d'Informació Industrial a imatge deIs que existeixen a
altres Comunitats Autonomes i que serveixi per donar informa ció en materia de comen; exterior, en accés al banes
de dades sobre les diferents materies que existeixen amb caflkter estatal, que informi sobre les empreses de les Illes i
els seus productes, sobre la propietat industrial, sobre les
normes tecniques vigents a cada país, que doni assessorament, etc.
Residencies de tercera edat, per a valids i assistides. Ja
vam veure durant el debat que efectivament hi ha actuacions, pero que són actuacions puntuals , que són actuacions que no responen a una planificació, que no hi ha
prioritats. Volem que hi hagi aquesta fixació de prioritats,
que hi hagi aquest pla, aquest document previ per poder fixar les actuacions; un document previ que, arnés, respongui a les necessitats que hi ha en aquesta materia.
En el Pla de Salut Mental que fa poc va ser presentat
pel Govern aquí, al Parlament, es diu clarament que s'han
de delimitar les residencies assistides per a la tercera edat
d'aquelles que s'hauran d'encarregar del tractament i l'assistencia de les persones amb problematica psiquiatrica.
Tots sabem que en aquest moment hi ha un gran confusió
entre a110 que són hospitals psiquiatries i l'assistencia assistida a persones de la tercera edat, que el psiquiatrie funciona com un calaix o magatzem de persones d'edat desvariades, que realment els psiquiatries no tenen la funció de
prestar aquest tipus d'assistencia i que s'han de crear
aquestes residencies assistides, que s'han de crear residencies per a persones que es valen per si mateixes i que aixo s'ha de fer amb estudis i amb una planificació en funció de
necessitats i de poblacions.
Del Pla territorialitzat de Drogues, la veritat és que
crec que ja se n'ha parlat tant en les anteriors intervencions
deIs diversos Grups Parlamentaris, que puc passar perfectament per damunt i demanar simplement que ens ho aprovin en els mateixos termes, si arribam a temps a aquesta aprovació i ja no s'ha aprovat per aportació d'un altre Grup
Parlamentario
Per últim, un Pla d'Infrastructura Cultural de les Illes
Balears que artieuli el conjunt de cases de cultura, biblioteques, museus, arxius, etc., que es proposen com a xarxa cultural basica. Fa uns anys vam aprovar en aquest Parlament
una resolució que no es va arribar a complir mai, que demanava que les actuacions del Govern en materia cultural també s'estenia a altres tipus de materies esportives - es
fessin coordinadament amb Ajuntaments i Consells Insulars. Aquest és una mica 1'objectiu del programa que demanam aquí, una planificació de les necessitats basiques amb
una articulació deIs esforc:íOs de les entitats que tenen la capacitat d'aportar-hi: 1'Estat, els Consells Insulars i els
Ajuntaments.
Moltes gracies, Sr President. Moltes gracies, Sres i Srs

Diputats.
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Sr Vice-president del Govern, Sr Joan
Huguet.
EL SR VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet i Rotger):
Sr President. Sres i Srs Diputats.
Efectivament, Sr Triay, no és una coincidencia, és una
resolució feta conjuntament pels tres Grups i presentada
de manera individual per cada un, jo no he parlat en cap
moment de coincidencia des d'aquesta tribuna, és més, em
sembla que he dit que s'havien posat d'acord per fer-Ia, pero que em semblava que en aquest moment ja no era necessaria, la qual cosa no vol dir que es pugui interpretar que el
tema sigui irrelevant, la interpretació que s'ha de fer no és
aquesta, en absolut, pero l'aprovació d'aquesta resolució no
dóna cap norma jurídica al futur de Cala Mondragó, la norma jurídica la hi donará la resolució final que prengui
aquest Parlament quan es tractin la Proposició de Llei i el
Projecte de Llei d'una manera paral.lela, i si al final és possible declarar-ho Parc Natural d'Utilitat Pública per part
del Govern de la Comunitat Autonoma, a0 és el que li donara la norma jurídica: o Espai Natural d'Especial Interes,
que és l'altra proposta que hi ha en aquest Parlament i que
pot ser que sigui perfectament compatible amb l'altra forma jurídica, voste és bastant més expert que jo en aquests
temes, pot ser perfectament compatible i per tant a0 és el
que donara aquesta norma jurídica.
Es cIar, quan a la primera interven ció jo he fet el plantejament sobre la proposta del representant del CDS, no he
demanat que es retirés perque fos irrelevant, ho he demanat perque el pronunciament precisament ja s'ha fet per
part d'aquest Parlament, tots els Grups Parlamentaris s'han
manifestat al llarg del debat, alguns han subscrit una proposició de llei i d'altres que sustenten el Govern han pres
una altra actuació conjuntment amb el Govern. Per tant, jo
he demanat a veure si a0 es retirava, s'ha dit que no, fins i
tot el Sr Pascual ha fet una altra interpretació que anat més
enfora, una resolució ve a ser una proposició no de llei que
pot vincular la decisió final del que ha de ser la discussió
tant de la Proposició de Llei com del Projecte de Llei, sembla que a0 no s'accepta o no es vol entendre, no hem de
discutir aquest punt; si es manté, com veig que ja s'ha manifestat, tots els Grups han manifestat quina seria la seva
postura.
Anem al punt núm. 2, ja hi tornam a ser una i una altra vegada, les denúncies que voste ha fet des d'aquesta tribuna són denúncies d'incompliment. Jo li demanaria a VOSte i en aquest to li ho die, exceptuant aquelles que vénen
marcades per la llei, com pugui ser per la Llei d'Ordenació
del Territori, pel tema de les Directrius o per la Llei d'Acció Social, el tema del Pla Quadriennal, exceptuant aquestes, moltes de les altres resolucions que voste ha assenyalat,
repassi la Resolució, la Moció o la Proposició no de LleÍ
amb la intervenció que fa el representant del Govern en ca-
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da cas i amb el termini, la qual cosa no justifica que en
aquest moment qualcuna no s'hagi complit, pero que almanco moralment - si em permet aquesta expressió - justifica que hi hagi hagut una advertencia previa.
Voste sap si hi ha cap altre Parlament de Comunitat

¡ Autonoma que aprovi tantes i tantes resolucions, mocions i
proposicions no de llei com s'aproven aquí? Si em permet
una broma, d'aquí a final de Legislatura hauríem de crear
un organisme dins el Govern que es digués de compliment
de resolucions, mocions, proposicions no de llei i dedicarse "full-time" a aquesta activitat. Ara bé, a<;o no vol dir que
aquest Govern no tengui intenció de donar compliment a
totes les resolucions, a totes les proposicions no de llei i
mocions que aquí es vagin aprovant ni de prop fer-hi.
Si voste expresa una queixa sobre el grau d'incompliment, jo tract de donar-li una justificació -convincent o no,
pero una justificació. Una altra cosa és que dins aquesta
queixa, com han fet aquí al tres Grups Parlamentaris emprant altres termes, voste inclou un altre aspecte per a mi
bastant greu i és reprovar el Govern de la Comunitat Autonoma. Amb una lectura benevola s'ha d'interpretar que
aquesta reprovació afecta únicament i exclusivament el
compliment o no compliment d'aquestes resolucions, la
qual cosa, si és aquesta la interpretació, vol dir que ens aprova la resta per exclusió.
Sr Alfonso, li deman el mateix respecte que jo he tingut al seu Portaveu. Gracies.
Aquesta reprovaci6 entenc que no es pot plan tejar d'aquesta manera, pero l'acceptam. L'acceptam, pero siguem
serios os i cada u que mediti per si mateix, si es trobés als
banes del Govern, si veu o no veu factible - anem al cas hipotetie - que aquest Govern complís tots els mandats parlamentaris si s'aprovassin totes les resolucions avui presentades. Siguem honrats, cada u que es contesti a si mateix i sabra si es pot reprovar o no, i amb el mateix llistat de no
compliments s'ha de dur paral.lelament elllistat de 10ts els
incompliments.
Respecte de la Resolució núm. 3, jo li he dir que les xifres que vos te ha esmentat són xi fres , no són demagogiques, els plantejaments és una altra cosa. En aquest moment el servei de deute només suposa el 6,5% deIs ingressos i voste sap que no hi ha cap necessitat de fer cap estudi
mentre a<;o no arribi al 25% deIs ingressos, i no hi arriba,
perque a110 que es mesura cada any són els interessos més
els pagaments de les amortitzacions, a0 és el que es mesura cada any sobre el deute i a<;o, com li die, suposa un 6,5%,
la més baixa de totes les Comunitats Autonomes. Reacció
del Govern Socialista a Madrid: Vos tes el que han de fer és
endeutar-se més, amb aquests nive11s que duen tenen molta
capacitat d'endeutament i ho sapo Per tant, no és necessari
presentar aquest Pla Financer d'EndeutamenL
De la Resolució núm. 4 n'hem pres bona nota, totalment d'acord, cosa que també li agraesc, Sr Triay. He d'interpretar que aquí ha de convocar les subcomissions una
vegada que s'ha fet la primera convocatoria i si estic equivocat li agrairia que em corregís, una vegada que el Presi-

dent de la Comissi6 Tecnica Interinsular va fer la primera
convocatoria i va anar a la primera convocatoria de la Subcomissió, si no ho record malament sembla que es va quedar que s'autoconvocaria la Subcomissió, sembla, ja que no
estie integrat dins aquesta Subcomissió, pero no es preocupi, ho accepto i li garanteixo que dema o dema passat convocaré la Subcomissió en materia d'urbanisme perque es
tractin aquests temes que semblen que van pendents. Ho
accepto i s'aprovi o no li die que ho faré exactament igual,
pero que consti - que consti, repassarem les actes - que
s'havia quedat d'aquesta manera, que la Subcomissió s'autoconvocava una vega da que l'havien convocada per primera vegada.
Respecte de la núm. 5, l'únie que li he de dir és que la
intencionalitat de la resolució potser voste l'ha expressada
en la seva intervenció. A Mallorca tenim un deficit de
12.000 milions de pessetes per aclarir aquest assumpte, repassem la Llei de Bases de Regim Local per veure a qui
correspon aquesta materia, pero així i tor, Sr Triay, voste
sap que el Govern de la Comunitat Autonoma no solament
hi ha participat, sinó que hi participa, i sap que hi ha un
preacord entre els Consells Insulars sobre aquesta materia
a fi i efecte d'engreixar el Pla d'Obres i Serveis economicament, exactameni amb els mateixos percentatges, una mica
més deIs percentatges que els darrers anys ha anat invertint
el Govern de la Comunitat Autonoma de manera unilateral, més que a0, i s'ha reflectit en els pressuposts de l'any
1990, al Projecte de Pressuposts.
Respecte de la núm. 6, un debat sobre política turística. Vos tes han repassat el discurs del Debat de l'estat de la
Comunitat Autonoma i molta part ha estat un debat de política turística, d'on arrencavem, quina situació tenim i quines eren ls mesures de futuro Aquest Parlament ja ha fet
debats de política general en materia de turisme, per tant
consideram innecessari - i aixo ja és una practica habitual que després d'un debat de l'estat de la Comunitat Autonoma surtin debats sectorials, sobre els quals aquest Govern
no té res en contra, pero surten debats sectorials que vestits
com a debats generals tenen el matix tractament que el Debat de 1'Estat de la Comunitat Autonoma.
Una cosa o l'altra: per fer debats sectorials basta que el
seu Grup presenti una interpel.lació sobre la política turística o industrial que du el Govern de la Comunitat Autonoma, aquesta és una altra figura, pero voste planteja un
debat sectorial vestit com a debat general, és a dir, un debat
amb les mateixes característiques que aquest que hem celebrat durant aquests tres dies. Aquesta resposta que serveixi també per al debat que voste demana sobre política
industrial.
Respecte de la resolució núm. 7, ¿voste sap, Sr Triay,
que fa cinc anys tots els establiments turísties o un gran
percentatge d'establiments turísties anties d'aquestes illes
no tenien sistema contra incendis? Voste sap que amb la
política d'aquest Govern, avui, només en quatre anys, més
del 60% d'aquests establiments ja en tenen? Cree que és
una notícia que s'ha de tenir, la qual cosa significa que la
política feta sobre les previsions del Govern i per la mateixa Conselleria de Turisme ha funcional. Que ens agradaria
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que fas al100%? CIar que sí, pero poc a poc es fa camí, no
es pot fer tot en un dia.
Sobre les inspeccions sanitaries, jo crec - crec, no; voste ha sap - que aquestes inspeccions es realitzen en proporció al nombre de visitants, en proporció al nombre d'establiments, de la mateixa manera que s'han denunciat deficiencies en aquest camp, hi ha hagut o han provocat mals
no vull dir irreparables, pero sí qualque mal que fa que es
generalitzi que els establiments no reuneixin les condieions
sanitaries pertinents. Es més, hi ha casos tan curiosos que
tal vegada qualque establiment, ja sigui de restauració o turístic, de gran anomenada, per una circumstancia en concret pot tenir un problema sanitari i pot ser que altres establiments de restauració, per exemple, de molt manco anomenada no en tenguin, a<;o són casos partieulars, cosa que
no vol que es trobin en unes condieions sanitaries que no
siguin bones. Efectivament, Sr Triay, s'han d'intensificar
aquestes inspeccions perque ens jugam molt perque la salubritat d'aquests establiments sigui la més adequada.

Esports ja ha anunciat aquí que hi fa feina i no és cert que
aquest Govern no tengui, per exemple, un Pla d'lnfrastruc_
tures Esportives, aquest Pla va ser un deIs primers que es
va elaborar en l'anterior Legislatura, on hi ha havia establertes les instal.lacions que en aquell moment es trobaven
en realització, quines necessitats es tenien i quines serien
les intal.lacions ideals que haurien de tenir tots els municipis de les Illes en el futur i a<;o, si no ha record malament,
no sé si anava relligat, era com un fitxer vermell amb l'escut daurat a sobre i em sembla que hi ha certs Consellers
deIs diferents Consells Insulars que ha tenen. Per tant, consideram també que és innecessari.
Gracies, Sr President.
EL SR PRSIDENT:
Per part del Gi'up Parlamentari CDS, té el paraula el
Diputat Sr Tuells. Digui, Sr Triay.
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:

Respecte de la Resolució núm. 9, aquest Govern entén
que no és necessari a<;o que vos te demana i ha explicat
aqu[, perque ha explicat quin era el sentit. Aquesta funció i
aquesta missió es pot fer a través de la Conselleria de Comere; i Indústria i si no, a través de l'Empresa Pública de
Foment Industrial.
Respecte de la Resolució núm. 10, li hem de dir que
a<;o s'ha d'integrar dins el Pla Quadriennal que s'ha de presentar en aquest Parlamento Va integrat dins aquest Pla,
per tant no facem dos plans; necessariament aquesta proposta que voste fa aquí ha d'anar reflectida dins aquest Pla
Quadriennal i no fa tanta estona, fa quatre mesas que havia
d'haver entrat i no ha entrat aquest pla i jo li assegur que s'hi fa feina i que entrara properament en aquest Parlament.
Respecte de la Resolució núm. 11, don per reprodu'ida
la mateixa resposta que he donat als altres grups polítics, i
respecte de la núm. 12 no l'he acabat d'entendre, no die
que voste no s'hagi explicat, tal vega da és que ja estic molt
cansat i no l'he acabat d'entendre. No sé si demana un inventari d'infrastructures culturals o un pla d'infrastructures
culturals, perque una de les seves expressions diu que hem
de saber municipi per municipi quines són leS necessitats
d'infrastructures culturals. Vas a qualsevol munieipi i demanes: Vals una casa de Cultura? Sí. Teniu teatre? No.
T'agradaria tenir-ne un? Sí. Teniu bibilioteca pública? No.
En voldríeu una? Sí. Teniu hemeroteca?
Vull dir que fer un pla o un inventari de neccessitats
culturals ideals o utopiques de cada poble és facilíssim; una
altra cosa és que aquest pla d'infrastructura cultural abas ti
no solament el que en aquests moments es trobi dins l'ambit de la Comunitat Autonoma, sinó les previsions reals, ja
sigui mitjanc;ant actuacions conjuntes amb agrupacions de
diferents nuclis de població per tractar de tenir uns equipaments culturals adients a aquestes altures de segle en que
ens trobam.
En aquest procés la Conselleria de Cultura, Educació i

Per una qüestió d'ordre, Sr President. D'acord amb el
Reglament, crec que tenc dret a replicar com els altres Portaveus al Sr Vice-president.
EL SR PRESIDENT:
Els altres Portaveus no han replicat fins al final, Sr
Triay.
EL SR TRIAY I LLOPIS:
Bé, en qualsevol cas hi tenc dret.
EL SR PRESIDENT:
No sé si hi té dret, pero en aquest moment no li don la
paraula.
EL SR TRIAY I LLOPIS:
Bé, li hi agraesc molt, eh?
EL SR PRSIDENT:
El Sr Tuells té la paraula.
EL SR TUELLS 1 JUAN:
Muy rápidamente, en cuanto a las propuestas de resolución que presenta el Grupo SOCIALISTA A la primera
nosotros votaremos que sí y yo, Sr González Ortea, le quiero agradecer su aclaración o su manifestación que me da
pié a esta aclaración. Yo, claro, he querido decir que había
una coincidencia - si vale el término, y no hay més que remitirse al diccionario - o sea una convergencia, una coincidencia conceptual en la ideación. Es obvio que en la redacción concreta nos hemos puesto de acuerdo y ha podido ser
redactada de una forma u otra, conjunta o separadamente.
Si ustedes quieren qu~les cedamos nuestra propuesta, se la
cedemos gustosos; la proponen ustedes, ésta, la del PSM-

DIARI DE SESSIONS ( Núm. 70 ( 14,15 i 16 de novembre 1989
EEM, la del PSOE, y nosotros la votamos igualmente.
Lo que nosotros queremos decir en este punto es que
creemos necesario que el Parlamento, el Pleno,' no cada
uno de los Grupos Parlamentarios por separado y en este
foro o fuera, se pronuncie y a ser posible per unanimidad.
Es lo que nos agradaría, no queremos decir otra cosa y creemos, además, que ustedes, según la manifestación de ayer
del Presidente del Gobierno, están por la labor y por eso
sería de agradecer y sería un motivo de satisfacción que todos los Grupos Parlamentarios, incluido naturalmente el
suyo, votásemos hoy ésta u otra propuesta, separada o conjuntamente o una transacción, como ustedes quieran; insisto en que les cedemos la nuestra si ustedes lo quieren.
En cuanto a la segunda propuesta, entendemos que
quizá la redacción no es excesivamente afortunada. Miren
ustedes, nosotros estamos en contra de vietimismos y de catastrofismos; creemos que un Gobierno, sea aquí, en esta
Comunidad, o sea el Gobierno de la Nación, del Estado, en
principio se esfuerzan en hacer su cometido o su labor lo
mejor posible. Hay imponderables, hay prioridades que se
pueden cumplir, otras quizá no tanto, en definitiva hay limitaciones. Si ustedes dicen que el Govern ha incumplido
unos determinados acuerdos, resoluciones, leyes y que por
tanto ese incumplimiento merece una reprobación, es decir, la actitud de incumplimiento de sus acuerdos merece
una reprobación, nosotros estamos de acuerdo, no creemos
ni queremos que pueda ni deba entenderse otra cosa distinta, me parece que la intervención del Sr Triay lo ha aclarado correctamente.
En cuanto al tercer punto, votaremos que sí.
En cuanto al cuarto, igualmente votaremos de forma
afirmativa. Nosotros entendemos que cuando ustedes dicen
que los Consells Insulares asuman de forma plena la competencias en materia de urbanismo en el menor plazo posible, lleva impHcito un etcétera en materia de urbanismo,
por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, ésta y
otras competencias que en el futuro deban transmitfrseles.
En este caso nosotros estamos perfectamente de acuerdo;
insisto, creo que esto es una expresión que implica que la
transmisión de esas competencias sean, etc., etc., etc.
En cuanto al punto quinto, votaremos igualmente que
s1.

En cuanto al punto sexto, nos abstendremos. ¿Por
qué? Se ha explicado en parte por el Govern que efectivamente el 88 hubo un debate general que en buena medida
se convirtió en un debate turístico; dos meses más tarde, aproximadamente, hubo otro debate sectorial sobre el tema
turístico; poco tiempo después hubo el debate sobre Criterios Generales del Plan de la Oferta Turística, etc., etc. Si
ustedes quieren que volvamos a debatir este tema próximamente, lo proponen; posiblemente saquemos consecuencias
positivas del diálogo, del debate siempre sacaremos algo en
claro, algún fruto en mayor o menor medida. Puede que sea
una cierta reiteración, en principio no vemos inconveniente, pero quizá en este caso prefiramos abstenernos por las
razones que hemos expuesto.
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En el séptimo y el octavo votaremos que sí, en el noveno nos abstendremos, en el décimo votaremos que sí, el undécimo es coincidente con el nuestro, no tenemos ningún
inconveniente en votarlo de una forma u otra y en cuanto
al duodécimo el Sr Triay ha hecho una aclaración muy pertinente, muy conveniente: que ha de ser en coordinación
con los Consells Insulares
Nada más. Gracias.
(El Sr President d'ha absentat de la sala i el Sr Vicepresident Segon presideix el debat)
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat.
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Sr López i Casasnovas.
EL SR LOPEZ I CASASNOVAS:
Sres i Srs Diputats. Sr Huguet.
El Grup Parlamentari PSM-EEM és un Grup Parlamentari obert, no sectari ni dogmatie. Representa una esquerra plural on hi ha sensibilitats nacionalistes i socialistes; en definitiva, un Grup Parlamentari d'esquerres.
Intentam mantenir, per tant, bones relacions amb els
Grups Parlamentaris més afins i també amb les centrals
sindicals, amb les entitats ciutadanes, amb els moviments
de veins, etc. Ha die perque la meva intervenció no respon
a cap divergencia amb la que ha tingut avui el Portaveu en
la defensa de les nos tres resolucions, ens trobam en perfecta sintonia i es més, avui ens trobam en perfecta sintonia
amb tates les resolucions, tates, que ha presentat el Grup
SOCIALISTA
Per que? Perque hem vist que el Grup SOCIALISTA
presentava planificació, necessitat de presentar plans de residencies de tercera edat, pla sobre drogues, pla sobre infrastructura cultural, de financ;ament d'endeutament, és a
dir, que no seguien la improvisació, fer front als que s'estimen més la via del Decret per vorejar el Parlament i en definitiva per permetre també que els Grups Parlamentaris,
que aquesta Cambra pugui tenir el control democratie que
li és propi.
Ens trobam en sintonia quan el Grup SOCIALISTA
planteja la necessitat de crear una empresa pública,quan
planteja la necessitat que hi hagi descentralització poHtica
dins la nostra Comunitat Autónoma, que hi hagi defensa
de la qualitat de vida i del benestar social, inspeccions sanitaries i contra incendis, sanejament i provei'ment d'aigües, i
estam en sintonia amb aquest Grup Parlamentari quan propasa dignificar les institucions, és a dir, denunciar els incompliments i dur a aquesta Cambra debats com el de la
Indústria o el de Turisme, que en aquest fet parlamentari
que realitzam des del dimarts passat es demostra que són
prioritaris dins la nostra Comunitat Autónoma.
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Enhorabona, ido, que parlem de turisme, perque ha estat el tema central del Debat Autonomic i n'hem de parlar
més, perque hem vist que quedaven molts d'aspectes sense
tractar, i parlem d'Indústria, perque hem vist que aquest
important sector que el President de la Comunitat Autonoma es va comprometre a mantenir amb la seva aportació
dins el producte interior brut de les Illes, hem vist com decreixia i a<;o és una realitat palpable. Per tant, l'hem de debatre, l'hem d'analitzar i també hem de pro posar solucions
en aquesta Cambra.
Entraré ja en concret en alguns deIs punts de les resolucions. Del primer ja n'hem parlat massa, hi estam d'acord
tots els qui hi estam d'acord; els qui estan per altres vies
que costen i ens duen a l'endeutament, ja és un altre tema.
Incompliments. Excés de resolucions, Sr Huguet? Aquí
dalt, a les golfes d'aquí dalt s'hi amuntenguen quantitat de
butlletins oficials de Parlaments de totes les Comunitats
Autonomes, de les 17 Comunitats Autonomes. Veura que
la nostra no s'excedeix gens en resolucions, en preguntes,
en proposicions no de llei ni en mocions; ho analitzi perque cregui que encara ens queda molt de camí a recórrer
per dur a aquesta Cambra Parlamentaria tot el feix de problematica que té la nostra Comunitat Autonoma. Per tant,
cree que sí, que és hora d'estirar-los les orelles amb tota
simpa tia perque compleixin les coses que el Parlament aprova.
El més baix endeutament de tat l'Estat, voste ho ha dit
i té raó, i nosaltres, en el Debat sobre els Pressuposts de la
Comunitat Autonoma, li hem dit: Vostes han de fer cas a
Madrid, s'han d'endeutar més, per cert que al Grup que
vostes diuen que fa cas a Madrid no li fan cas en aquest cas
i perdoni el joc de paraules, el Sr Josep Alfonso ens deia
que moderació, tranquils en l'endeutament, no és aOO?
Aleshores el tema de l'endeutament passa per veure per
que ens endeutam, a quins objectius socialment importants
dedicam el deute públic, aquest és el tema, per tant el seguiment de la financ;ació del deute jo cree que és logic que
vengui a aquest Parlament, s'ha de controlar. Així com tenim la Comissió de l'article 103, aOO com tenim o hauríem
de tenir la Sindicatura de Comptes, hem de tenir també
tots els mecanismes de control de finances del Govem.
Un tema especialment estimat: la descentralització,
l'assumpció de competencies als Consells Insulars. Tenir la
competencia en materia d'urbanisme el Consells Insulars
no és cap garantia de fer les coses més bé; a Menorca, tal
vegada, en lloc d'haver-se aprovat la delimitació de l'Argentina, perdoni que hi tomi, tindríem avui Torre-nova del
Reí. No és cap garantia, pero segur que la responsabilitat
seria una altra, seria molt més directa, i nosaltres, coherents amb la idea express ada pel President, a més arnés,
que cada illa ha de ser el seu vaixell, que cada Consell ha de
tenir el seu arjau al timó per orsejar els vents que bufen,
per no anar a les penyes, creim que també hem de tenir la
possibilitat de decidir el model pro pi d'ordenació territorial per evitar - si encara hi som a temps i em referesc a
Menorca - la balearització. Pens que sera molt difícil, pero
després volem que després de l'urbanisme vengui agricultura, immediatament en podem parlar, cultura, esports, in-

dústria, és a dir, que el plantejament sigui seriós, que sigui
global.
El punt 5e també és important. A quin país vivim?, deiem en el debat d'ahir. Vivim en aquest, i aquest país, Sres i
Srs Diputats, la Comunitat Autonoma de les Illes Balears
és la segona de I'Estat més afectada per manca de subministrament d'aigua potable. Es a dir, la mitjana estatal de
municipis sense subministrament d'aigües és de 3,18%; les
Illes Balears estam al 9,75%, anam només darrera Galícia,
és curiós, una altra Comunitat Autonoma amb fort deficit.
Cal fer, ido, també un repas a aquestes qüestions que indiquen el nivell de qualitat de vida i no només el nivell de
renda.
Als punts núms. 6 i 8, debats sobre política turística i
política industrial, no m'hi estendré, només vull dir que m'han semblat de~uir-se logicament del debat que tenguérem ahir.
Al punt núm. 7, si hi ha un 60% d'instal.acions que ja
compleixen la legalitat en materia contra incendis, molt bé,
enhorabona perque hi ha hagut un avan<;, pero la notícia
no és un millorament d'un 60%, la notíciacontinua essent
que hi ha un 40% que en qualsevol moment i Déu no ho
vulgui - aquí s'ha esmentat moltes vegades la divinitat - podria succeir qualsevol desgracia que danyas, com va succeir
fa dos anys, la imatge turística de les Illes Balears i a<;6 és
molt important, és un tema que obliga a una vigilancia, a
un seguiment i a unes inspeccions.
El punt núm. 9 és importantíssim, tant, que la petita i
mitjana empresa, en un esccrit que ens ha dirigit - supos
que tots els Portaveus del Grups Parlamentaris el tenen reclamen exactament l'objectiu que es podria marcar una
empresa pública d'informació industrial, agilitar els instruments informatius perque, diu aquí, la necessitat de la competitivitat que s'haura de plantejar l'any 1993 obliga que hi
hagi una major incardina ció de l'Administració Central,
Autonomica, Local, amb les empreses - obviament a<;o és
una petició de PIMEM, no és de la gran patronal; pens que
PIMEM també hauria de tenir un respecte - diagnosis
d'empreses en temes d'utilització de recursos, d'estalvi
energetic, orientació de producció i comercialització, no
m'estendré perque el Sr Triay ja ha dit prou bé quins objectius hauria de complir aquesta empresa pública.
Sobre el punt núm. 10, el President ahir deia que hi ha
7 residencies en perspectiva de creació, de construcció, pero no es tracta que n'hi hagi 7, 5 o 10, es tracta que hi hagi
un plantejament seriós, cal evitar clientelismes, és un tema
prou greu. Vos tes, que estan preocupats per la seguretat seguretat, el lema, el "leitmotiv" del discurs del President,
l'altre dia - caldria que també donessin seguritat democratica als Ajuntaments, és a dir, que ho els facilitessin a través
d'un pla igualtat d'oportunitats, no és aOO? Es un objectiu
i cree que coincidirem en aquest tema.
1 acabo Passaré de 1'11 perque també sintonitza amb la
núm. 6 del nostre grupo Referent al 12, cal un pla d'infrastructura cultural, pero sobretot cal tenir ben present una
cosa: la cultura és efímera, és un fet efímer, ho deia Jaques
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Lang, que és un home que sap molt d'aquest tema, pero la
cultura, perque sigui un fet efímer, necessita creativitat, necessita en definitiva possiblitats de tenir un plantejament
que parteixi d'una infrastructura, la infrastructura és la base d'una democracia cultural i la democracia cultural s'ha
de basar en el lliure accés i igualtat d'oportunitats de tots
els ciutadans i ciutadanes de les nos tres illes a aquests Mns
de cultura.
I que veim, en contrast? Veim massa superficialitat,
veim massa nominalisme, veim massa política de gest, veim,
en definitiva - ho deia també el Portaveu SOCIALISTA imatges evanescents i vaporoses en política cultural.
Quants de milions de pessetes s'han gastat des de la ConseHeria de Cultura en aquest fet de donar imatge, en aquest
fru-fru fosc mortuori, atesos els colors emblematies, Sra
ConseHera, negre i or, una ensenya important de la seva
Co nsell eria ?
Un pla tampoc no és cap garantia de fer-ho bé, pero
pot orientar i, sobretot, pot permetre que hi hagi un control i un seguiment que és basic perque la política parlamentaria funcioni, i acabo Té tota la raó, Sr Huguet, el Pla
d'lnfrastructures Esportives tenia tapes vermelles amb l'escut de la Comunitat Autonoma, pero aquest pla no s'ha seguit, no s'ha seguit en tots els aspectes i li diré una cosa:
ara mateix la Conselleria de Cultura d'aquest Govern Balear i el Ministeri d'Educació i Ciencia han signat un acord
per a unes importants inversions en materia de millorament d'infrastructures esportives escolarls fins a l'any 1992,
amb motiu de les olimpíades; ido M, la primera qüestió
que s'ha fet dins l'illa de Menorca, que jo conegui, és precisament un modul, modul 3, que resulta que no encaixa amb
la planificació que el Pla d'lnfrastructures Esportives preveia. Una llastima, ja sé que la culpa no és solament de la
Sra Consellera, la culpa es pot compartir, pero els plans en
si no són res més que uns instruments, per ac;ó nosaltres
donam suport a totes les resolucions que ha presentat el
Grup SOCIALISTA. Avui estam en plena sintonia, esperem que no es trenqui.
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4, pero passa que aquestes instal.lacions esportives amb
aquest model 3 es basen més específicament per a les grans
ciutats i per a col.legis públies que puguin tenir aquestes
instal.lacions, col.legis de barriada, etc., etc., i ac;ó és el que
s'imposa.
El que nosaltres intentam des de la Comunitat i voste
ho sap és que hi pugui haver la distinció entre un nudi de
població petit, de 2.000 o de 2.500 habitants, i en lloc d'aplicar-nos el model3 ens puguin aplicar el model4, que suposa un poliesportiu, on a més a més s'hi pugui desenvolupar la gimnastica, el voleibol, el tennis, el futbol-sala, el
basquet, etc., etc., cosa que no pot passar al model 3, que és
més un pavelló d'educació física per a les escoles, aquesta
és l'explicació, voste ho sap, punt primer.
Punt segon. En el Pla Territorial d'lnstal.lacions Esportives o en aquest Pla que tots dos hem esmentat voste
sap perfectament que el que hi ha via fa un temps d'inversió directa en instal.lacions esportives, no hi és, sinó que es
passa tot al Pla Territorial d'Instal.lacions Esportives i que
mitjan<;ant aquest, a més, es transfereix íntegrament als
Consells Insulars i que és un Pla entre Ajuntaments, Consells Insulars i Comunitat Autonoma i en aquest cas amb
participació de la Comunitat Autonoma, per tant la inversió no és directa.
Dir aquí que no complim amb les recomanacions d'aquest Pla elaborat no crec que sigui prou just en aquests
moments, no crec que sigui just perque la priorització de
les inversions en les instal.lacions esportives de cada munícípí es marquen en cada municipi per acollir-se a aquest
Pla Territorial, í voste n'és ben conscient.
Res més. Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr Vice-president.
Sr López i Casasnovas.

EL SR PRESIDENT:
EL SR LOPEZ I CASASNOVAS:
Moltes gracies, Sr Diputat.
Gracies, Sr President.
Per part del Govern, té la paraula el Vice-president Sr
Joan Huguet.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Sí; gracies, Sr President.
Una petita matisació. Jo no sé si no ens acabam d'entendre amb el Sr López o que eH té la gran virtut de no
acabar les expressions i deixar el dubte enlaire. Sobre
aquest pla assignat hi ha dos tipus de model d'instal.lació
esportiva fixats des del mateix Ministeri d'Educació i Ciencia, que són el model 3 i el model4. El model 4 faria referencia a les necessitats que vénen dins aquest pla que nosaltres hem fet amb molts de municipis, per exemple Es
CasteH, Sant Lluís i Es Mercadal s'acolliren a aquest model

Jo no li he dit que la inversió que fa el conveni MECComunitat Autonoma s'hagi fet, diríem, d'una manera mal
plantejada; Ji he dit que no es feia en virtud del Pla de la
Infrastructura Esportiva i li diré per que. El Conveni, el día
que ens el vulguin mostrar, els convenís que hem conegut a
través de la Comunitat Autonoma Murciana o de la Comunitat Autonoma de CasteHa-Lleó, per exemple, diuen que
aquests mOduls es faran per tal de permetre l'accés de la
majoria de ciutadans després d'emprar-se en hores escolars.
Dones miri: ¿Em vol dir per quin motiu al municipi
únic de Menorca on enguany es fa aquesta inversió, que és
l'Ajuntament de Ciutadella, el municipi de Ciutadella,
aquest mOdul3 s'ha plantejat a Formació Professional, és a
dir, a un tros que voste coneix perfectament, carretera de
Santandria, on es congreguen tres situacions amb petites
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instál.lacions . Col.legi Verge de Monte-Toro, Institut de
Batxillerat de Ciutadella i Centre de Formació Professional
- i per que no s'ha fet dalt els Penyals, on hi havia un Centre d'Educació General BAsica en construcció? Al nostre
entendre, a<;ó respon a una mala planificació de les inversions esportives i voste diu que el Pla Territorial d'lnstal.lacions d'enguany recull tots els diners que la Conselleria dedica a aquesta materia.
Jo tenc una res posta parlamentAria de la Conselleria
d'Educació i Cultura que m'explica quines han estat les inversions que s'han fet d'acord amb els Ajuntaments i fora
del Pla Territorial, concretament als Ajuntaments de Ferreries, del Mercadal i de Sant Lluís.
Moltes grAcies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes grAcies, Sr Diputat.
Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Sr González i Ortea.
ELSR GONZALEZ I ORTEA:
Gracias, Sr Presidente.
Pensaba aprovechar este primer punto que sale por
tercera vez, sobre Cala Monragó, para contestar a un chiste
del Sr Sebastián Serra, pero como ahora está expuesto yo
creo que mejor contestaré al Sr López Casasnovas, que a
propósito de este tema de Mondragó ayer trajo a colación
el artículo 33 de la Constitución, mejor dicho, trajo una
parte del artículo 33, el apartado 2, que habla de la función
social de la propiedad, pero no dijo nada del tercero que
dice "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no
es por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización".
Comprendo que hay quien hace una ley para que esto
se pueda cumplir de aquella manera, pero en fin, no entraremos en más detalles. Yo quería pararme en el punto nO 2;
el punto nO 2 és una moción de censura encubierta, el Vicepresidente del Gobierno lo decía antes y me parece que es
claro.
El artículo 32.4 del Estatuto, que regula precisamente
la moción de censura, dice que el Presidente será políticamente responsable ante el Parlamento, el qual podrá exigir
la responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de
censura propuesta como mínimo por un 15% de los Diputados y que habrá de incluir un candidato a la Presidencia.
En nuestro caso, si ustedes querían hacer una reprobación
a la política del Gobierno en términos tan graves - y empleo su propio adjetivo, Sr Triay, usted dijo "tema tan grave" cuando luego pasó a otros que consideraba de menor
gravedad - yo creo que usted debería haber optado por la
moción de censura sin ningún enmascaramiento, lo que pasa es que comprendo que la moción de censura comporta
otras cosas y seguramente no bastaba con mencionar unos

cuantos planes que tenían que haberse presentado aquí en
alguna fecha y han pasado unos meses sin que se hayan pre.
sentado. Claro, esto no parece justificar la moción de cen.
sura.
En aras de la brevedad que le prometí aquí fuera, pasaré por alto una serie de cosas que ya se han dicho. Sí quería
insistir en un punto en el que estamos completamente de
acuerdo con ustedes, el cuarto, que es el traspaso a los
Consells Insulares en el menor plazo posible de la compe.
tencia de urbanismo. Yo creo que este asunto está maduro,
bien maduro ya, y que debe llevarse a término; probablemente no pueda ser exclusivamente la competencia de ur·
banismo, sino que convenga, para una mejor distribución,
que la competencia de urbanismo venga acompañada de alguna otra, pero efectivamente la de urbanismo debía pasar
en su integridad Y'con prontitud para tener un tiempo, incluso antes de la próxima Legislatura, para ir desarrollándola y acomodando los Consells Insulares a la competencia
en cuestión, digamos al comienzo del desarrollo de competencias como propias.
En cuanto al punto quinto, quería proponerle una
transacción, porque básicamente estamos de acuerdo, lo
que pasa es que es algo que ya se está haciendo y que ya
consta claramente en los presupuestos de la Comunidad.
Por consiguiente, yo no sé exactamente el alcance; ustedes
dicen que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, a través de los Consells Insulares, resuelva definitivamente, con
la consiguiente financiación, el problema de la falta de infraestructuras, de abastecimiento de agua potable, etc.. De
hecho el Gobierno ya está ayudando a resolver el problema, nosotros lo que propondríamos aquí sería una transacción cuya redacción quedara que el Gobierno debe ayudar
a resolver definitivamente, incluimos el verbo ayudar porque tal como está aquí redactado parece que el Gobierno
lo tiene que financiar al 100% y no sé si también con carácter inmediato, lo cual me parece una locura, es decir, si lo
que usted quiere expresar es que el Gobierno colabore con
una serie de fondos en la financiación de las redes de abastecimiento y saneamiento, ya digo que me parece perfecto,
aunque innecesario por completo, porque es un hecho que
ya se ha producido, de manera que es innecesario, como digo, pero que nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo para que tuviera un reconocimiento general parlamentario,
estas cosas que a ustedes les gustan tanto, como hoy se han
hinchado de decir todos ustedes hablando del tema de Cala
Mondragó, que era un reconocimiento completo. Bueno,
pues el reconocimiento completo pasa no sólo porque esté
en los presupuestos, sino porque aquí votemos algo que está, como digo, en los presupuestos. No habría inconveniente, siempre con esta salvedad: que no quiera decir que sea
el Gobierno quien tenga que resolver exclusivamente estos
problemas.
Paso por alto otras cosas que ya han sido aquí muy comentadas, los inspectores que necesitaríamos, por cierto
que yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha
mencionado el Vice-presidente respecto a los debates, con
una matización, además, y es que, de acuerdo con el Reglamento, a iniciativa parlamentaria durante un año solamente puede haber dos debates y ustedes ya los copan con uno
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de Turismo y otro de Industria, por cierto que además el de
Turismo me llama la atención porque resulta que ayer por
la tarde parece que no se habló prácticamente de otra cosa,
todo giró en torno al turismo, yo no sé cuántos debates y
cuántas vueltas hay que dar a las cosas, personalmente no
creo que en este momento sea imprescindible el Debate de
Política Sectorial, nosotros no vamos a votarlo, ustedes tienen una vía reglamentaria, la del articulo 167, y en su momento veremos si son los dos debates más convenientes.
Finalmente, para no hacerme pesado, en el punto 11
quería decir que cuando ustedes hablan del Plan Territorial
sobre Droga me llama la atención porque en esto hay también una coincidencia, aunque esta vez no es literal, hay
mucha mayor coincidencia entre la que presenta el CDS y
la que presenta el PSM-EEM, que hablan de ese Plan de
Drogas que tiene que salir de aquí con destino al Plan Nacional de Drogas. Fíjese que cuando el Vice-presidente del
Gobierno hablaba de este asunto nos explicaba - y ayer o
antes de ayer el Presidente, creo, en el debate - que la Sra
Ministra de Acción Social se había cargado materialmente
el Plan Nacional de Drogas porque lo había convertido en
eso, en el plan de reparto de los dineros que en principio
estaban dedicados a drogas.
Es curioso constatar que ustedes hablan del Plan sobre
Drogas de aquí, pero no dicen absolutamente nada del Plan
Nacional. Ustedes tienen plena conciencia, por consiguiente, que ese plan ya no existe y en eso no han coincidido, señores del CDS i señores del PSM.

Gracias, Sr Presidente.
(El Sr President ha repres la presidencia del debat)
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total coincidencia.
No és una moció de censura encoberta, perdonin. Ni la
paraula censura surt per a res, ni encara que apareixés la
paraula censura, encara que diguéssim que l'acció de govern és censurable no seria una moció de censura, perque
una moció de censura és una cosa concreta, que té una tramitació concreta, uns efectes, unes condicions i uns requisits i, a més, un debat general no pot acabar amb una resolució que sigui moció de censura o de confian91, perque ho
prohibeix expressament el Reglament.
Arnés, m'he preocupat molt - i supos que vostes ho
han seguit amb atenció, perque són persones que capten
aquests detalls - d'insistir molt en que volia dir reprovar i
perque quedés ciar he dit criticar, desaprovar, vituperar, recusar, reprovar, recriminar, rebutjar i consti que n'he deixat, perque en tenia més. M'he deixat renyar, abominar, increpar, blasmar, recusar i fins i tot em quedava donar carabasses i amb aixo esgotava completament la llista de possibies sinonims deis diferents diccionaris de la llengua catalana sobre aquesta materia que m'he preocupat de consultar
precisament perque quedés ciar qui era el sentit que té
aquesta actuació, actitud, actitud reprovable per motiu deis
incompliments del Govern que nosaltres denunciam, criticam, i totes aquestes coses no són perque s'hagin incomplit
alguns terminis per un dia ni per dues setmanes, res d'ac;O,
són llargs incompliments, alguns d'anys, com a mínim de
mig any, és a dir, són amplis, aquí no miram prim en aquestes coses, a nos al tres no ens ve d'aquí que si donam dos
mesos n'estiguin tres, pero si donam dos mesos i passen
dos 'anys i mig ens comen91m a posar nerviosos i és la nostra obligació expressar-ho aquí també amb aquesta segona
expressió de voluntat del Parlament pareguda a la primera,
pero en uns altres termes.

EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay.
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Aquest article de la Constitució que ha llegit el Portaveu del Grup POPULAR crec que no té res a veure amb el
fet de comprar a preu especulatiu, no té res a veure el preu
just a que té dret tot ciutada propietari amb el preu especulatiu i d'expectatives urbanftiques que es vol pagar, pero en
temes de Constitució hi ha moltes d'interpretaciQns.
Jo crec que aquest debat no pot acabar de cap manera,
a pesar de la petita idea de Parlament que té el Sr GomAlez Ortea, que aquí sembla que és poca cosa expressar la
voluntat manifesta de protegir o que sigui objecte de protecció especial, crec que aquest debat, en el moment que s'ha produYt, amb la importancia del tema que s'ha tractat
simultaniament, paral.lelament i dins el mateix Parlament,
no pot acabar sense una expressió de voluntat del Parla~ ment que, si és assumible per a tothom, molt millor, tant
de bo poguéssim plantejar tots els temes encara que sigui
en aquest nivell purament declaratiu, amb unanimitat i una

Sobre l'endeutament jo he llegit unes xifres malament,
el compromís en aquest moment és de 20.150 milions de
pessetes, una quantitat no gens menyspreable, importantíssima ja, compromissos possibles. Que efectivament l'endeutament no és aquest? Que l'endeutament és molt més
baix? CIar que és més baix, pero cada dia assumim aquí
quantitats multimilionaries en materia d'endeutament, de
compromissos que exigeixen - no perque ho digui una llei,
nosaltres creim que perque ho ha de dir el Parlament - que
plantegin un pla financer i que tinguem cIar cap on anam,
perque en aquest moment ja ana m una mica a cegues en
aquests temes.
Per cert, Sr Huguet, no som la darrera Comunitat Autonoma en materia d'endeutament, no ho somo Cantabria,
Rioja, Castella-La Manxa són per davall nosaltres en termes absoluts i per habitants. No ho som, pero encara que
ho fóssim m'és igual, perque l'important en aquest moment
no són els 2.650 milions que tenim d'endeutament, l'important és que en tenim 20.150 damunt la taula i tot el que
penja que vostes tenen per aquí, Cala Mondragó és un i nq
és el més gros, tenim aquest Pla d'Embelliment que és una
quantitat importantísima, etc., i nosaltres volem que es facin aquestes coses, no estam contra l'endeutament, ni en
contra ni a favor a ultran91, pero també volem veure cap
on anam, no volem anar a cegues cap al precipici d'una fa-
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llida de la Comunitat Autonoma, voiem saber si realment
s'adopten compromissos d'endeutament amb una prudencia que permeti afrontar el futur.
Hi ha un assentiment en el tema de l'urbanisme, no
podia ser d'altra manera, jo n'estava ben segur, pero de fet,
per autoconvocatoria o pel que sigui jo no sé com ens hem
d'autoconvocar en el despatx del Conseller d'Hisenda, perque si jo m'hi present autoconvocat el més segur és que no
hi sigui o que em diguin que no m'espera, perque és el que
li varen dir a Armada, "ni está ni se le espera". Jo vaig alla.
Voste, on va? Es que m'he autoconvocat. Així no farem
res; que ens citin, perque si no ens citen, nosaltres, no, no,
Seria com el Sr Ricci, que també ens vol autoconvocar a les
ponencies deIs espais naturals. No ens autoconvocam i resulta que uns pels altres no pot funcionar; ens han de convocar amb un telegrama, si no, no hi podrem anar.
De totes maneres jo no vull caure en cap idealisme en
materia de millora substancial del contengut de la gestió
política que es faci amb les competencies. Jo no vull caure
en cap idealisme, no sé si ho faran millor o pitjor els Consells Insulars, és difícil fer-ho pitjor, per tant tenim un punt
d'arrencada bo, pero en qualsevol cas tal vegada no és tan
bo com voldríem, de totes maneres el que nosaltres volem
és descentralitzar la Comunitat Autonoma i desplegar I'Estatut d' Autonomia, aquesta és la motivació i amb un objectiu positiu, que és acostar les decisions perfectament assumibles per cada Illa, acostar-les i que les prenguin elles mateixes, no és el final de res, nosaltres volem que aixo sigui
el motor d'arrencada que ja posi en marxa aquest mecanisme i que en un tema facil com aquest, sobretot en vista del
consens extraordinari que hi ha aquí, a partir d'aquest tema
facil poder anar a temes més diftcils.
Aigua i clavegueram diuen que tornen a ser COSes innecessaries. No són gens innecessaries, hi ha unes necessitats
brutals, tercermundistes, a Mallorca en concret, pero no
crec que en relació amb la població siguin molt inferiors a
Menorca i a Eivissa, i són brutals. CIar que la Comunitat
Autonoma té responsabilitat, no faltaria més, té responsabilitat perque és I'hereva de l'Estat, que és el que administra els subsidis molt importants, els auxilis als municipis
per fer les obres hidrauliques i de clavegueram i aixo que és
previst als pressuposts de donar als Consells Insulars, perdoni que ho digui, aixo és miseria, amb aixo no resoldrem
aquest problema en deu anys.
No té sentit, perdonin que els ho digui - i no vull anar
en absolut contra l'altra so lució, perque en som partidari que tenguem compromesos en aquest moment 25.000 miHons d'embelliment de zones turístiques i que tenguem
amagat el problema deIs 10.000 o 15.000 milions que ens
falten per resoldre obres d'infrastructura basica, que en
molts casos coincideixen en aquestes mateixos zones turístiques que volem embellir, que volem maquillar, on volern
fer unes voravies magnifiques, pero davall hi hem de posar
el clavegueram i l'aigua, eh?, perque si no, no embellirirem
res, será una maquillatge que tapara les ferides, pero no les
haurem curato
Per tant, crec que no solament hem de fer aquí la ma-

nifestació d'expressió que sigui prioritari, és que una vegada que l'hagim fet logicament volem que a a continuació es
prenguin les mesures perque hi hagi els recursos pro porcionats a la gravetat del problema, aquesta és la qüestió i
crec que no la podem passar de llarg, crec que ja és hora
que quan els Consells estan disposats afer endeutaments
molt importants, també hi ha d'haver la cooperació, la solidaritat de la Comunitat Autonoma que té responsabilitats
en aquest tema, de fer també l'esfor¡; extraordinari per resoldre. No ho resoldrem avui per dema, per resoldre d'una
manera definitiva vol dir facem la llista de les deficiencies i
anem a veure si en quatre anys o el temps que sigui podem
llevar aixo d'enmig y que després, a partir d'aquí, ja facem
obres de conservació, de manteniment o de millora, pero
no encara obres de primera implantació d'aigua o de clavegueram, que ja fa vergonya dir-ho.
Sobre els incompliments generalitzats del Parlament,
jo no ho sé, practicament vostes no tenen resposta perque
no en poden tenir i, a més, no volen que facem debats i tro-'
ben que feim massa resolucions. La veritat, jo no comprenc
com es pot tenir aquesta idea d'aquest Parlament, no respon a cap realitat objectiva. Per altra part, en dos anys i
mig, en materia turística - perque ara ja fa més de dos anys
que varem celebrar el primer i únic debat que hi ha hagut
en materia turística - s'ha de reconeixer que la situació ha
evolucionat molt rapidament i que ja hi ha motius més que
suficients per fer una altra presa de posició del Parlament,
de la qual cosa n'hem parlat aquí, pero no n'hem parlat en
exclusiva, no n'hem parlat amb prou profunditat i, arnés,
no n'hem parlat amb el Conseller, perque a0 també s'ha
de dir, un debat de política turística l'hem de fer amb el
Conseller de Turisme, perque ja sabem que fa el President
de la Comunitat Autonoma en els debats sectorials: ve
aquí, llegeix el discurs, se'n va i ens deixa amb els Consellers perque discutim.
Per tant, volem fer un debat amb el Conseller sobre la
política turística i el volem fer sobre materia industrial, no
comprenc per quines raons s'hi poden oposar: sobre aquesta materia no s'ha fet, hi ha un Conseller, hi ha una Conselleria, pero aquí encara no s'ha fet mai un debat en profunditat i aixo no té res a veure amb una interpel.lació. Francament, em sembla una comparació completament fora de
lloc venir aquí a mesclar el que és una interpel.lació amb el
que és un debat sectorial sobre un tema de política general
o una materia o una area.
Materia contra incendis. Li deia el Sr López Casasnovas que efectivament la noticia no és que un cavall pegui
una co¡;a a l'home, sinó que l'home mossegui el cavall.
Queda el 40% d'instal.lacions hoteleres i extrahoteleres
d'allotjament sense les mesures contra incendis, incomplint
decrets que vostes han fet i que, arnés, els han prorrogat i
prorrogat i a pesar de tot encara queda el 40%, segons diu
voste i supos que deu ser la versió més optimista.
Deia el President que gracies a Déu, a la lliure empresa i a l'economia de mercat - és una cosa que ens va quedar
marcada l'altre dia - les coses anaven bé. Dones bé, gracies
a Déu deixem-ho a part, si gracies a la lliure empresa i a
l'economia de mercat hi ha hotels i - vostes diuen i proba-
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blement sigui poc - sobren 50.000 places turístiques, i hi ha
places turístiques que no poden assumir el cost i l'esforg
que suposen posar em marxa les mesures contra incendis,
que tanquin, que tanquin i haurem llevat d'enmig una part
d'aquesta repetida oferta obsoleta que no serveix més que
per omplir-la de holligans i de marginats i per tant haurem
guanyat de molt, no gracies a Déu, pero sí a la lliure empresa i a l'economia de mercat, l'haurem aplicada d'una
manera contructiva i dins una programació i uns objectius.
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una pro posta de finangament, no hi ha planificació. En
qualsevol cas, Sres i Srs Diputats, siguin quins siguin els resultats de les votacions, en primer lloc vull agrair la seva
posició als qui ja han avangat que ens votaran favorablement, fins i tot la defensa que han fet de les nos tres resolucions i en qualsevol cas també vull agrair a tots - possiblement sigui a causa de l'hora i del cansament que tots duim
damunt - el to tan calmat i civilitzat que han tingut.
Moltes gracies.

Per tant, jo crec que es completament necessari que es
pressioni en aquest sentit, que es pressioni en el sentit de
ser molt exigent, molt estricte. Les mesures sanitaries no
són tan soIs evitar que un dia tinguem la mala sort que hi
hagi una salmonel.losi, mala sort que també és conseqüencía d'altres raons. Que hi hagi un menjar en mal estat és un
aspecte, pero n'hi ha molts d'altres, les mesures sanitaries
són molt més amplies, a bars, restaurants, hotels, etc., de
tot tipus, i segons les dades que jo tenc l'any 88 s'han fet
177 inspeccions a hotels i 250 a restaurants en materia sanitaria, pero aixo és molt poc, aquí no controla m en absolut la situació, si troba que les dades no són bones ho digui
perque jo vull estar a les realitat de les coses.
L'Empresa d'Informació Industrial que nosaltres proposam, Srs Diputats, no té cap deIs objectius de l'Empresa
de Foment Industrial que vos tes han creat, cap. Estimular
les noves empreses, promoure l'estructura productiva, impulsar la renovació tecnologica, atreure noves inversions,
no són cap deIs objectius que jo he proposat. Crec que és
una prova més d'aquesta postura displicent davant aquesta
iniciativa que per a vostes ago de la Indústria es una maria
que bé, alla hi ha un Conseller i com manco feina tengui,
millor.
Per últim, ha estat molt il.lustrativa la discussió que
han tingut el Sr López i Casasnovas i el Sr Huguet sobre
els tipus de moduls en materia esportiva. No té absolutament res a veure amb cap de les proposicions ni de les resolucions que nosaltres hem presentat, ha estat una cosa
absolutament ad hoc, eh?, perque el que nosaltres demanam aquí és un Pla d'Infrastructura Cultural. He tingut la
desgracia d'esmentar que en materia esportiva havíem demanat, no sé quants d'anys fa, una coordinació, i a partir
d'aquí ha sortit mitja hora de debat absolutament al marge.
Nosaltres demanam un Pla d'Infrastructura Cultural i
vos te diu que a cada poble Ji demanen una cosa i una altra.
CIar, si vos te no té una planificació, si no té uns objectius
en proporció amb la grandaria de les poblacions, de quins
han de ser els moduls, com poden ser en materia esportiva,
que hi ha d'haver en materia cultural, succeeix que anam a
uns pobles i trobam unes Cases de Cultura sumptuosíssimes i després anam a uns altres que no tenen res de res
perque, cIar, no hi ha planificació i qui primer arriba o qui
té més influencia o més entrada als despatxos s'ho endu, aixo és un fet i voste hauria de córrer un poc més per Mallorca, perque pens que parla molt de Ferreries i de Ciutadella
i de la resta no en sap res de res.
Arnés, aquest Pla, per ser realista i perque sigui un pla
de veritat ha de dur una pro posta de finangament; sense

EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan
Huguet.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Gracies, Sr President.
Sr Portaveu del Grup SOCIALISTA, ido voste hauria
de córrer més per Menorca. Tots els nucIis urbans de la població menorquina tenen aigua corrent i cIavegueram, tots;
falta fer l'estació depuradora de Ciutadella, la que aboca directament a la mar, que en aquest moment inicien l'expedient perque es pugui fer, falta fer l'estació depuradora de
Maó, i en aquest moment el Batle mateix de Ferreries
anuncia l'estació depuradora de Ferreries, tema solucionat.
Cadascú que corri per alla on ha de córrer.
Punt segon. L'autoconvocatoria. No és que voste s'autoconvoqui, la sub-comissió quan acaba la primera reunió,
convocada pel President de la Comissió Técnica Interinsular es posa d'acord per quin altre dia es tornen a reunir, i
així ho van fer durant una o dues vegades, si no ho van fer
més no acusin de falta de voluntat al Govern, perque hi ha
representació majoritaria deIs Consells Insulars, pero en
qualsevol cas Ji garantesc que farem la convocatoria. No
som la darrera Comunitat Autonoma, pero bé som la darrera fora dues, i ens convertirem en la darrera en el moment, que per exemple, puguem tenir ajuda economica de
l'Administració Central, tant en el tema de les pluges com
en el tema deIs convennis de l'ICONA per als espais naturals, i amb aixo no hi ha cap problema.
Efectivament, voste dóna la solució, plantegi un debat
de política turística amb el Conseller de Turisme o política
industrial amb el Conseller d'Indústria o de qualsevol debat
sectorial en qualsevol Conseller, perque el tractament que
vos te li dóna aquí és un debat de Política General i forgosament comenga amb una intervenció del President de la Comunitat Autonoma si el tractament és de debat de política
general, i aixo vos te ho sap.
Que dins el món del turisme hi ha problemes a Balears, si que és ver, hi han estat reconeguts en aquest Parlament, pero no deixa de ser manco ver que el sector turístic
de les Illes Balears, encara hi han de prendre mesures i el
President ho va anunciar, encara és el que gaudeix de major
salut comparat a totes les altres zones turístiques de l'Estat
Espanyol i reconegut per la Secretaria General de Turisme,
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per tant no faci un plantejament tragic d'aquesta qüestió.
Res més i moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Acabat el debat de les propostes de res alució presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, passam a debatre les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari POPULAR.
Per fer la defensa, té la paraula el seu Portaveu.
EL SR GONZALEZ y ORTEA:
Gracias Sr. Presidente.
Bien en la línea que antes decíamos al Grupo del
PSM-EEM, a propósito de una de sus propuestas y que
ayer reiterábamos o insistíamos en ellas en su discurso de
contestación al Sr. Presidente del Gobierno, de pedir al
Gobierno de la Comunidad que ante el nuevo Gobierno de
Madrid que se forme próximamente con esta Legislatura,
reitere alguna de las peticiones más acuciantes en materia
de financiación de la Comunidad, veníamos a proponer
hoy, o venimos a proponer tres peticiones concretas, la tercera porque salió aquf la discusión fundamentalmente.
La primera, que es probabelemte la de majar enjundia
económica, es la de renovación del convenio de carreteras.
Este convenio, cuya copia tengo aquí, que se firmó en el
año 86, en enero del 86, entre el Conseller de la Comunidad y el Ministro de Obras Públicas, preveía un total de casi 8 millones de pesetas de presupuesto para obras de carreteras, la mitad de les cuales, en números redondos algo
menos de la mitad, la financiaba el Ministerio de Obras PÚblicas y el resto de la Comunidad.
La verdad es que ese convenio, por lo menos al criterio
del Gobierno de la Comunidad y desde luego al nuestro, no
se extingue este año puesto que en el apartado 7 del mismo
se dice que en todos los casos la financiación incluirá las
obras y sus incidencias, y realmente las incidencias de las
obras son por modificaciones, por obras complementarias,
por liquidaciones que suben más de la cifra prevista aquí de
3.282 millones de pesetas a cargo de la financiación del Ministerio de Obras Públicas.

Por consiguiente, realmente la vigencia del Convenio
acaba temporalmente el año 89, pero a nuestro juicio no
acaba en cuanto a la financiación. Es más, el último apartado, que habla precisamente de la vigencia del convenio, dice que comenzará en la fecha de la firma y terminará cuando finalicen las obras en él incluidas, y ya puedo decir que
entre las obras, concretamente las que están a cargo del
Ministerio de Obras Públicas, que se incluían, estaba el tramo tercero de la vía de cintura que ahora está en ejecución,
está la carretera Deia-Sóller, que todavía no se ha comenzado, y está la autovía central, el tramo Marratxí-Inca.
Por consiguiente, en realidad la vigencia económica de
este convenio a nuestro juicio no acaba, no se extingue en

el año 89, pero sí es cierto que la vigencia real, el alcance
real en cuanto a las obras contenidas en este convenio sf se
acaba este año y nos parece imprescindible que el convenio
se prorrogue, que el convenio se renueve y que se haga otro.
El Gobierno de Madrid ha hecho un plan de carreteras, aquí se ha hablado otras veces de eso, un plan de más
de un billón de pesetas para la red de interés general del
Estado, que son unos 18.000 y pico de kilómetros; por COnsiguiente, si en buena lógica aplicáramos en la misma proporción lo que tendrfa que ser aquí red de primera categoría, vendríamos a tener entre 350 y 400 kilómetros de carreteras de esa naturaleza; por tanto parece lógico que nos correspondieran entre 25.000 y 30.000 millones de pesetas de
financiación, de estar en ese Plan de Carreteras. Al no estar
incluidos en la red de interés general del Estado, lógicamente parece gue de alguna forma el Ministerio debía de
contribuir, que la Administración Central debe contribuir a
la ejecución de nuevas obras de carreteras y yo no sé si puedo decir que personalmente me daría con un canto en los
dientes con que fuera la mitad de esa cantidad la que viniera en el convenio para los próximos años.
La segunda se refiere a una reiteración de petición para que el Gobierno del Estado participe en la financiación
de la adquisición de espacios naturales, que lo haga ICONA Esto proviene de que en una reunión de la Comisión
Mixta, que según mis noticias es de septiembre del 86,
cuando se planteó la posibilidad de que la Comunidad recibiera financiación a través de convenios, uno de los que se
planteaba era éste.

Concretamente ayer nos informaba el Gobierno que
para el asunto de Cala Mondragó había una promesa verbal por parte de ICONA de contribuir a la financiación con
alguna cantidad, pero eso no se refiere exclusivamente al
tema de Cala Mondragó, no se refiere a esa cuestión conyuntural, sino que se refiere en general a un convenio de
participación que ya digo que formó parte de las conversaciones que se tuvieron en la Comisión Mixta, siempre estoy
partiendo de la base de que ahora el Gobierno puede ir a
negociar con un nuevo Gobierno en Madrid, bien que su
Presidente e incluso sus Ministros sean los mismos o similares, pero al menos es una nueva Legislatura y estamos
siempre, insisto, en la línea de pedirle a nuestro Gobierno
que vuelva a tratar de pulsar las teclas y los aspectos que en
su momento había ya discutido con la Legislatura anterior,
con el Gobierno anterior.
El tercer punto se refiere concretamente a la instalación de una planta potabilitzadora de agua de mar en la isla
de Eivissa. Ayer se discutió este tema, el Ayuntamiento ha
decidido por su cuenta y riesgo y en ejercicio de su autonomia hacer una concesión para la construcción y explotación
de una planta potabilizadora dentro del municipio de Eivissa, pero eso no cubre todas las necesidades de agua de Eivissa ni de Formentera, que están en condiciones sumamente precarias. Nosotros ya habíamos presentado aquí hace meses una proposición no de ley en este sentido, cuando
habíamos pedido que el Gobierno Central declarara esto
de interés general y entonces el Portavoz del Grupo, que
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no fuí yo, hizo una detalladísima exposición de cual era la
lamentable y triste situación de salinidad, de contaminación, en definitiva, del agua potable o presuntamente potable de Eivissa.
Por consiguiente, lo que pedimos al Gobierno es que
al margen de lo que haya hecho el Ayuntamiento de Eivissa
no por eso deje de hacer una inversión en una potabilizadora en Eivissa.
La cuarta propuesta de resolución que presentamos
tiene otro canlcter distinto. Esta proviene de una constatación permamente en la Comisión de Urbanismo, que es
que cuando se presentan planes parciales y tiene que presentar su justificante de disponer de recursos hidráulicos
suficientes para el abastecimiento, resulta que suelen
acompafiar la documentación con algún tipo de compromiso o de contrato con alguna empresa de suministro de
agua, con una empresa poseedora de pozos de agua potable
que ofrece o manifiesta estar dispuesta a suministrar el
agua necesaria para esa urbanización, pero la verdad es que
siempre queda la duda, lo digo como miembro de la Comisión de Urbanismo, siempre nos queda la duda enorme de
si esos pozos que ofrecen esta disponibilidad estarán realmente en condiciones de abastecer a esa urbanización en el
momento efectivo de llevarle el agua o si resulta que carecen de la capacidad suficiente.
Hay un Plan Hidrológico que definirá las necesidades
concretas de agua y seguramente las de potabilización, concretamente el número de plantas potabilizadoras que harán
falta en todas las Islas Baleares, porque antes nos referíamos a Eivissa, que quizá es el caso más angustioso y urgente, pero evidentemente las necesidades alcanzan a todas las
demás Islas. Las de agua o de construir plantas potabilizadoras vendrán seguramente en el Plan Hidrológico, como
digo, pero momentáneamente parece que lo menos que podemos pedir es que se frene el posible consumo de la escasa cantidad de agua disponible en aquellas nuevas urbanizaciones costeras y de preferente uso turístico de segunda
residencia, que son las más consumidoras y las que se encuentran en peores condiciones para ese suministro.
Esas son, pues, las cuatro propuestas de resolución
que esperamos sean acogidas con el voto afirmativo de la
Cámara. Gracias.
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan
Huguet.
EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan
Huguet i Rotger):
Gn\cies, Sr President.
Només per cortesia parlamentaria i per ... , no pot ser
d'altra manera, amb el Grup POPULAR que també dóna
suport al Govern, per manifestar una serie de punts de vista sobre les propostes de resolució que el Portaveu del
Grup POPULAR ja ha explicat a aquesta Cambra.
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Respecte de la primera, només afegir que estam d'acord, pero que ac;O ha de ser independentment de l'exigencia del compliment de l'actual conveni. Per tant, estam totalment d'acord amb aquesta resolució si s'interpreta en
aquest sentit.
Respecte de Úl segona pro posta, també estam d'acord,
no pot ser d'altra manera, perque en el debat d'avui ja ha
sortit la possibilitat d'establir convenis, en aquest cas concret amb IRYDA, per a la conservació d'espais naturals. Ja
tenim l'experiencia del Parc de l' Albufera i també ja he manifestat al Grup SOCIALISTA que, independentment d'aquest endeutament - bé, aquest endeutament pot ser real
en el cas que es materialitzi, aixo són previsions que donen
possiblitats -, es devengaran aquests quantitats en tant hi
pugui haver una aportació per part de l' Administració Central, com hi va ser en el cas de l' Albufera. Per tant, ac;O va
perfectament encaminat amb les directrius o poHtiques que
ahir marcava el Debat de l'estat de la Comunitat Autonoma.
Quant al tercer punt, indiscutiblement jo crec que una
actuació no ha d'excloure l'altra, sinó més bé al contrari,
que poden ser perfectament complementaries. Una cosa és
una planta potabilitzadora per a la ciutat d'Eivissa i una altra és una planta potabilitzadora per a l'illa d'Eivissa o diverses plantes potabilitzadores. La veritat és que, independentment de les valoracions que es facin - fet en el qual no
em correspon entrar perque ja es van fer oportunament una cosa és que es prengui una resolució i l'altra que es
materialitzin dins els pressuposts de l'Estat aquestes actuacions o aquests acords.
Jo no vull caure en la temptació que a vegades volen
caure altres Portaveus de soterrades intencions que en cas
que es doni o es faci a través de, llavors posare m el que; no
vull caure en aquesta tempació, pero en qualsevol sentit es
bo que reiterin la necessitat d'una planta potabilitzadora.
Independentment de si la fa l'Ajuntament o que hi hagi altres aportacions, se'n necessiten més.
Respecte del quart punt, no inventam res. L'únic que
fa aquí el Grup POPULAR és constatar un fet que jo crec
que pot donar una certa sortida als problemes que pugui
plantejar la falta de recursos hidraulics i per tant que sigui
realment en aquests indrets que es posin aquestes plantes
potabilitzadores i que ac;O en cap cas no pugui agreujar els
problemes de prove'iment d'aigües de nudis de població,
sense voler obrir cap tipus de debat, perque supos que
aquest no és el moment del Debat de Protecció d'Espais
Naturals, sinó que no té res a veure una cosa amb l'altra i
pot ser una mesura preventiva de la qual ja s'han fet bastants experiencies no solament a Espanya, sinó a molts altres llocs.
Per tant, necessariament el Govern havia d'estar d'acord amb aquestes quatre resolucions. Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin
intervenir?
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Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
Diputat Sr Tuells.
ELSR TUELLS IJUAN:

podría ser más precisa, pero entendemos que esto es una
condición, un requisito más a añadir, porque es necesario,
pero - valga la expresión - esto es una condición necesaria,
pero no suficiente. Con ese espíritu, que entendemos que
es la base de la propuesta, también la votaremos.

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados.
Muchas gracias.
Sr González Ortea, son ya casi cuatro horas de debate,
cinco, seis efectivamente, gracias por la corrección. Si no
recuerdo mal, usted se ha lamentado en otras ocasiones de
que al ser el último en hablar quizá la atención ya había
quedado un tanto debilitada y tiene usted razón, pero la
culpa es del hecho que ustedes han obtenido y ostentan la
mayoría. Yo le puedo asegurar que he hecho un esfuerzo,
porque estamos un tanto agotados, y le he escuchado como
usted merece, es decir, con la máxima atención que me ha
sido posible.
Le puedo anunciar muy rápidamente que estamos de

acuerdo con la propuesta primera y que nos parece muy
bueno que exista un diálogo entre los dos Gobiernos, y
también con la precisión por parte del Sr Vice-presidente
que la propuesta se entiende sin perjuicio de que se cumpla
el actual convenio.
Nosotros entendemos que un Gobierno, sea cual fuere,
debe gozar en principio de una presunción de buena fe y de
buena voluntad, lo que pasa es que nos alarma un tanto
que un Gobierno quizá ya un tanto fatigado - y ustedes me
excusarán de que no me pronuncie al respecto sobre si es
aquí o allá, a buen entendedor sobran palabras - se haya
manifestado reiteradamente, se ha visto que hayan gobernado sin ideas, pero lo francamente preocupante es que encima se nos pueda anunciar en plena campaña electoral
que se proponen gobernarnos sin ganas.
Pues bien, yo le ruego que ustedes estimulen esas ganas, es decir, que vayan a la segunda propuesta, que también la apoyaremos, vayan a la tercera propuesta y aquí les
quiero hacer un comentario sobre el tema de Eivissa.
Evidentemente el gobierno municipal actual en el
ayuntamiento de la ciudad, del municipio de Eivissa, tenía
en principio y teóricamente dos opciones de una potabilizadora. En realidad se han tenido que ajustar o acudir a
una de ellas porque la otra era un castillo en el aire, es decir, por una serie de circunstancias, de coincidencias, quizá
porque el nombre de ambos alcaldes era el mismo, lo cierto
es que en Madrid se pudo escuchar por los portavoces del
Gobierno municipal actual de la ciudad de Eivissa que de
la potabilizadora del MOPU, hasta el 93 ni un duro.
De modo que esto es preocupante y efectivamente nosotros agradeceremos que puedan hacer los esfuerzos mAximos y que evidentemente una potabilizadora del municipio
de Eivissa no excluye que otros municipios también estén
necesitados de ello y que de una forma u otra - y concretamente con la aportación en este caso real del MOPU - se
puedan satisfacer las necesidades de abastecimiento que
tengan éste y otros municipios de la isla de Eivissa.
En cuanto a la cuarta propuesta, la redacción quizá

EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas.
EL SR LOPEZ I CASASNOVAS:
Gracies, Sr President.
Sera relativament facil fixar postura respecte del punt
primer. Nosaltres estam d'acord que hi hagi una col.laboració , no podia ser d'altra manera, entre el Govern Central
de l'Estat i el Govern de la Comunitat Autonoma.
Passaré, per tant, immediatament al segon punt: Que
el Govern de la Comunitat Autonoma es dirigeixi al nou
Govern de l'Estat - bé, sera el Govern de l'Estat sigui quin
sigui, obviament sera nou després de les eleccions - reiterant la petició que l'ICONA participi en la finan~ció de
l'adquisició d'espais naturals. Tampoc no podem dir que no
a aquesta petició, que respon a una practica ja llarga d'adquisició de finques rústiques de valors paisatgístics i ecologics importants, pero només volíem assenyalar el perill que
té l'exemple de reduir la política de protecció deIs espais
naturals a una política de compra d'espais naturals. Regalima una flaire enverinada aquesta proposta si la volem passar d'anecdota a categoria, si volem, repetesc, que la protecció es concreti en compra d'espais naturals i aprofit
aquesta intervenció per centrar realment quins són els deures que els poders' públics tenen en materia de protecció
del medi ambient i de la qualitat de vida, perque aquí s'ha
esmentat per part del Grup que defensa aquestes resolucions el tema del dret a la propietat privada i a l'herencia.
Té tota la raó, és un dret constitucional, 33.1, i també té
raó que per causes justificades d'utilitat pública i d'interes
social, mitjan~nt la corresponent indemnització, es podra
expropiar, punt 33.2, ara bé, cal tenir molt present i a<;ü és
una qüestió de manual - de manual de BUP, eh? - que al
mateix temps s'avisa, a partir del 33.2, que la funció social
d'aquests drets en delimitara el contingut d'acord amb les
lleis.
En aquest tema la Constitució Espanyola reconeix i
protegeix el drets i les llibertats económiques del primer liberalisme, delliberalisme més antic, del segle XIX, pero els
dóna un matís, els adapta a les exigencies de l'Estat social i
d'a~o es tracta, perque després podem anar a l'article 45,
que diu que tothom té dret a disposar d'un medi ambient
adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de
conservar-lo, el deure, i que els poders públics vetllaran per
la utilització racional deis recursos naturals a fi de protegir
i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi
ambient amb el suport de la indispensable solidaritat col.
lectiva.

~
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Són músiques que tal vegada desentonen amb els insque aplica el grup POPULAR, pero vull dir que
~ el problema en el qual centravem el debat anterior no era
;.' tant analitzar si era constitucional o no l'actuació que havia
>tíngut el Govern, sinó si s'havia previst, si s'havia avan~t la
'possibilitat de no caure en els drets indemnitzatoris. Vostes
hi van caure, ho van fer potser a. proposit, a posta, i a~ per
~ a nosaltres no és de rebut.

2579

(Murmuris)

~truments

I

Al punt núm. 3 no hi entrarem, també hi donarem suport. Crec que ja s'ha debatut prou en aquesta Cambra, és
. una vergonya que el tornem a tractar aquí, francament no
sé de qui és la culpa, en aquests moments estic ben confús,
pero ja no s'hauria de tractar més i aconseguir que aquesta
potabilitzadora a l'illa d'Eivissa sigui una realitat proximament.
Punt 4 i molt important per al nostre Grup. Aquesta
hora, les 11, ja és hora d'anar alllit per a algun~ i abans d'anar alllit un temps solien contar rondaies, en aquell temps
que la qualitat de vida era bona. Permetin una rondaia
molt curta, pero no per adormir ningú, sinó per ben deixondir.
Hi havia una vegada un cavall desbocat que corria i
corria, clar, després de córrer molt tenia set i li havien de
donar aigua i no trobaven pous; els pous, les aigües que hi
havia al camp eren salinitzades. Llavors, que fer perque el
cavall desbocat, aquell foIl cavall que corria sempre no es
morís? Donar-li aigua, clar, perque si no, es moriria de set.
Com quedam, senyors del Govern? No havien de posar
fre al cavall desbocat del desenrotllisme? El cavall desbocat
d'aquesta carrera sense fi té ara una possibilitat de trobar
aturall. Si a una zona no hi ha aigua suficient per poder fer
una urbanització - per cert, no n'hem de fer més, no hem
de créixer més, no és així? - la urbanització no es pot autoritzar. Li diré una fórmula que voste ja ha esmentat: els
contractes per a provelment d'aigües a urbanitzacions, pero
resulta que aquests contractes s'han fet a través del Servei
Hidraulic per a ús agrícola-ramader, no per a ús d'urbanitzacions. Tanmateix és així a zones com a Tirant, a mi sempre m'agrada posar exemples perque ho vegin, un aqüífer
clarament sobreexplotat al qual es dóna aquesta possibilitat
d'utilitzar aigua d'ús agrícola-ramader. Jo crec que és recurrible i el nostre Grup ho recorrera; ara bé, fer plantes potabilitzadores? Per l'amor de Déu, aquí tenim la gran contradicció que resum tot el debat i és la darrera resolució que
tractam avui vespre. Hem de frenar el creixement, hem de
possibilitar que a les nos tres illes hi hagi qualitat de vida, i
que feim? Dones sol.licitar que el creixement continul a
través de plantes potabilitzadcires. Nosaltres no hi estam
d'acord, nosaltres estam a favor de no autoritzar més creixement urbanístico
Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Diputat Sr Alfonso.

Srs Diputats, anam acabant; ho prenguin amb tranquil.
litat.
EL SR ALFONSO I VILLANUEVA:
Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Jo no trob estrany que troni després de les proposicions que fan, ho trob normal. Fins i tot el cel s'ha espantat .
Anirem aviat perque és bastant tard i no convé cansarlos. Respecte de la primera nosaltres estarem d'acord, és
curiós, pero suposam que vostes, el Govern conservador,
pensen complir fins al final el compromís que varen adquirir quan es va fer el conveni de carreteres, compromís que
economicament comen~ per tocar-los a vostes, els va tocant cada vegada més. Jo comprenc que és una bona tactica, mala de vendre, pero una bona tactica, el fet d'intentar
negociar un altre conveni que els alliberi d'haver de pagar,
de complir economicament el que fins ara no han anat
complint.
Ho comprenc, els convenis estan retardats, no cobren,
vostes no paguen, tornam a ser alla mateix altra vegada, els
sis anys de continua falta de compliment inversor de la Comunitat Autonoma en materia de carreteres. 40%, 50%,
52%, duen com a conseqüencia que els convenis s'hauran
de dilatar i aquest Govern no té, pel seu mal compliment,
per la seva actuació dolenta quant a gestió, una for~ moral
per anar a demanar un nou conveni. Vostes no saben invertir, vostes no volen costejar molt més car el que havien
d'invertir, vostes varen fer el plans i logicament tenen poca
for~ moral i la demanen a aquest Parlament. EIs ho donarem, no es preocupin.
Com no sigui per allo que només es recorden de santa
Barbara qua n trona, no entenem el tema de la reiteració,
aquesta vegada amb els convenis d'ICONA Si avui haguessin escoltat el seu Conseller d' Agricultura, no haguessin
dut aquesta pro posta. La col.laboració d'ICONA i la Conselleria d'Agricultura pareix que és absolutament exemplar,
segons el Conseller d'Agricultura. Dones, a que ve reiterar
una actuació constantment per unes bones relacions, perque no es va amb exigencies, perque possiblement es vagi
amb plans, perque es parla seriosament, no com altra gent
que ho fa ambo poca serietat, tenen unes bones relacions i
en aquest moment tornen a reiterar el tema deIs convenis
amb ICONA?
Hem comprovat sistematicament que vostes, senyors
del Govern, quan no tenen raó criden, es fan víctimes, i que
quan tenen documents, actuacions concretes, etc., comencen a asseure's a negociar i obtenen coses. Curiosament - i
també donarem suport a aixo - els recomanam de ver que
pensin les coses abans de plantejar-Ies, que s'estudiln el temes i, la veritat, que cridin manco i que negociln millor.
Com que qui estam amb el tema de Cala Mondragó, és
curiós que ho posin com a exemple i parlin del nou Goyerno No es preocupin, poden anar per caracter urgent a
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l'antie Govern, el poble espanyol ha donat suport complet
al Partit al qual donava suport, a l'anterior Govern, i per
tant sera un Govern de la mateixa ideologia aquell al qual
s'hauran de dirigir quan vagin al nou. No importa parlar
del nou Govern; sobre aquest tema, si és urgent, es pot parlar ideologicament amb el mateix.

banització X, una vara l'altra, !'impacte ecologie que supo_
sa una potabilitzadora? Vostes s'imaginen el creixement?
Basta anar a Canaries; si a cada urbanització - que es el que
vostes propasen, que serien 10.000, perque ja no hi hauria
limitacions - hi posen una potabilitzadora vara l'altra,
aquest país seria divertit.

1 anam al tercer punt. Vostes, amb aquest punt, valen
posar una cortina de fum al fet que ahir varen denunciar
aquí que l'Ajuntament d'Eivissa del Partit Popular ha tirat
1.800 milions de pessetes. Han concedit a una empresa privada la construció, explotació i cobrament d'una potabilitzadora a Eivissa, quan aquesta inversió la feia el MOPU,
aprovada. Quan tornin a demanar el que avui ens propasen
amb aquesta reiteració faran el que es diu un ridícul polítie,
perque no es pot oblidar que a causa que hi havia una
qüestió excepcional dia 30 de juny surt un Reial Decret que
al punt 4 autoritza Obres Públiques a construir a carrec
deIs seus pressuposts una potabilitzadora de 10.000 litres
dia a Eivissa.

El seu objectiu, que és cobrir de xalets guapos, moderns, apartament incre'ibles, il.legals - perdó, no ha valía
dir
aquesta llei s'aprovas el podrien complir perfectament. Van
pel camí de sempre, van pel camí de convertir les nos tres illes en autentics Manhattans de molt de luxe, pero Manhattans.
EL SR PRESIDENT:
Té la pl!raula el Portaveu del Grup POPULAR, Sr
González Ortea.
ELSR GONZALEZ I ORTEA:

Llegeixin, senyors, de vegades costa, un no hi veu i etc.,
"adoptan medidas excepcionales", i com molt bé diu el Ministeri al batle Sr Enrique Fajarnés Ribas - ha llegiré en
castella; no es preocupin, a Madrid la llengua oficial és la
castellana, aquí la nostra llengua és la catalana - "tan pronto como esta Direción General tenga constancia de que por
este Ayuntamiento se van a adoptar las medidas necesarias
para que el concurso actualmente convocado no culmine
con la adjudicación de la obra a uno de los licitadores y en
consecuencia, pam, pam, pam, dado que ya habrían desaparecido las causas que motivaron su inclusión en el Real Decreto, puedo garantizarle que tras la preceptiva información pública y la entrega de terrenos necesarios por este
Excmo. Ayuntamiento a esta Dirección General, se estará
en condiciones de convocar el concurso de inmediato - Sr
Tuells - pudiendo comenzar la obras a finales de este año o
a principios del próximo - jo no sé si varen escoltar un ordenanc;a, al Ministeri - financiando el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo íntegramente los costes de la misma".
Data d'aquesta carta, dia 29 de setembre, logicament
de la Direcció General d'Obres Hidrauliques, pero el Sr
Batle d'Eivissa, del Partit Popular, no vol fer una potabilitzadora per al MOPU i obligara a pagar als ciutadans que
utilitzen aquesta aigua, només pel que s'ha invertit privadament, unes 150 pts metre cúbie d'interessos i amortització
de capital, més de cinc vegades el que val el metre cúbic
d'aigua, i no li die si posam beneficis, etc., etc.
Tot aixo, per que? Jo m'atreviria a dir que s'ha donat
un gran negoci a una empresa, així de clar, així de claro Si
no, no té cap tipus d'explicació que regalín 1.800 milions de
pessetes a un Ajuntament i digui que no, no té cap explicació. Res del 93, el Director General diu "a finales de año".
De tates maneres, senyors del Govern, nosaltres no ens
oposam que facin una altra potabilitzadora a Eivissa, el que
creim és que vos tes faran el ridícul quan ha demanin.
Sobre la quarta, practicament no importa que digui
res, el Sr López Casasnovas ha ha dit practicament tot, pero els vull dir una altra cosa: ¿Vostes imaginen, en una ur-

Gracias, Sr Presidente.
Gracias, Sr Vice-presidente, por sus palabras. Por supuesto que en lo que se refiere al tema del Convenio de
Carreteras, lo que se se propone aquí, como he dieho, es
reiterar la petición de que se renueve, pero sin renunciar,
por supuesto, a que se cumpla el actual en su integridad,
eso lo he dieho, incluso he leído algún párrafo del convenio
en es sentido, lo que pasa es que la porlongación que permite el convenio actual no da, claro está, para nuevas obras
que son necesarias.
Gracias también al Sr Tuells, que ha tenido unas palabras muy amables. Debo decirle que ahora ya no me quejo,
me quejaba al principio, cuando era un novatillo me quejaba más de que nadie me escuchaba porque era el último,
pero ahora ya tengo callo, de manera que no me quejo. De
todas maneras, gracias, y también por su apoyo total.
Respecto a la única duda que expresaba usted, que era
en la Propuesta de Resolución nO 4, sobre si era condición
necesaria pero no suficiente, por supuesto. Yo no sé si me
he explicado bien, es decir, a la Comisión de Urbanismo
llegan las proposiciones, los planes parciales, y van acompañados de unos compromisos o de alguna documentación
que demuestre que tienen agua potable, esto es una condició necesaria pero no suficiente, claro, eso es evidente; por
consiguiente el tema de la potabilizadora, que lo que trata
es de asegurar que esa agua potable y ese suministro sea real, evidentemente sigue siendo una condición necesaria, pero no suficiente ni mucho menos.
Respecto al PSM-EEM, también tengo que darle las
gracias por su apoyo a los puntos primero y segundo, primero y tercero tenía apuntados, tal vez lo apunté mal en
cuanto al tercero porque había entendido que en éste también nos daban su apoyo.
En cuanto al segundo, que se refiere a la protección y
donde me reitera usted, me vuelve a leer otra vez el artícu-
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lo de la Constitución, el apartado que a usted le conviene,
el de la función social de la propiedad, yo eso lo admito,
pero insisto en el tercero y, cuidado, hay una cosa muy importante, expropiación, no es expoliación, aunque haya algunos gobiernos, algunos grupos políticos que hayan confundido una cosa con otra.

La expropiación es una simple compra, la expropiación es compra por un justiprecio y además lo que hace es
obligar al ciudadano a vender, eso sí, porque, claro, es una
compra normal, el ciudadano no tiene por que vender, pero
le obliga y obliga a la Administración a pagarle el justiprecio y si no basta con la actuacuón de la Administración expropiante, como usted sabe muy bien queda abierta la vía
judicial, hay incluso un tribunal administratívo, el Tribunal
de Expropiación, pero pasado eso hay una vida judicial
abierta.
Por consiguiente, evidentemente la expropiación es
una compra por justo precio. Si la compra se hace por
acuerdo mutuo, por justo precio, realmente lo único que
pasa es que se está haciendo una expropiación de mutuo
acuerdo, de alguna manera. De manera que expropiación y
compra, en este caso concreto del que hablábamos usted y
yo, no tiene mayor diferencia.
En cuanto al punto 4, usted nos cuenta una "rondaia"
muy bonita, pero no cuenta usted bien el final o la conclusión, y eso vale para lo que decía el Sr Alfonso en este mismo punto, pero es más bonito contestarle a usted porque
realmente ha estado mejor que usted, Sr Alfonso, y ya sabe
que yo siempre le digo que está usted fantástico, pero la
verdad es que esta vez ha estado mejor el Sr López Casasnovas.
Lo que usted pretende, Sr López Casasnovas, es matar
el caballo; el caballo viene corriendo y usted pretende matarlo y, claro, nosotros no. Sí, sí, en eso nos diferenciamos
de ustedes, ayer ya se lo dije en la contestación al discurso
del Presidente, nosotros no queremos matar el caballo, es
evidente que no lo queremos matar, una cosa es frenarlo y
otra cosa es acabar con él, no queremos matarlo, tenemos
que detrás del caballo podemos morir nosotros y no tenemos ningún interés por este lado de la Cámara.
Respecto a usted, Sr Alfonso, había dicho que iba a ir
muy rápido y se lo hubiera agradecido, incluso lo tengo
apuntado, "le agradezco por ir rápido", pero no ha ido usted rápido, ha tardado mucho.
En cuanto a la primera propuesta, usted no dice que el
convenio está atrasado. Yo no quiero estar siempre con lo
mismo, pero ¿usted sabe que durante dos años no llegó un
duro de Madrid? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que todavía
en este momento - yo no tengo el dato y ya era muy tarde
para preguntáselo al Conseller, seguramente él lo tiene en
la cabeza - cuánto dinero tiene que mandar Madrid todavía? Porque no lo manda, Madrid no manda un duro, renía
que mandar 850 millones cada año y no mandaba un duro,
¿eso lo sabe? Pues fíjese usted si hubiéramos ido a paso de
caballo rápido, no sé con que hubiéramos podido pagar.
Por otro lado no quiero recordar algunas obras que no se
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entretuvieron por ahí, que se entretuvieron aquí concretamente, como todos sabemos.
En cuanto a la segunda parte, me parece estupendo,
hay unas relaciones muy buenas entre la Conselleria de Agricultura e ICONA, bien, perdone, yo he empezado y salí
aquí para presentar esas propuestas y pedir al Gobierno
precisamente eso, buenas relaciones con el nuevo Gobierno, de manera que miel sobre hojuelas. ¿Que están en buenas relaciones? Estupendo, pero de esas buenas relaciones
espero que salga algo provechoso para esta Comunidad y
eso es exclusivamente lo que nosotros decimos aquí con la
segunda propuesta.
En cuanto al tema de Eivissa, claro, usted cuenta una
película, incluso lee alguna cosa, lo que no sé si usted recuerda es que unos días después de ese documento en el
que el Ministerio dice que va a hacer una potabilizadora,
aunque parece ser y el Sr Tuells nos lo confirma que luego
no ha aparecido en ningún capítulo presupuestario concreto, que es donde tienen que aparecer las cosas, como usted
sabe muy bien, puesto que usted bien que reclama aquí el
tema cuando se trata de los presupuestos de la Comunidad,
eso no ha aparecido por ningún lado y curiosamente esa
manifestación pública de voluntad de hacer la potabilizadora se hizo, miren ustedes qué cosas, trece días antes de la
moción de censura.
y hablando de la moción de censura, otra cosa: la empresa que se buscó y la concesión la puso en marcha la Administración socialista del Ayuntamiento de Eivissa, no la
Administración de coalición que entró después, sino que la
Administración socialista del Ayuntamiento de Eivissa fué
la que hizo la concesión y la que buscó la empresa, de manera que si usted ve "bubotes", si ve cosas raras, usted mismo.

Por cierto que ha hablado de una potabilizadora de
10.000 litros día. Supongo que serán 10.000 metros cúbicos,
porque con 10.000 litros hay para poco, pero oiga, pelillos
a la mar, ¿para que vamos a discutir aquí una cosa que es
del Ayuntamiento de Eivissa, que ha hecho uso de su autonomía? Estábamos discutiendo otra cosa, aquí lo que proponemos es que se haga una potabilizadora más en Ibiza,
que la pague el Ministerio y que la haga en la isla de Eivissa independientemente de la que haga el municipio.
Por consiguiente, si es voluntad del Gobierno Socialista, del nuevo Gobierno, si es verdad que hay esa voluntad y
quiere hacer otra potabilizadora, eso es necesario, no basta
con los creo que son 7.000 metros cúbicos, me parece, la de
Ibiza me suena 7.000 u 8.000 metros cúbicos, hacen falta
más metros cúbicos para que no se nos muera el caballo,
por consiguiente que el Ministerio los pague, que haga la
potabilizadora.
Nada más, muchas gracias.
ELSR PRESIDENT:
Sí, Sr Tuells.
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EL SR TUELLS 1 JUAN:
Yo quisiera hacer una observación al Sr Alfonso, puesto que he sido aludido; por dos razones, por alusiones y por
contradicción en la potabilizadora de Eivíssa. Nosotros decíamos que era estrictamente necesario y el decía que era
echar el dinero, senzillamente, y además ha hecho unas alusiones muy claras a mi intervención que creo que puedo
contestar, si el Sr Presidente me lo permite.
EL SR PRESIDENT:
Contesti, Sr Tuells.
EL SR TUELLS 1 JUAN:
Muchas gracias y trataré de ser muy breve.
Mire usted, Sr Alfonso, usted me confirma una sospecha que yo y otros muchos nos negábamos en redondo a
creer: que efectivamente, al tratarse del grupo municipal
del PP i del CDS, en el Ministerio la recepción y el tratamiento del asunto habían de ser única y exclusivamente con
un ordenanza. No lo quería creer y usted sencillamente me
lo confirma.
En cuanto al tema de la potabilizadora, efectivamente
es algo que está presupuestado, lo que le digo es absolutamente cierto, se afirmó allí por error en la persona, debido
a la coincidencia, término que ha empleado mucho hoy, en
los nombres del ex-alcalde saliente y del entrante, y entonces, si es voluntad de ustedes o del Gobierno, que usted
acaba de afirmar aquí que es practicamente el mismo que
hasta ahora ha venido ejerciendo el poder, la responsabilidad y que con los cambios que procedan va a ser del mismo signo ideológico, si es esa su voluntad, la de ustedes o
la del Gobierno Central, tienen ustedes una oportunidad
magnífica de corroborarlo ahora: Ayuden ustedes a que en
Eivissa haya, independientemente de esa potabilizadora
que pór cierto gestionó su grupo municipal allí en el Ayuntamiento, esta otra potabilizadora del MOPU, ¿por qué
no? Lo que parece dolerles es que simplemente el tema ...

Jo crec que el debat es troba suficientment avan~t
perque passem a votació. La Sra Vice-presidenta, que ha
seguit el debat amb molt d'interes, pareix que sospita que
hi ha ganes de demanar un temps per arribar a certes aproximacions. Jo deman si és així o si podem passar a votar.
No? Passam a votar.
Realment hi pot haver - ho dic als Srs Portaveus _
qualque proposta de resolució que una vegada que s'hagi
aprovat la primera, decaigui. Aleshores jo demanaria que
de motu propio, jo faré decaure aquelles que sapiga cert
que coincideixen; les altres, quan els mateixos lletrats arri.
bin a conclusions, decaurien les coincidents, perque n'hi ha
que són similars pero no són iguals.
Per tant, n'hi ha tres que logicament basta votar-ne
una, perque tal com s'ha dit no és coincidencia, sinó identica redacció. Referent a aquesta el President té clar que si
aprovam la primera les altres decauen i quant a les altres,
anirem votant, que sera més avíat fet que si hem d'anar a
cercar les que puguin coincidir en el fons, pero no en la
forma, amb cada una de les que haurem aprovat.
D'acord, ido, seguint l'ordre de presentació. Un moment,no sigui cosa que hi hagi gent defora.
.
(Pausa)
Comen~nt a votar les propostes de resolució segons
l'ordre de presentació al Registre, primer votarem les del
Grup M IXT. Supos que al llarg del debat, cada Diputat,
dient simplement el número de cada pro posta, coneixera el
contengut, evitant la seva lectura detallada. Per tant, comen~m la votació.

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de
Resolució núm. 1 del Grup Parlamentari MIXT, es volen
posar drets? Gracies.
Vots en contra?
Abstencions?

EL SR PRESIDENT:
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Sr Tuells ... Sí, Sr Alfonso.
EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Em sap molt de greu, Sr President, haver de contestar
a una cosa que no he dit ni pensava dir.
Sr Tuells, la carta és al Batle d'Eivíssa i és del Director
General. Si els seus regidors es passegen pels passadissos i
parlen amb ordenances, no en tenim cap culpa. El Sr Fajarnés, el Batle i el seu grup van obligar a deixar damunt la
taula l'acord de l'anterior Batle d'Eivissa i voste ho sap tan
bé com jo, per tant no engani, de fer el conveni amb el Ministeri dia 11 de juliol. Qui ha tombat aquesta acció han estat el PP com a gran majoria i el seu Grup.
EL SR PRESIDENT:

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de
Resolució núm 2 del Grup Parlamentari MIXT, es volen
posar drets? Gracies.
Vots en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda aprovada la proposta
núm. 2 que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta núm. 3.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
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Vots en contra?

Parlamentario

Abstencions?

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de
Resolució núm. 4, es volen posar drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Abstencions?

Sres i Srs Diputats que voten en contra? Gracies.
Abstencions?
Ressultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, 19. Abstencions, 4. Queda aprovada la Porposta de Resolució núm. 4 que acabam de sotmetre a votació.
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta
núm. 5, es volen posar drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que votin en contra, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta
de resolució que acabam de votar.
Passam a votar la proposta de Resolució núm. 4.'
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 49. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 8. Queda aprovada la Porposta
de Resolució núm. 5 i així hem acabat de votar les propostes de resolució del Grup Parlamentari MIXT.
Seguidament passam a votar les propostes de resolució
del Grup Parlamentari CDS. La núm. 1 coincideix amb la
primera del Grup SOCIALISTA i la primera del PSM-EEM.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
La Proposta núm. 2 del Grup Parlamentari CDS coincideix amb la núm 15 del Grup Parlamentari PSM-EEM.
Es pot votar conjuntament o volen que es votin per separat? Per separat?

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta
núm. 2 del Grup Parlamentari CDS, es volen posar drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27, Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta
de resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 5, que
pot coincidir amb 1'11 del Grup SOCIALISTA i amb la 6
del PSM-EEM. Es poden votar conjuntament les tres?
Sres i Srs Diputats que votin a favor de les propostes.
Sí, Sr Quetglas.
EL SR QUETGLAS I ROSANES:
Sr President, per una qüedtió d'ordre. Jo crec que si es
voten les tres conjuntament, tenint en compte que a pesar
que el fons és el mateix la redacció és distinta i, a més, hi
ha alguna diferencia de matis important, per exemple la
nostra fa al.lusió al fet que es recullin dins el Pla les conclusions de la Comissió, jo crec que seria millor votar-les
separades, perque si no, ¿quin text queda aprovat?
EL SR PRESIDENT:
El que passa és que la Presidencia s'ha equivocat amb
les propostes deIs Srs Portaveus. Jo deman, si s'aprova
aquesta proposta, ¿considerarien decaigudes la núm. 11 i la
núm. 6? Sí?
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la proposta
núm. 5 del Grup Parlamentari CDS, es volen posar drets?
Gracies.

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta núm. 3 del mateix Grup

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con-
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tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
núm. 5 que acabam de sotmetre a votació.

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 10.
Retirada, no es vota.

Jo he demanat als Srs Portaveus si es consideraven decaigudes 1'11 i la 6 si s'aprovava aquesta i m'han dit que sí.
(Murmuri)

Acabat de votar aquest bloc de propostes del CDS - en
queden dues per al final - segons l'ordre de presentació
passam a votar les propostes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA, comen<;ant per la núm. 2.

Ah, no s'ha aprovat. Té raó, té raó. Tenen raó. Aquesta Presidéncia agraiex als Srs Diputats que l'ajudin, logicament, si no s'ha aprovat, no han decaigut.

Aquesta Presidencia demana per favor a les Sres i Srs
Diputats que votin a favor si es volen posar drets.

Passem a votar la Proposta núm. 6 del Grup Parlamentari CDS.

Sres i Srs Diputats que votin en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
de Resolució núm. 2 que acabam de votar.

Abstencions?
Passam a votar la núm. 3.
Queda aprovada per unamimitat de la Cambra.
Passam a votar la Proposta núm. 7.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
núm. 7 que acabam de sotmetre a votació.

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Abstencions?
Resultat de la Votació: A favor, 27; en contra, 30; abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la Proposta de Resolució núm. 3 que acabam de sotmetre a votació i passam a
votar la núm. 4.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posr
drets?

Passam a votar la Proposta núm. 8.
Vots en COntra?
Srs i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que votin en contra, es volen posar
drets?

Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 5

Abstencions?
Resultat de la Votació: A favor, 27; en contra, 30; abstencions, no n'hi ha. Queda també rebutjada la Proposta de
Resolució núm. 8 que acabam de sotmetre a votació.

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posr
drets? Gracies.

Passam a votar la núm. 9.
Abstencions?
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació.

Abstencions?

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 6.

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar

DIARI DE SESSIONS ( Núm. 70 ( 14,15 i 16 de novembre 1989
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada la pro posta núm. 6
que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta núm. 7.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
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EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies per l'observació, Sr López i Casasnovas.
Senyors Secretari, Vice-presidenta i Lletrats prenguin nota
que es comptabilitzin els vots deIs Diputats que s'aixequen,
perque logicament són els que compten. En tot cas, si estan
fatigats faríem un recés i després continuaríem.
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de
Resolució núm. 10, es volen posar drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta
que acabam de sotmetre a votació.

Abstencions?
Passam a votar la proposta núm. 11.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta
núm. 7 que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta núm. 8.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
de Resolució núm. 8 que acabam de sotmetre a votació i
passam a votar la núm. 9.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions? Gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
de Resolució núm. 11 que acabam de sotmetre a votació i
passam a la núm. 12 i darrera del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada la proposta que
acabam de sotmetre a votació i passam a la següent, la
núm. 10.
Sí, Sr López i Casasnovas; digui.
EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS:
Per una qüestió d'ordre, Sr President, i per la dignitat
parlamentaria demanaria per favor que es comptabilitzessin els vots a favor i els vots en contra en funció de la gent
que s'aixeca o no s'aixeca de l'escó. Gracies.

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
núm. 12 que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar les pro postes de resoludó del Grup
Parlamentari POPULAR.
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la proposta
primera del Grup Parlamentari POPULAR, es volen posar
drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta se-
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Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Passam a votació la Proposta tercera del Grup Parlamentari POPULAR.

Passam a votar la Proposta núm. 4.

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets? Gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 23. Queda aprovada la Proposta tercera que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta quarta.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets? Gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 23. Abstencions, 4. Queda aprovada la Proposta quarta
i darrera del Grup Parlamentari POPULAR que acabam
de sotmetre a votació.
Passam a votar les pro postes de resolució del Grup
Parlamentari PSM-EEM, comen<;ant per la número 2.
Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta
núm. 2 del Grup Parlamentari PSM-EEM, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputat:S que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar
la núm. 5.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 33. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la proposta de resolució que acabam de sotmetre a votació i queda la núm. 5.
Passam a votar la Pro posta de Resolució núm. 6. Sres i
Srs Diputats que voten a favor, es volen posar drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la proposta que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 7.

Sres i Sres Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 29. Queda aprovada la Proposta núm. 2 que acabam de votar.
(Pausa)
Passam a votar la Proposta núm. 3 del Grup Parlamenlari PSM-EEM.

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: VOlS a favor, 28. VolS en contra, 29. No hi ha abstel}cions. Queda rebutjada la proposta
que acaba m de votar.
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Passam a la Proposta de Resolució núm. 8.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets? Gracies.
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta
que acaba m de sotmetre a votació.

2587

ríem el senti! del vol. Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Sí, Sr Valenciano, es proposara. Li agraesc que m'ajudi, pero es proposara perque el Sr Secretari ho tenia previsl. El Sr Secretari procedira a llegir el text definitiu, primer perque els Srs Portaveus acceptin la modificació i després procedeixin a votar.
Sr Secretari, vol fer lectura del text modificat de la
Proposta de Resolució núm. 12 del PSM-EEM?
EL SR SECRETARI PRIMER:

Passam a votar la següent, que és la núm. 9.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Proposta
núm. 9 que acabam de sotmetre a votació.

"El Parlament insta el Govern a reemprendre els treballs encaminats al desenvolupament de la llei de Consells
Insulars i a exercir un major seguiment de legalitat i assessorament respecte deIs Ajuntaments".
EL SR PRESIDENT:
Hi ha inconvenient per part d'aIgun Portaveu d'acceptar la modificació del text?
Procedim, ido, a votar-lo.

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la proposta
núm. 10, es volen posar drets? Gracies.

Sres i Srs Diputats que voten a favor del text modificat
que acaba de llegir el Sr Secretari de la Proposta de Resolució núm. 12, es volen posar drets? Gracies.

Sres i Srs Diputats que votin en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 34. No hi ha abstencions. Queda rebutjada laProposta
núm. 10 que acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta núm. 11.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que votin en contra, es volen posar
drets?

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el text que
acabam de sotmetre a votació.
Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 13.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets? Gracies.
Vots en contra?
Abstencions?

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets? Gracies.
Resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Vots en contra, cap. Abstencions, 19. Queda aprovada la proposta de
Resolució núm. 11 que acabam de votar.

Queda aprovada per unanimitat de la cambra.
Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 14.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es vol en posar
drets? Gracies.

Sí, Sr Valenciano. Per que de mana la paraula?
Vots en contra?
EL SR VALENCIANO I LOPEZ:
Abstencions?
Que a la Proposta de Resolució núm. 12 que ara votarem, el Grup Parlamentari proposant ha dit que canviaria
una paraula i supos que ho pro posara, perque si no, canvia-

També queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
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Passam a vatar la Pro pasta núm. 15.
Sres i Srs Diputats que vaten a favor, es valen pasar
drets?
Vats en contra?
Abstendans?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam
a vatar la Propasta de Resaludó núm 16 i darrera del Grup
Parlamentari PSM-EEM.
Sres i Srs Diputats que vaten a favar, es valen pasar
drets?
Sres i Srs Diputats que vaten en contra, es valen pasar
drets?
Sr Diputat que s'abstén, es val pasar dret?
Resultat de la Vatadó: Vats a favar, 27. Vats en contra, 29. Abstendans, 1. Queda rebutjada la Pro pasta de Resaludó núm. 16 que acabam de satmetre a vatació.
Passam a vatar les dues propastes de resaludó darreres presentades pel Grup Parlamentari CDS.
Sres i Srs Diputats que vatin a favar de la propasta de
Resaludó registrada amb el núm. 1705/89, em pareix que
és 1'11. Decau? Na decau? Passam avatar-la.
Sres i Srs Diputats que vatin a favar de la pro pasta de
Resaludó registrada amb el núm. 1705/89, del Grup Parlamentari CDS, es valen pasar drets?
Sres i Srs Diputats que vaten en cantra, es valen pasar
drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen pasar drets?
Resultat de la Vatadó: Vats a favar, 52. Vats en cantra, cap. Abstendans, 5. Queda aprovada la propasta de resaludó que acabam de satmetre a vatadó.
Passam a vatar, si na hi ha abjeccians, la darrera propasta de resaludó, que és la núm. 1706/89 del Grup Parlamentari CDS.
Sres i Srs Diputats que vaten a favar, es valen pasar
drets?
Vats en contra?
Abstendans?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra.
Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. Bana nit.

;;;
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11.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada día 16 de novembre del 1989, acm'del d'admetre a trelmil les Propostes de Resolució R.G.E. nlÍm. 1691/89, presentades pel Grup Parlamentan MIXr, en relació amb el debat general sobre l'orientació política i de Govem de la CAlE.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d{a 16 de noviembre de 1989, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.C.E. nlÍm. 1691/89, presentadas por el Crupo Parlamentano MIXTO, en relación con
el debate general sobre la orientación polftica y de Covern de
la CAlE.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del Reglament d'aquesta Cambra, en dispos La publicació al BOPIB.

Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, a 20 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albert( Picomell

Palma, a 20 de novembre del 1989.
El President del Parlamen!:
Jeroni ALbertí i PicomeLl.

A la Mesa elel Parlamento de las Islas Baleares.

A la Mesa de] Parlament de les Illes Balears.
A)

A)

D'acord amb el que preve u l'article 169 del Reglament
del Parlament, el Grup Parlamentari MIXT presenta les segOents

De acuerdo con lo que prevé el artículo 169 del Reglamento del Parlamento, el Grupo Parlamentario MIXTO presenta las siguientes:

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

1" El Govern de la Comunitat Autónoma presentará al
Parlarnent ele les IlIes Balears, en el termini de tres mesos, el
Pla de Desenvolupament Regional.

la El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de tres meses, el
Plan de Desarrollo Regional.

2" El Govern ele la Comunitat Autónoma presentara al
Parlament ele les IlIes Balears, en el termini de sis mesos el
Pla d'Orelenació ele l'Oferta Turística.

2a El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de seis meses el
Plan de Ordenación de la Oferta Turfstica.

3" El Govern de la Comunitat Autónoma presentara al
Parlament ele les Illes Balears, en el termini de sis mesos, un
Pla d'Orientaeió Laboral de la Joventut, per tal d'informar els
joves sobre cls sectors laborals on es prevegi una major demanda de treball a la nostra Comunitat Autónoma.

3a El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de seis meses, un
Plan de Orientación Laboral de la Juventud, para informar a
los jóvenes sobre los sectores laborales donde se prevea una
mayor demanda de trabajo en nuestra Comunidad Autónoma.

43 El l'arlament de les Illes Balears constata amb preocupaeió que el proeés de desenvolupament de l'Estat de les
Autonomies es troba [renal per l'aetitud del Govern Central.

43 El Parlamento de las Islas Baleares constata con preocupación que el proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías se encuentra frenado por la actitud del Gobierno
Central.

53 El Parlament de les Illes Balears ultimara en el termini de sis mesos la tramitació elel Catilleg d'Espais Naturals.

5" El Parlamento ele las Islas Baleares ultimará en el plazo de seis meses la tramitación elel Catálogo de Espacios Naturales.

Palma, 16 ele novembre del 1989.
ELPORTAVEU:
Caries Ricei i Pebrer.

Palma, 16 de noviembre de 1989.
EL PORTAVOZ:
Caries Ricci Febrer.

Ordre de Publica ció

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 16 de novembre del 1989, acm'del d'admetre a trelmit les Propostes de Resolució R.G.E. nlÍm~. 1692/89 a 1701/89
i 1705/89 a 1706/89, presentades pel Crup Parlamentan CDS,
en relació Il/nb el debat general sobre l'orientació política i de
Covem de la CAlB.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d[a 16 de noviembre de 1989, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.C.E. núm. 1692/89 a
1701/89 y 1705/89 a 1706/89, presentadas por el Grupo Parlamentario CDS, en relación con en debate general sobre la
OIientación política y de Covern de la CAIB.

del 1989
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Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 20 de novan/)]'e del 1989.
El President del Parlament:
Jel'Oni Albertí i Picornell.

Palma, a 20 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picomell

A la Mesa del Parlament de les IIles Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

13)

13)

D'acord amb el que preveu I'article 169 del Reglament
del Parlament de les IIles Balears, el Grup Parlamentari CDS
presenta les següents Propostes de Resolució:

De acuerdo con lo que prevé el artfculo 169 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el Grupo Parlamentario CDS presenta las siguientes Propuestas de Resolución:

1" El Parlament manifesta la seva voluntat que I'area natural de Cala Mondragó i Cap des Moro sigui objecte de protecció integral.

1a El Parlamento manitiesta su voluntad de que el área
natural de Cala Mondragó y Cap des Moro sea objecto de
protección integral.

2a Constatat el reiterat incompliment de les resolucions
parlamentaries sobre la remissió per part del Govern de la
Comunitat Autónoma de les IIles 13alears de les Directrius
d'Ordenació del Territori, el Parlamen! de les llles Balears
cxigeix la seva immediata aprovació i remissió a la Cambra.

2 a Constatado el reiterado incumplimiento de las resoluciones parlamentarias sobre la remisión por parte del Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de las Dircctrices de Ordenación del Territorio, el Parlamento de las
Islas Baleares exigc su inmediata aprobación y remisión a la
Cámara.

3a El Govern remetra al Parlament dins el termini (l'un
mes un Projecte de Llei que atorgui for~ normativa a les determinacions del Cataleg d'Espais Naturals que s'esta estudiant dins aquest Parlament i que s'inclouri't com a annex.

3" El Govern remitirá al Parlamento en el plazo de un
mes un Proyecto de Ley que otorgue fuerza normativa a las
determinaciones del Catálogo de .Espacios Naturales que se
está estudiando en este Parlamento y que se incluirá como
anexo.

43 El Parlament de les IIles Balears reitera i requereix el
compliment immediat de les segUents mocions aprovades pel
Pie del Parlament de dia 19 d'abril:

4 a El Parlamento de las Islas Baleares reitera y requiere
el cumplimiento inmediato de las siguientes mociones aprobadas por el Pleno del Parlamento de dfa 19 de abril:

"1. El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears perque reme ti, dins el termini de 2
mesos, un projecte de Ilei de constitució d'un organisme de
conca amb les funcions que es preveuen a la Llei 29/85 de 2
d'agost, d'Aigües".

"1. El Parlamento insta al Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para que remita, en el plazo de 2
meses, un proyecto de ley de constitución de un organismo de
cuenca con las funciones que se prevén en la Ley 29/85 de 2
de agosto, de Aguas".

"2. L'organisme de conca procedira, amb caracter prioritari, a l'actualització de les dades del pla hidrológic, amb la finalitat de procedir-ne a la seva revisió".

"2. El organismo de cuenca procederá, con carácter prioritario, a la actualización de los datos del plan hidrológico, con
la finalidad de proceder a su revisión".

"3. Entre tant no s'aprova el pla hidrológic revisat, el Govern de la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears adoptara
les mesures que calguin per a la racionalització de la utilització deIs recursos, mitjan~nt I'aplicació deIs mecanismes que
es preveuen als articles 53 i 54 de la Llei 29/85, de 2 d'agost,
d'Aigües".

"3. Entre tanto no se aprueba el plan hidrológico revisado, el Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares adoptará las medidas necesarias para la racionalización de
la utilización de los recursos, mediante la aplicación de los
mecanismos que se prevén en los artículos 53 y 54 de la Ley
29/85, de 2 de agosto, de Aguas".

5a . El Parlament de les IIles Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma de les IIles Balears que presenti en el
termini de tres mesos després d'haver finalitzat els treballs de
la Comissió no permanent que estudia la problematica de les
toxicomanies i considerant-ne les conclusions, un pla, territorialitzat per IIles, per a la Huita contra la droga, per tal que sigui inclós dins el "Plan Nacional de Droga".

5". El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a que presente en el plazo de tres meses después de haber finalizado
los trabajos de la Comisión no permanente que estudia la
problemática de las toxicomanfas y considerando sus conclusiones, un plan, territorializado por Islas, para la lucha contra
la droga, para que sea incluido en el "Plan Nacional de Droga".

63 • El Parlament de les IIles Balears insta el Govern ele la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears que en el termini
d'un mes dicti el Reglament que desenvolupara la Llei de
Normalització Lingüfstica.

6a . El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a que en el
plazo de un mes dicte el Reglamento que desarrollará la Ley
de Normalización Lingüfstica.

7". El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma de les IIIes Balears a procedir a una re-

7a • El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a proceder
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estructuraciél administrativa que racionalitzi les arees d'acciél,
evitant disfuncions, superposicions competencials i reiteració
d'unitats administratives amb les mateixes o similars funcions.

a una reestructuración administrativa que racionalice las áreas de acción, evitando disfunciones, superposiciones competenciales y reiteración de unidades administrativas con las
mismas o similares funciones.

sa. El Parlament ele les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma de les IlIes Balears que en el ter mini de
3 mesas presentí un projeete eJe llei eJ'incompatibilitats eJ'Alts
Carrecs al servei ele la Comunitat Alltonoma.

S". El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a que en el
plazo de 3 meses presente un proyecto de ley de incompatibilidades de Altos C,.argos al servicio de la Comunidad Autónoma.

9a . El Pmlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comllnitat Autónoma de les Illes Balears que promogui convenis amb les companyies concessionaries del servei, per tal
d'incrementar i millorar el transport marftim interinsular.

9a • El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a que promueva convenios con las compañfas concesionarias del servicio, para incrementar y mejorar el transporte marítimo interinsular.

loa. El Parlament ele les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autónoma de les IIles Balears que revisi l'aplica ció de l'Imposl sobre els Acles Jurfdics Documentals en
aquelles operacions subjectes i no exemptes a l'Impost sobre
el Valor Afegit (IV A).

lOa. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a que revise
la aplicación del Impuesto sobre los Actos Jurfdicos Documentales en aquellas operaciones sujetas y no exentas al 1m.
puesto sobre el Valor Anadido (IVA).

11 a El Pmiament de les Illes Balears insta el Govern a
donar suport clavan! rens públic RTVE a la recepció simultaniament el'mnbllues emissions del 2n. canal de TVE, en catala
i en castcllil.

11 a El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a
apoyar ante el ente público RTVE la recepción simultaneamente de ambas emisiones del 2° canal de TVE, en catalán y
en castellano.

12" El l'ar]amenl de les Il!es Balears reitera al Govern ele
la Comunitat !\utcnoma el compliment de la resolució següent:

12a El Parlamento de las Islas Baleares reitera al Govern
de la Comunidad Autónoma el cumplimiento de la resolución
siguiente:

"Ell'"rlament ele les Illes Balears insta el Govern a la realització i
d'una enquesta, entre eIs ciutadans de la
Comunitat Autónoma, relativa a les materies de la seva preocupació, amb mdre (le prioritats".

"El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a la
realización y publicación de una encuesta, entre los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, relativa a las materias de su
preocupación, con orden de prioridades".

Palma, 16 ele novembre elel 1989.
ELPORTAVEU:
Franeese Quetglas i Rosanes.

Palma, 16 de noviembre de 19S9.
EL PORTAVOZ:
Francesc Quetglas Rosanes.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa de! Parlament de les Illes Balears, en reunió ce·
lebrada dia 16 de novembre del 1989, acordá d'admetre a trdmil les Pl'Oposles de Resolució R.G.E. núm. 1702/89, presentades pel Gmp Parlamentari SOCIALISTA, en relació amb el
debat genem! sobre l'orientació polftica i de Govem de la
CAlB.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 16 de noviembre de 1989, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm. 1702/89, presentadas por el Gntpo Parlamentario SOCIALISTA, en relación con el debate general sobre la orientación poUtica y de
Govern de la CAlB.

Ccmformement amb l'establert al'article 99 del reglamen!
d'aqllesw Cambra, en (iiópoS la publicació al BOPlB.

Conforme a lo que establece el art(culo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 20 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicomelL

Palma, a 20 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

C)

C)

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acorel amb el
que preveu l'mUele 169 del Reglamcnt llel Parlament de les
Illes Balears, presenta les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ, com a conseqüencia del Debat General de l'estat de
la Comunitat Autónoma del 1989.

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con
lo que prevé el artfculo 169 del Reglamento del Parlamento
de las Islas Balea~es, presenta las siguientes PROPUESTAS
DE RESOLUCION, como consecuencia del Debate General
del estado de la Comunidad Autónoma de 19S9.

1.- El Pmlament de les Illes Balears manifesta la seva vo-

1.- El Parlamento de las Islas Baleares manifiesta su vo-

.

B.O.P.I.H.
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70 . 14 de desembre del

luntal que l'ilrea natural de Cala Mondragó i Cap (leS Moro
sigui objecte de protecció integral.

luntad de que el área natural de Cala Mondragó y Cap des
Moro sea objeto de protección integral.

2.- Davant els reiterats incompliments de les lIeis, resolucions, mocions, proposicions no de !lei i d'altres acords aprovats per aquesta Cambra, el Parlament de les Illes Balears reprova l'actituel del Govern ele la CA

2.- Ante los reiterados incumplimientos ele las leyes, resoluciones, mociones, proposiciones no de ley y otros acuerdos aprobaelos por esta Cámara, el Parlamento de las Islas
Baleares reprueba la actitud del Govern de la CA.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAlB a presentar, en el termini maxim de tres mesos, un pla
ele finan¡;ament de l'endeutament de la CAlE.

3.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la CAlB a presentar, en el plazo máximo de tres meses, un
plan de t1nanciación elel endeudamiento de la CAl13.

4.- El Parlament de les Illes Balears expressa la seva ferma voluntat que els Con se lIs Insulars, en el menor termini
possible, assumeixin de forma plena les competencies de la
CAIB en materia d'urbanisme.

4.- El Parlamento de las Islas Baleares expresa su firme
voluntad de que los Con se lis Insulares, en el menor plazo posible, asuman de forma plena las competencias de la CAlB en
materia de urbanismo.

5.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la voluntat que el Govern de la Comunitat, a través deis Consells Insulars, resolgui definitivament, amb la consegüent fillan~.ació,
el problema de la manca d'infrastructures de provei'ment d'aigua potable domiciliaria i clavegueram de tots els Iluclis de
població dc les Illes Balears.

5.- El Parlamento ele las Islas Baleares manit1esta la voluntad ele que el Govern de la Comunidael, a través ele los
Consells Insularcs, resuelva definitivamente, con la consiguiente financiación, el problema de la carencia de infraestructuras de abastecimiento ele agua potable domiciliaria y alcantarillaelo de todos los núcleos de población de las Islas Baleares.

6.- El Parlament de les Illes Balears, dills el primer perfode de sessions ele I'any 1990, celebrara un debat general sobre
politica turfstica.

6.- El Parlamento de las Islas Baleares, en el primer período de sesiones del año 1990, celebrará un debate general sobre política turfstica.

7.- El Parlament de les Illes I3alears insta el Govern de la
CAlI3 a inspeccionar, en el termini ele sis mesos, tots els establiments el'a!lotjaments turfstics de les Illes Balears, per tal
d'assegurar-hi el més estricte compliment ele la legalitat vigent
en materia sanitilria i de seguretat contra incendis.

7.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la CAII3 a inspeccionar, en el plazo de seis meses, todos los
establecimientos de alojamientos turfsticos de las Islas Baleares, para asegurar el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente en materia sanitaria y de seguridad contra incenel~
.

8.- El Parlament de les Illes Balears, dins el segon període de sessions de l'any 1990, celebran) un debut general sobre
polftica industrial.

8.- El Parlamento de las Islas Baleares, en el segundo perfodo de sesiones elel año 1990, celebrará un debate general
sobre política industrial.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en el termini de sis mesos, una Empresa Pública d'lnformació Industrial.

9.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a
crear, en el plazo de seis meses, una Empresa Pública de Información Industrial.

10.- El Parlament de les Illes I3alears insta el Govern a
presentar, en el termini d'un any, un Pla de Residencies per a
la Tercera Edat, tant per a valids com assistits.

10.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
a prcsentar, en el plazo de un afio, un Plan de Residencias para la Tercera Edad, tanto para válidos como asistidos.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma a presentar, abans de l'inici del proper perfode de sessions, un Pla territorialitzat sobre drogues.

11.- El Parlamcnto ele las Islas Baleares insta al Govern
ele la Comunidael Autónoma a presentar, antes elel inicio del
próximo perfodo de sesiones, un Plan territorializaelo sobre
drogas.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma que, en el termini de sis mesos, presenti un Pla el'Infrastructura Cultural.

12.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma a que, en el plazo de seis meses,
presente un Plan de Infraestructura Cultural.

Palma, 16 de novembre del 1989.
El Portaveu.
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, 16 de noviembre de 1989.
El Portavoz.
J. Francesc Triay Llopis.

Ordre de Publlcaci6

Orden de PUblicaci6n

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada día 16 de novembre del 1989, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució RG.E. núm. 1703/89, presentades pel Gmp Parlamentari POPULAR, en relació amb el debat
general sobre l'orientació política i de Govem de la CAIB.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada dfa 16 de noviembre de 1989, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm. 1703/89, presentadas por el Gmpo Parlamentario POPULAR, en relación
con el debate general sobre la orientación poUtica y de Govem
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del 1989

de la CAlB.
Conformement amb l'estable/1 a l'article 99 del reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIE.

Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamen_
to de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 20 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell.

Palma, a 20 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa elel Parlamento de las Islas Baleares.

D)

D)

El Grup Parlamentari POPULAR, d'acord amb el que
preveu 1'article 169 del Reglament del Parlament de les IlIes
Balears, i en relació amb el Debat General de l'l::.:stat de la Co·
munitat Autónoma, presenta les següents Propostes de Resolució:

El Grupo Parlamentario POPULAR, ele acuerdo con lo
que prevé el artfculo 169 del Reglamento del Parlamento de
las Islas Baleares, y en relación con el Debate General del Estado de la Comunidad Autónoma, presenta las siguientes
Propuestas de Resolución:

1" Que el Govern de la Comunitat Autónoma es dirigeixi al nou Govern de l'Estat i li reiteri la petició que es renovi
el Conveni de Carreteres que finalitza aquest any del 1989.

P Que el Govern de la Comunidad Autónoma se dirija
al nuevo Gobierno del Estado reiterándole la petición de que
se renueve el Convenio de Carreteras que finaliza este año de
1989.

2" Que el Govern de la Comunitat Autónoma es dirigeixi al nou Govern de I'Estat i li reiteri la petició que participi
l'Institut per a Conserva ció de la Natura en el finan<;ament de
I'adquisició d'Espais Naturals.

2" Que el Govern de la Comunidad Autónoma se dirija
al nuevo Gobierno del Estado reiterándole la petición de que
participe el Instituto para Conservación de la Naturaleza en la
financiación de la adquisición de Espacios Naturales.

3a Que el Govern de la Comunitat Autónoma reiteri la
petició al nou Govern de I'Estat de la instaHació d'una planta
potabilitzadora d'aigua de mar a l'i!la d'Eivissa.

3" Que el Govern de la Comunidad Autónoma reitere la
petición al nuevo Gobierno del Estado de la instalación de
una planta potabilizadora de agua de mar en la isla de Eivissa.

43 Que el Govern de la Comunitat Autónoma redacti un
projeete de !lei cm s'exigeixi la construcció ele plantes potabilitzadores el'aigua de mar per al proverment ele les urbanitzacions costeres, ele preferent ús turfstic o ele segona residencia.

43 Que el Govern de la Comunidad Autónoma redacte
un proyecto de ley exigiendo la construcción de plantas potabilizadoras de agua de mar para el abastecimiento de las urbanizaciones costeras, de preferente uso turístico o de segunda
residencia.

Palma, 16 de novembre del 1989.
ELPORTAVEU.

Palma, 16 de noviembre de 1989.
EL PORTAVOZ.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió ce·
lebrada día 16 de novembre del 1989, acordií d'admetre a trámit les Propostes de Resoludó R.G.E. núm. 1704/89, presentades pel Grup Parlamentari PSM-EEM, en relació amb el debat
general sobre l'0l7entació política i de Govern de la CAlE.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 16 de noviembre de 1989, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución R.G.E. núm. 1704/89, presentadas por el Gmpo Parlamentario PSM-EEM, en relación
con el debate general sobre la orientación polrtica y de Govern
de la CAlE.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB.

Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el nOPIB.

Palma, a 20 de novembre del 1989.
El Presida¡t del Parlament:
Jeroni Albert[ i PicornelL

Palma, a 20 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albero Picornell

A la Mesa del Parlament ele les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

E)

E)

D'acorel amb el que preveu l'article 169 del Reglament
elel Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMEEM presenta a la consieleració elel PIe les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

De acuerdo con 10 que prevé el artfculo 169 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el Grupo Parlamentario PSM-EEM presenta a la consideración del Pleno las
siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

1.- El Parlament manifesta la seVa voluntat que l'area

1.- El Parlamento manifiesta su voluntad de que el área

del 1989
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natural ele Cala Monelragó i Cap eles Moro sigui objecte ele
protecció integral.

natural ele Cala Monelragó y Cap eles Moro sea objeto de protección integral.

2.- El Parlament manifesta la seva voluntat que l'espai
natural ele Capocorb Nou, eles elel Cap Blanc fins a Cala Pi,
elel terme ele Llucmajor, sigui objecte ele protecció integral.

2.- El Parlamento manifiesta su voluntael ele que el espacio natural ele Capocorb Nou, elesde el Cap Blanc hasta Cala
Pi, elel término ele Llucmajor, sea objeto ele protección integral.

3.- El Govern presentara per al seu elebat i aprovació
subsegüent elurant l'any 1990, un Pla Especffic ele Formació
Professional en coorelinació amb a!tres Aelministracions Públiques per tal ele preveure l'entraela en vigencia ele l'Acta Unica
Europea.

3.- El Govern presentará para su debate y aprobación
subsiguiente durante el afio 1990, un Plan Especffico ele Formación Profesional en coordinación con otras Aelministraciones Públicns para prever la entraela en vigencia elel Acta Unica Europea.

4.- El Govern constituira un Consell per a la Formació
Professional i I'Ocupació, que aglutini tots els recursos i esforgos interelepartamentals elestinats a aquest fi.

4.- El Govern constituirá un Consejo para la Formación
Profesional y la Ocupación, que aglutine todos los recursos y
esfuerzos interdepartamentales elestinados a este fin.

5.- El Govern presentara al Parlament abans del proper
períoele ele sessions, un Projecte ele Llei eI'Unitats Mínimes ele
Comeu, que asseguri la elimensió suficient ele qualsevol nova
finca, tal i com preve u la Llei ele Reforma i Desenvolupament
Agrari 118(73.

5.- El Govern presentará al Parlamento amtes elel próximo período ele sesiones, un Proyecto de Ley ele U nielaeles Mínimas de Cultivo, que asegure la elimensión suficiente de cualquier nueva finca, tal y como prevé la Ley ele Reforma y Desarrollo Agrario 118(73.

6.- El Govern presentara al Parlament ele les Illes Balears abans elel proper períoele ele sessions, un Pla Territorial ele
les IIIes Balears sobre la Drogoelepenelencia per tal que les actuacions en aquesta materia elel "Plan Nacional" ele lluita contra la elroga i a!tres iniciatives es realitzin a partir d'aquest Pla
Territorial.

6.- El Govern presentará al Parlamento de las Islas Baleares antes elel próximo períoelo ele sesiones, un Plan Territorial ele las Islas Baleares sobre la Drogoelepenelencia para que
las actuaciones en esta materia elel "Plan Nacional" ele lucha
contra la elroga y otras iniciativas se realicen a partir ele este
Plan Territorial.

7.- El Parlament constata el retarel en l'acompliment elel
que preveu la Llei d'Acció Social de les Illes Balears i insta el
Govern a presentar, abans del proper període ele sessions, el
Pla Quatriennal ele Serveis Socials i Assistencia Social.

7.- El Parlamento constata el retraso en el cumplimiento
ele lo que prevé la Ley de Acción Social de las Islas Baleares e
insta al C':ravern a presentar, antes elel próximo período ele sesiones, el Plan Cuatrienal ele Servicios Sociales y Asistencia
Social.

8.- El Parlament constata la proliferació eI'eelificacions en
sol no urbanitzable i insta el Govern a adoptar mesures restrictives a I'hora ele eleclarar obres com a eI'interes social.

8.- El Parlamento constata la proliferación ele edificaciones en suelo no urbanizable e insta al Govern a aeloptar medielas restrictivas a la hora ele eleclarar obras como ele interés social.

9.- El Parlament insta el Govern a realitzar gestions immeeliates encaminaeles a recuperar la recepció ele 1V2 en catala a les Illes Balears.

9.- El Parlamento insta al Govern a realizar gestiones inmeeliatas encaminaelas a recuperar la recepción ele 1V2 en catalán a las Islas Baleares.

10.- El Parlament insta el Govern a presentar elavant
aquesta Cambra, en el proper períoele ele sessions, I'anomenat Pla Estrategic eI'Inversions per a I'actual quatrienni.

10.- El Parlamento insta al Govern a presentar ante esta
Cámara, en el próximo períoelo ele sesiones, el elenominaelo
Plan Estratégico ele Inversiones para el actual cuatrienio.

11.- El Parlament reafirma la seva voluntat que les IlIes
Balears aconscgueixin totes les competencies previstes a I'estatut, aixÍ com I'exercici elel dret constitucional a la reforma
d'aquest per a millorar les cotes eI'autogovern.

11.- El Parlamento reafirma su voluntael ele que las Islas
Baleares consigan toelas las competencias previstas en el estatuto, así como el ejercicio del elerecho constitucional a la reforma elel mismo para mejorar las cotas ele autogobierno.

El Parlament insta el Govern a iniciar les negociacions a
tal efecte amb el nou Govern ele I'Estat que es constituira i
amb els Grups Parlamentaris ele les Corts Generals.

El Parlamento insta al Govern a iniciar las negociaciones
a tal efecto con el nuevo Gobierno elel Estado que se constituirá y con los Grupos Parlamentarios ele las Cortes Generales.

12.- El Parlament insta el Govern a reemprendre els treballs encaminats al elesenvolupament ele la Llei ele Consells
Insulars i a exercir una major tutela i assessorament respecte
deis Ajuntaments.

12.- El Parlamento insta al Govern a reempreneler los
trabajos encaminaelos al elesarrollo ele la Ley de Consells Insulares y a ejercer una mayor tutela y asesoramiento respecto
ele los Ayuntamientos.

13.- El Govern impulsara el desplegament elel Pacte Intersectorial entre els Sectors Inelustrial, Agrícola i Turístic.

13.- El Govern impulsará el elespliegue del Pacto Intersectorial entre los Sectores Inelustrial, Agrícola y Turístico.

14.- El Parlament constata la insuficiencia ele la Finanga-

14.- El Parlamento constata la insuficiencia ele la Finan-
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ció de l'Autonomia de les llles Balears i insta el Govern a replantejar al Govern ele l'Estat el sistema de finan<sació de la
nostra Comunitat Autonoma i a cercar-n e també noves vi es
propies.

ciación de la Autonomía de las Islas Balcares e insta al Govern a replantear al Gobierno dcl Estado el sistema de financiación de nuestra Comunidad Autónoma y a buscar también
nuevas vfas propias.

15.- El Parlament reitera la necessítat urgent que el Govern presenti les Directrius d'Ordenació Territorial, com a eina basica de Planificació per a la salvaguarda de la integritat
del territorio

15.- El I)arlamento reitera la necesidad urgente de que el
Govern presente las Directrices de Ordenación Territorial,
como instrumento básico de Planificación para la salvaguarda
ele la integridad del territorio.

16.- Constatat l'incompliment de les Lleis, Resolucions,
Mocions i Proposicions no de Llei aprovades per aquest Parlament, instam el Govern a un rigorós respecte cap als manaments parlamentaris.

16.- Constatado el incumplimiento de las Leyes, Resoluciones, Mociones y Proposiciones no de Ley aprobadas por
este Parlamento, instamos al Govern a un riguroso respeto
hacia los mandatos parlamentarios.
Palma, 16 de noviembre de 1989.
EL PORTAVOZ:
Joan F. López Casasnovas.

Palma, 16 de novembre del 1989.
ELPORTAVEU:
Joan F. López i C'.-asasnovas.

111.- PREGUNTES AMB SOL·LlCITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

m.- PREGUNTAS CON SOLICITUD DE

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les IlZes Balears,
en reunió celebrada día 28 de novembre del 1989, d'acord amb
l'article 156 del Reglament del Pa/'lament, s'admeten a tramit
les preguntes tot seguit especificades~ per a les quals es demanava REPOSTA PER ESCRIT.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 28 de novimebre de 1989, de
acuerdo con el articulo 156 del Reglamento del Parlamento, se
admiten a trámite las preguntas que a continuación se detallan,
para las cuales se pedía RESPUESTA ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al Pla d'Ordenació
del Medi Natural a l'ilZa de Menorca, formulada pel Diputat Illustre SI'. loan F. López del Grup Parlamentari PSM-EEM R.
G.E. nlÍm.1742/89.

Pregunta al Govern de la L"A, relativa al Plan de Ordenación del Medio Natural en la isla de Menorca, fonnulada por
el Diputado Ilustre SI'. D. loan F. López, del Grupo Parlamentario PSM-WWM, RG.E. núm. 1742/89.

Pregunta a la ConselZeria d'Obres PlÍbliques i Ordenació
del Ten'itori, relativa al conveni de la COPOT de les lB amb la
Universitat per tal de dur a terme zm estlldi sobre les depuradores, formulada pel Diputat Jl.lustre Sr. loan F. López del Grup
Parlamentari PSM-EEM. R.G.E. núm. 1752/89.

Pregunta a la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, relativa al convenio de la COPOT de las lB
con la Universidad para llevar a cabo un estudio sobre las depuradoras, formulada por el Diputado Ilu.stre SI'. D. loan F.
López, del Grupo Parlamentario PSM-EEM, RG.E. nlÍm.
1752/89.

D'acord amb alZo que estableix l'anicle 99 del Reglament
del Parlament, en dispos la publicació al Butlletf Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Conforme con lo establecido en el articulo 99 del Regla·
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el "Bl/tlletí
Oficial del Parlament de les Illes Bal.ears".

RESPUESTA ESCRITA

Palma, a 29 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
lel'Oni Albertí i Picornell.

Palma, a 29 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
leroni Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

D'acord amb el que preveuen cls anicles 155 i següents
del Reglament del Parlamcnt dc les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud
de Resposta ESCRITA.

De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,
el Diputado abajo firmante presenta la siguiente PREGUNTA con solicitud de RESPUESTA ESCRITA.

Quan el Govern de les Illes Balears pensa elevar al Parlament els Critcris Generals a que s'ha d'acomodar el Pla
d'Ordenació del Medi Natural de l'i!la de Menorca, proposats
pel Consell Insular de Menorca, en la forma de "Comunicació" prevista per la Disposició Transitoria U nica de la Llei
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears?

¿Cuándo el Govern de las Islas Baleares piensa elevar al
Parlamento los Criterios Generales a que se debe acomodar
el Plan de Ordenación del Medio Natural de la isla de Menorca, propuestos por el Conse!l Insular de Menorca, en la forma
de "Comunicación" prevista por la Disposición Transitoria
Unica de la Ley de Ordenación Territorial de las Islas Baleares?
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TEXTOS APROBADOS

RESOLUCIONS

I. RESOLUCIONES

Ordre de PublicaciÓ

Orden de PublicaciÓn

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispos la publicació al
BOPIB de les Resolucions relatives als Criteris i Objectius que
han de regir per a l'elaboració del Pla Director Sectorial de Pedreres de Balears, aprovades en el PIe de la Cambra, en sessió
celebrada dia 8 de novembre del 1989.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 99 del
Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, dispongo la
publicación en el BOPIB de las Resoluciones relativas a los
Criterios y Objetivos que deben regir para la elaboración del
Plan Director Sectorial de Canteras de Baleares, aprobadas en
el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada día 8 de noviembre
de 1989.

m

Palma, a 5 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
JeroniAlbertí i Picornell.
A)

Palma, a 5 de diciembre de 1989
El Presidente del Parlamento.
Jeroni Albertí PicornelL
A)

lntroducció:

Introducción:

La llei 8/1987, d'] d'abr¡Z, d'Ordenació Territorial de les
Illes Balears, a l'article 6 defineix els Plans Directors Sectorials
que "han de regular el planejament, la protecció, l'execució i la
gestió deis sistemes gen erais d'infrastructura, equipaments, serveis i activitats d'explotació de recursos, de forma que l'actuació de les distintes Administracions respongui als criteris de les
Directrius d'Ordenació Territorial i a programes previament
establerts".

La ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de
las Islas Baleares, en el artículo 6 define los Planes Directores
Sectoriales que "deben regular el planeamiento, la protección,
la ejecución y la gestión de los sistemas generales de infraestructura, equipamientos, servicios y actividades de explotación
de recursos, de forma que la actuación de las distintas Administraciones responda a los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial ya programas previamente establecidos".

En el Títol Il, article 10 de l'Estatut d'Autonomia s'atribueix a la Comunitat Autonoma "la competencia exclusiva en
ordenació del territori i en l'exercici d'aquesta competencia
correspondra a la Comunitat Autonoma la potestat legislativa,
la potestat reglamentaria i la funció executoria".

En el Título Il, artículo 10 del Estatuto de Autonomía se
atribuye a la Comunidad Autónoma "la competencia exclusiva
en ordenación del territorio y en el ejercicio de esta competencia corresponderá a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutoria".

A l'article 11 i "en el marc de la legisla ció bilsica de l'Estat, i si pertoca, en els temes que aquesta estableixi, correspon a
la Comunitat Autonoma el desenvolllpament legislatiu i l'execució de les materies segtients:

En el artículo 11 y "en el marco de la legislación básica
del Estado, y en su caso, en los temas que la misma establezca,
corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de las maten'as siguientes:

5.- Normes addicionals de protecció del medi ambiento
Espais naturals protegits. Ecologia".

5.- Normas adicionales de protección del medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecología".

En aquest marc legal i a causa de l'enorme increment de
la indústria de la construcció que en els darrers anys s'ha anat
desenvolupant a les nostres illes i que ha suposat una crei.xent
demanda de recursos lícits, recursos que, en gran part, provenen del nostre patrimoni cultural i l'explotació deis quals ha
originat una gran sensibilització de l'opinió pública davant
aquesta tematica; el Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 15 d'abril del 1988, aprovala resolució 4 on encarrega al Govern que, d'acord amb la Disposició Transitoria
Unica de la Llei d'Ordenació Territorial elabori un Pla Director Sectorial de Pedreres i que en presenti els criteris davant el
Parlamento

En este marco legal y a causa del enorme incremento de
la industria de la construcción que en los últimos años se ha
ido desarrollando en nuestras islas y que ha supuesto una creciente demanda de recursos lícito~~ recursos que, en gran parte,
provienen de nuestro patrimonio cultural y la explotación de
los cuales ha originado una gran sensibilización de la opinión
pública ante esta temática; el Parlamento de las Islas Baleares,
en sesión celebrada d(a 15 de abril de 1988, aprobó la resolución 4 donde encarga al Govern que, de acuerdo con la Disposición Transitoria Unica de la Ley de Ordenación Territorial
elabore un Pla Director Sectorial de Canteras y que presente
los criterios ante el Parlamento.

En el seu compliment presentam U/lS objectius i criteris
basats en ell' principis que la Comissió Mundial del Medi Ambient i del Desenvolupament ha promulgat i que, basant-se en
el concepte que el desenvolupament sostenible implica limitacions -no limitacions absolutes- sinó limitacions que imposen
els recursos del medi ambient, l'estat actual de la Tecnologia i

En su cumplimiento presentamos unos objetivos y criterios basados en los principios que la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y del Desarrollo ha promulgado y que, b{lSándose en el concepto que el desarrollo sostenible implica limitaciones -no limitaciones absolutas- sino limitaciones que imponen los recursos del medio ambiente, el estado actual de la
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de l'organització social i la capacitat de la biosfera d'absorbir
els efectes de les activitats humanes; intenten d'harmonitzar la
defensa del medi ambient amb la qualitat de vida dels habitants de les Illes Balears.

1~cnología y de la organización social y la capacidad de la
blOsfera de absorber los efectos de las actividades humanas
intentan armonizar la defensa del medio ambiente con la cali~
dad de vida de los habitantes de la.\' Islas Baleares.

Per aito proposam tres objectius que e.xpliquen la filosofía que informa els criteris en que ha de basar-se el Pla Director Sectorial.

Por ello proponemos tres objetivos que explican la filosojla que informa los criterios en que ha de basarse el Plan Director Sectorial.

Aquests objectills són:

Estos objetivos son:

Primer:

Primero:

El primer objectill que hazlra de contmeplar el Pla Direclar Sectorial de Pedreres sera el relatiu a l'autoproveiment prioritari de cadascllna de les Illes i, en la mesura que sigui possible, de les comarques, ja que el transport ocasiona un gran encariment del producte per l'elevat cost dels nolits i endemés
origina una disminució de la seva qualitat perque resulta impossible mantenir Wl control constant del centre productol;
sobre/ot si s 'ubica a la Península. Aquest principi d'autoprovei~
ment no sera d'aplicació qllan un recurs no renovable estigui
en perill d'esgotlllnent o quan l'impacte ambiental que l'extracció pugui provocm; sllposi lln cost social superior al benefici
que la societat balear n 'obtengui.

El primer objetivo que deberá contmeplar el Plan Director Sectorial de Canteras será el relativo al autoabastecimiento
prioritario de cada una de las Islas y, en la medida que sea posible, de las comarcas, ya que el transporte ocasiona un gran
encarecimiento del producto por el elevado coste de los fletes y
además origina una disminución de su calidad porque resulta
imposible mantener un control constante del centro productor,
sobre todo si se ubica en la Península. Este principio de azaoabastecimiento no será de aplicación cuando un recurso no renovable esté en peligro de agotamiento o cuando el impacto
ambiental que la extracción pueda provocar, suponga un coste
social superior al beneficio que la soGÍetat balear obtenga de ello.

Per tal d'assolir aquest objectiu és fonamental elaborar
en primer lloc un estudi detallat de les necessitats que té la ComunÍfat Autonoma de cadascun deIs litotipus que s 'exporten o
que es Pllguin explotar en el futur, sempre referint-nos a 'cada i!la. S'analitzaran per separat els quatre tipus d'indústries transformadores i els seus productes final.l; que són:

Para conseguir este objetivo es fundamental elaborar en
primer lugar un estudio detallado de las necesidades que tiene
la Comunidad Autónoma de cada uno de los litotipos que se
exportan o que se puedan explotar en el futuro, siempre refiriéndonos a cada isla. Se analizarán por separado los cuatro
tipos de industrias transformadoras y sus productos finales,
que son:

a) Indústries dels Conglomerats Hidr¡¡ulics que produeixen calq, glli:x:OS i ciments.

a) Industrias de los Conglomerados Hidráulicos que producen cal, yesos y cementos.

b) lndústries d'Arids de consfrUcció, incloses les arenes,
bé per la tritllraGÍó de les calisses triiisiques, de Líes i del Mioce, bé explotant areners naturals.

b) Industrias de Aridos de construcción, incluidas las
arenas, bien por la trituración de las calizas triásicas, de Lías y
del Mioceno, bien explotando areneros naturales.

c) lndústries de les roques en constmcció, amb els seus
dos sectors ben definits que produeixen rajoleria o ceramica
propiament dita i que exploten com a materia primera les argiles i les margues.

c) Industrias de las rocas en construcción, con sus dos
sectores bien definidos que producen ladrillerfa o cerámica
propiamente dicha y que explotan como matrria prima las arcillas y las margas.

d) Indústries de les roques de construcció, que utilitzen
fonamentalment el mares i la calissa i que produeixen blocs
acZequats per a la seva finalitat i fins i tot polimenten les calisses per tal que siguin lltilitzades com a roques ornamentals.

d) Industrias de las rocas de constmcción, que utilizan
fundamentalmente el marés y la caliza y que producen bloques
adecuados para su finalidad e incluso pulimentando las calizas para que sean utilizadas como rocas ornamentales.

En segon lloc ha de realitzar-se un estudi exhaustiu dels
recursos existents de cada tipus de mineral en quantitat-i qualitat i del seu grau d'explotació, ja que és fonamental coneixer!le la ubicació, assenyalant aquells que s 'exploten en l'actualitat, e/s seus ritmes d'explotació anual i quantifícant-ne les reserves per tal de poder planificar COlTectament el futuro Aquest
estudi se centraria basicament en la classificació següent: margues i margo-calisses, argiles quaternaries, guixos del keuper,
areners naturals, ofites, calcarenites miocenes, calisses triiisiques, calisses miocenes i juriisiques.

En segundo lugar debe realizarse un estudio exhaustivo
de los recursos existentes de cada tipo de mineral en cantidad y
calidad y de su grado de explotación, ya que es fundamental
conocer su ubicación, señalando aquellos que se explotan en
la actualidad, sus ritmos de explotación anual y cuantificándo
sus reservas para poder planificar correctamente el futuro. Este
estudio se centrarfa básicamente en la clasificación siguiente:
margas y margocalizas, arcillas cuaternarias, yesos del keuper,
areneros naturales, ofitas, calcarenitas miocenas, calizas triásicas, calizas miocenas y jurásicas.

Quant a les pedreres que es troben abandonades, se n 'ha
d'estudiar la situació i la de les seves masses pedrerables per tal
de poder avaluar amb rigor les possibilitats d'una reexplotació
futura.

En cuanto a las canteras que se están abandonada.\', se
debe estudiar la situación y la de sus masas canterables para
poder evaluar con rigor las posibilidades de una reexplotación
futura.

Segon:

Segundo:
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El segon objectiu seria el d'aconseguir la idone/1at de la
ubicació de les noves pedreres partint d'uns criteris que respectassin els factors mediambientals. Per aixO, s'haurien de referir
al medi natural estudiant la terra, 1'aire, el sol, la flora, la fauna i el paisatge; el medi socio-economic i cultural comprendria
els usos del territori, els factors estetics i culturals, i en da/-rer
lloc, els factors humans i económics que, per la seva entitat,
haurien de ser altament valorats.

El segundo objetivo seda el de conseguir la idoneidad de
la ubicación de las nuevas canteras partiendo de unos criterios
que respetasen los factores medioambientales. Por ello, se de··
berían referir al medio natural estudiando la tierra, el aire, el
suelo, la flora, la fauna y el paisaje; el medio socio-económico
y cultural comprendería los usos del territorio, los factores estéticos y culturales, y en último lugar, los factores humanos y
económicos que, por su entidad, deberían ser altamente valorados.

Amb la ponderació d'aquests factors, el Pla realitzara
una Avaluació d'Impacte Ambiental i el resultat d'aquesta permetra excloure les explotacions en aquelles zones on l'impacte
sigui més negatiu.

Con la ponderación de estos factores, el Plan realizará
una Evaluación de Impacto Ambiental y el resultado de esta
pennitirá excluir las explotaciones en aquellas zonas donde el
impacto sea más negativo.

Per aconseguir aquest objectiu és necessari ten ir un estudi
complet de les necessitats deIs diferents nuclis de consum, ja
que és convenient situar als seus voltants els centres de producció per tal d'evitar el traslocament de productes i la contaminació de tot tipus que s 'origina.

Para conseguir este objetivo es necesario tener un estudio
completo de las necesidades de los diferentes núcleos de consumo, ya que es conveniente situar en sus cercanías los centros
de producción para evitar el trasiego de productos y la contaminación de todo tipo que se origina.

En cas que no sigui possible aconseguir que el municipi
consumidor tengui les explotacions ubicades a la seva dernarcació, plantejam la necessitat d'arbitrar una fórmula de compensació intermunicipal que, d'alguna manera, pugui pal·liar
els greuges comparatius entre els municipis que vegin disminui'da la seva qualitat ambiental per la ubicació de pedreres en el
seu terme i aquells que, consumint gran quantitat de productes
miners, no suportassin les molesties derivades de la seva explotació o manipulació.

En caso de que no sea posible conseguir que el municipio
consumidor tenga las explotaciones ubicadas en su demarcación, planteamos la necesidad de arbitrar una fórmula de
compensación intermunicipal que, de alguna manera, pueda
paliar los agravios comparativos entre los municipios que vean
disminuida su calidad ambiental por la ubicación de canteras
en su término y aquellos que, consumiendo gran cantidad de
productos mineros, no soportasen las molestias derivadas de
su explotación o manipulación.

En cas de desprovei'ment o necessitat, el Govern de la Comunitat Autónoma podra expropiar o treure a concurs públic
els tel-renys necessaris que permetin l'explotació dels jaciments
que jutgi oportuns.

En caso de desabastecimiento o necesidad, el Govern de
la Comunidad Autónoma podrá expropiar o sacar a concurso
público los terrenos necesarios que permitan la explotación de
los yacimientos que juzgue oportunos.

Quant a la problematica que es deriva dels casos en que
els centres de producció i consum estan allunyats, planteja la
urgent tasca d'estudiar tots els mitjans de transport possibles.
Per una part, les vies de comunicació terrestre i la incidencia
que l'augment del transit pesat origina en els sistemes viaris,
tant des del punt de vista tecnic com ambientaL Per altra, les
vies marítimes relacionant els ports de sortida amb els d'arribada i la idonei'tat de les instaf.lacions portllaries.

En cuanto a la problemática que se deriva de los casos en
que los centros de producción y consumo están alejados, plantea la urgente tarea de estudiar todos los medios de transporte
posibles. Por una parte, las vías de comunicación terrestre y la
incidencia que e! aumento del tránsito pesado origina en los
sistemas viarios, tanto desde el punto de vista técnico como
ambiental. Por otra, las vías madtimas relacionando los puertos de salida con los de llegada y la idoneidad de las instalaciones portuarias.

Tercer:

Tercero:

El tercer i dm-rer objectiu que proposam és el d'aconseguir una adequada explota ció de les pedreres, de manera que disminueixin les agressions mediambientals, i una completa restauració o recuperació de les que en l'actualitat estan en actiu i
de les que han estat abandonades.

El tercero y último objetivo que proponemos es el de conséguir una adecuada explotación de las canteras, de manera
que disminuyan las agresiones medioambientales, y una completa restauración o recuperación de las que en la actualidad
están en activo y de las que han sido abandonadas.

Les raons d'aquesta formulació són disminuir l'impacte
ambiental ocasionat i aconseguir una restauració del paisatge
que ha estat danyat per les explotacions.

Las razones de esta formulación son disminuir el impacto ambiental ocasionado y conseguir una restauración de! paisaje que ha sido dañado por las explotaciones.

Com a criteri biisic consideram que és menys impactant
continuar amb l'explotació de les pedreres existents que plantejar el seu tancament i provocar l'obertura d'altres pedreres que
plantejaran a la vegada nous impactes.

Como criterio básico consideramos que es menos impactante continuar con la explotación de las canteras existentes
que plantear su cierre y provocarla apertura de otras canteras
que plantearán a la vez nuevos impactos.

S'exceptua l'extracció d'arids en el domini pzíblic marítimo-ten'estre que haura d'atenir-se al que preveu la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Se exceptúa la extracción de áridos en el dominio público
marítimo-terrestre que deberá atenerse a lo que prevé la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

No obstant aixO, és fonamental disminuir tant com sigui
possible els problemes mediambientals que comporta tota l'ex-

No obstante, es fundamental disminuir tant en lo posuible
los problemas medioambientales que comporta toda la explo-
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plotació minera i per a aixO proposam l'elaboració d'una normativa que contempli la regulació deis sistemes d'explotació i
l'aplicació de mesures correctores que minvin aquests problemes. Ens referim sobretot als que es deriven de l'explotació que
poden peljudicar ediflcis' propers; als atmosferics que podrien
centrar-se basicament en la poIs que provoquen tant l'extracció
com el transport i als acúsfÍcs que provenen de la seva explotació.

tación minera y por ello proponemos la elaboración de una
normativa que contemple la regulación de los sistemas de explotación y la aplicación de medidas correctoras que maminoren dichos problemas. Nos referimos sobre todo a los que se
derivan de la explotación que pueden perjudicar a ediflcios
cercanos; a los atmosféricos que poddan centrarse básicamente en el polvo que provocan tanto la extracción como el transporte y a los acústicos que provienen de su explotación.

Quant als plans de restauració, si bé el "Reial Decret de
15 d'octubre del 1982, núm. 2994 del Ministeri d'Indústria i
Energia. Afines. Restauració d'esp(ús natllrals afectats per activitats extractives", ja assenyala que, previament a l'atorgament
d'una autorització d'aprofltament o d'ulla concessió d'e;'(plotació, el sol·licitant haura de presentar un Pla de Restauració, no
obstar¡( aixO consideram procedent abordar seriosament
aquest tema en el Pla Sectorial de la Comunitat. Aix[ doncs,
proposam l'elaboració d'una normativa que reguli els plans de
rehabilitació, que proposi Solllcions tecniques adequades per
als diferents litotiplls eY.-plotats i per corregir els seus diversos
impactes, ja que les fórmules a aplicar semn distintes per a les
pedreres d'arenes naturals els fronts de pocs metres de les quals
són facilment recuperables, o de calisses jurasiques o triasiques
que per les seves característiques d 'explotació i per situar-ne els
fronts en vessants constituei.xen un fort impacte ambiental amb
una problemiUica de rehabilitació més acusada; o de mares,
que unes vegades són explotades en extensió i originen grans
explanacions id 'altres en altaria i donen lloc a fronts de grans
dimensions i profundes fondalades.

En cuanto a los planes de restauración, si bien el "Real
Decreto de 15 de octubre de 1982, mím 2994 del Ministerio de
Industria y Energía. Minas. Restauración de espacios naturales
afectados por actividades extractivas", ya sel¡ala que, previamente al otorgamiento de una autorización de aprovechamiento o de una concesión de explotación, el solicitante deberá de
presentar un Plan de Restauración, no obstante consideramos
procedente abordar seriamente este tema en el Plan Sectorial
de la Comunidad. Así pues, proponemos la elaboración de
una normativa que regule los planes de rehabilitación, que proponga soluciones técnicas adecuadas para los diferentes litotipos explotados y para corregir sus diversos impactos, ya que las
fórmulas a aplicar serán distintas para las canteras de arenas
naturales cuyos frentes de pocos metros son fácilmente recuperables, o de calizas jurásixns o triásicas que por sus características de explotación y por situar sus frentes en laderas constituyen un fuerte impacto ambiental con una problemática de rehabilitación más acusada; o de marés, que unas veces son explotadas en extensión y originan grandes explanaciones y otras
en altura y dan lugar a frentes de grandes dimensiones y profundas hondonadas.

Un cop redactada aquesta normativa hauran de revisarse els plans de restauració que els titulars d'explotacions tellen
previst dur a terme per mandat del Reial DeCl'et ja esmentat,
amb la flnalitat d'adaptar-los i controlar-ne el compliment.

Una vez redactada esta normativa deberán revisarse los
planes de restauración que los titulares de explotaciones tienen
previsto llevar a cabo por mandato del Real Decreto ya citado,
con la flnalidad de adaptarlos y controlar Sil cumplimiento.

La restauració de les pedreres abandonades que, per les
seves caracterLvtiqlles, no permetessin una reexplotació, seria
un deis objectius prioritaris del Pla Director Sectorial i per a aixV ¡zauria d'elaborar-se un ordre de prioritats atenent en primer
lloc la restauració d'aquells que constitueixin el més greu impacte este tic. Aquesta restaura ció contemplaria i valoraria bQsicament dues possibilitats, que serien: la recuperació paisatgística, intentant tomar a l'espai degradat les seves característiques originals aportant-li sól i vegetació o bé estudiant la reutilització de l'espai en base a adaptar-lo per tal de realitzar activitats de tipus esportiu o social. El mateix tractament hauria
d'aplicar-se a aquelles pedreres el permís d'obertura de les
quals és anterior ·aI1982.

La restauración de las canteras abandonadas que, por
sus características, no permitieran una re explotación, seda uno
de los objetivos priO/itarios del Plan Director Sectorial i para ello debería elaborarse un orden de prioridades atendiendo en
primer lugar a la restauración de aquellos que constituyan el
más grave impacto estético. Esta restauración contemplaría y
valorada básicamente dos posibilidades, que serían: la recuperación paisajística, intentando devolver al espacio degradado
sus características originales aportándole suelo y vegetación o
bien estudiando la reutilitzación del espacio en base a adaptarlo para realizar actividades de tipo deportivo o social. El mismo tratamiento debería aplicarse a aquellas canteras cuyo permiso de apertura es anterior a 1982.

El flnanr;ament d'aquestes restauracions haura de ser
abordat de manera immediata a l'aprovació del Pla i, atesa la
seva quantia, la Comunitat Autónoma podra disposar d 'una
partida especial en els Pressuposts.

La flnanciación de estas restauraciones deberá ser abordado de manera inmediata a la aprobación del Pla i, dada su
cuantía, la Comunidad Autónoma podrá disponer de una partida especial en los Presupuestos.

En dan-er lloc, haura de plantejar-se el tema de les autoritzacions administratives que, segons la legislació actual, són
preceptives abans de procedir a l'obertura de noves indústries
extractives i que, per les competencies respectives, afecten l'Administració Periferica de l'Estat, la Comzmitat Autónoma i els
Ajuntaments, i resulta per tant imprescindible establir una adequada coordinació d'esforfos que facin visible l'aplicació en
tots els seus termes del Pla Director Sectorial de Pedreres que
es redacti.

Por último, deberá plantearse el tema de las autorizaciones administrativas que, segúns la legislación actual, son preceptivas antes de proceder a la apertura de nuevas industrias
extractivas y que, por las competencias respectivas, afectan a la
Administración Periférica del Estado, la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, y resulta por tanto imprescindible establecer una adecuada coordinación de esfuerzos que hagan
visible la aplicación en todos sus términos del Plan Director
Sectorial de Canteras que se redacte.

Com a mesura cautelar i mentre no sigui aprovat el Pla,
no s'autoritzara l'obertura de noves pedreres ni el tancament
d'aquestes excepte en el cas que es justifiqui en aquest darrer
e.xirem l'esgotament deIs seus recursos.

Como medida cautelar y mientras no sea aprobado el
Plan, no se autorizará la apertura de nuevas canteras ni Sil cierre salvo que se justifique en este último extremo el agotamiento de sus recursos.

n.O.P.I.B. Núm.

del 1989

Un cop explicats eLy objectius i elv criteris del Pla, és necessari passar a definir e/s documents que han d'informar-ne
la redacció, que es desglossen de la forma segilent:

y una vez explicados los objetivos y los criterios del Plan,
es menester pasar a definir los documentos que deben informal' Sil redacción, que se desglosan de la forma siguiente:

1.- Análisi de la situació actual, realitzant un detallat estudi deLY jaciments i de les explotacions en actiu o abandonades, contemplant l'esta! de l'explotació i el ritme de producció i
la possibilitat de futura reexplotació.

1.- Análisis de la situación actual, realitzando un detallado estudio de los yacimientos y de las explotaciones en activo o
abandonadru, contemplando el estado de la e:t:plotación y el
11tmo de producción y la posibilidad de futura re explotación.

2.- 1ncidencia en el medi ambient des de tots eLY punts de

vista.

2.- Incidencia en el medio ambiente desde todos los puntos de vista.

3.- Classijlcació deLv recursos que hallrá de fer-se en base
al primer objectill exposat anteriorment.

3.- Clasificación de los recursos que deberá hacerse en
brue al primer objetivo expuesto anteriormente.

4.- Quantificació deLY recursos efectuant-se una exhaustiva prospecció de les reserves existents de cada litotipus, en base
alv consuml' actuaLY i analitzant l'evolució de la demanda previsible a un horitzó de 10 anys.

4.- Cuantificació de los recursos efectuándose una exhaustiva prospección de las reservas existentes de cada lito tipo,
en base a los consumos actuales y analizando la evolución de
la demanda previsible a un horizonte de 10 años.

5.- Delimitació de les zones en les quals en cap cas no puguin ubicar-se pedreres.

5.- Delimitación de las zona.Y en la.v cuales en ningún caso puedan ubicarse canterru.

6.- Estudi d'adequació deIs sistemes viaris ten'estres i en
el seu cas de la inji'astl1lctura portuária, relacionant els Centres
de producció amb els previsibles de consumo

6.- Estudio de adecuación de los sistemas viarios ten'estres y en su cruo de la infraestmctura portuaria, relacionando
los Centros de producción con los previsibles de consumo.

7.- Sistema de compensació intermunicipal.

7.- Sistema de compensación intermunicipaL

8.- Normativa per a la regula ció de l'explotació deIs recursos per tal que produeó:in la mínima contaminació possible.

8.- Normativa para la regulación de la explotación de los
recursos para que produzcan la mínima contaminación posible.

9.- Estudi de productes de substitució dels recursos no renovables en perill d'esgotament o deLY situats en zones on l'impacte ambiental que la seva sustracció produiria no és tolerable.

9.- Estudio de productos de substitución de los recursos
no renovables en peligro de agotamiento o de los situados en
zonru donde el impactoe ambiental que su sustracción produciría no es tolerable.

10.- Normativa per a l'elaboració de Plans de Restauració, tant per a pedreres abandonades com en explotació, amb
permís d'obertura anterior al 1982.

10.- Nonnativa para la elaboración de Planes de Restauración, tanto para canterru abandonadas como en explotación, con permiso de apertura anterior a 1982.

11.- Estudi Economico-Financer que contempli un ordre
de pri0/1tats per a la rehabilitació de les pedreres abandonades
i les que, estan en explotació en l'actualitat, posseeixen autorització d'explotació anterior al 1982, estudiant les zones de rehabilitació preferent atenent als cl'iteris de:

11.- Estudio Económico-Financiero que contemple un
orden de prioridades para la rehabilitación de lru canteras
abandonadas y las que, están en explotación en la actualidad,
poseen autorización de explotación anterior a 1982, estudiando
las zonru de rehabilitación preferente atendiendo a los criterios
de:

. - Grandária i tipus d'explotació.

.- Tamaño y tipo de explotación .

. - Impacte sobre el medi físico

.- Impacto sobre el medio físico .

.- Impacte visual amb referencia a llocs habitats o vies de
comunicació.
. - Proximitat a població o vies de comllnicació.

.- Impacto visual con referencia a lugares habitados o vías de comunicación.
.- Proximidad a población o vías de comunicación .

12.- Relació amb el planejament urbanístic vigent i vinculacions que es creen.

12.- Relación con el planeamiento urbanístico vigente y
vinculaciones que se crean.

13.- Causes i procediments d'actualització o revisió del
Pla. Pla d'etapes.

13.- Causas y procedimientos de actualitzación o revisión
del Plan. Plan de etapas.

14.- Marc legislatiu i viabilitat de l'rusumpció de competencies per part de la Comunitat Autonoma.

14.- Marco legislativo y viabilidad de la asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma.

15.- RegimY transitoris.

15.- Regimenes transitorios.
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Otros criterios:

AlO'es crÍleris:
1.- No es podran autoritzar noves pedreres ni extraccions
d'arenes, ni manten ir les existents, dins l'ambit de les Arees Naturals d'Especial 1nteres, declarades per Llei del Parlamento

1.- No se podrán autorizar nuevas canteras ni extracciones de arenas, ni mantener las existentes, en el ámbito de las
Areas Naturales de Especial Interés, declaradas por Ley del
Parlamento.

2.- No es permetran explotacions areneres deIs sistemes
dunars litorals.

2.- No se permitirán explotaciones areneras de los sistemas duna res litorales.

3.- El Pla eSfablira la protecció de pedreres abandonades
d'interes etnológico

3.- El Plan establecerá la protección de canteras abandonadas de interés etnológico.

4.- La restauració de les arees encara no explotades s'exigira a totes les pedreres, amb independencia de la data d'autorització o concessió.

4.- La restauración de las áreas todavía no explotadas se
exigirá a todás les pedreres, con independencia de la fecha de
autorización o concesión.

5.- Una vegada delimitades en el Pla Director Sectorial de
Pedreres les zones en les quals en cap cas no puguin ubicar-se
pedreres, no se 'n fixara un límit maxim a la resta de zones per
tal d'evitar l'especulació.

5.- Una vez delimitadas en el Pla Director Sectorial de
Canteras las zonas en las cuales en ningún caso puedan ubicarse canteras, no se fijará lIn lfmite máximo en el resto de zonas para evitar la especulación.

6.- El Pla estudiara la incidencia del transport en el consum de prodllctes de pedrera en la nosO'a Comunitat Autónoma establint:

6.- El Plan estudiará la incidencia del transporte en el
consumo de productos de cantera en nuestra Comunidad Autónoma estableciendo:

a) Repercussió del transport en els preus deis materials.
b) Repercussió deis transports en els costs d 'infrastructura
i en l'edificació.
e) Efectes en la conservació de carreteres.

a) Repercusión del transporte en los precios de los materiales.
b) Repercusión de los transportes en los costes de infraestructura y en la edificación.
c) Efectos en la conservación de carreteras.

7.- Com a criteri complementari del 2n objectiu, d'idonei~
tat d'ubicació de menys pedreres, es proposa que el Pla exigeixi,
per a l'obertura d'una nova explotació, que es justifiqui en virtut de la demanda existent a la zona i la impossibilitat o inconveniencia de reobertura el'altres pedreres.

7.- Como criterio complementario del 2" objetivo, de idoneidad de ubicación de menos canteras, se propone que el
Plan exija, para la apertura de una nueva explotación, que se
justiflque en virtud de la demanda existente en la zona y la imposibilidad o inconveniencia de reapertura de otras canteras.

8.- Complementariament a l'objectiu de disminuir els impactes medi-ambientals, el Pla estudiara les possibilitats futures
de reciclatge deis materials de constrllcció.

8.- Complementariament al objetivo de disminuir los impactos medio-ambientales, el Plan estudiará las posibilidades
futuras de reciclaje de los materiales de construcción.

Seu del Parlament, 15 de novembre del 1989.
El President:
leroni Albertí i Picornell.

Sede del Parlamento, 15 de noviembre de 1989.
El Presidente:
1eroni Albert( PicornelL

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispós la publicació al
BOP1B de les Resolucions relatives al Debat Ceneral sobre
l'Acció Política i de Covern de la CA, aprovades en el PIe de
la Cambra, en sessió celebrada dia 16 de novembre del 1989.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 99 del
Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, dispongo la
publicación en el BOPIB de las Resoluciones relativas al Debate Ceneral sobre la Acción Política y de Covern de la CA,
aprobadas en el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada día
16 de noviembre de 1989

Palma, a 5 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroni Albertí i Picornell.

B)

Palma, a 5 de diciembre de 1989
El Presidente del Parlamento.
leroniAlbertí PicornelL
B)

RESOLUC10NS:

RESOLUCIONES:

1.- El Covern de la Comzmitat Autónoma presentara al
Parlament de les Illes Balear5~ en el termini de tres mesos, el
Pla de Desenvolupament RegionaL

1.- El Covern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de tres meses, el
Plan de Desarrollo RegionaL

2.- El Covern de la Comunitat Autónoma presentara al
Parlament de les Illes Balears, en el te/mini de sis mesos, el Pla

2.- El Covern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de seis meses, el
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d'Ordenació de l'Oferta Turística.

Plan de Ordenación de la Oferta Turística.

3.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara al
Parlament de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, un
Pla d'orientació laboral de la joventut, per tal d'informar als
joves sobre els sectors laborals on es prevegi una major demanda de treball a la nosU'a Comunitat Autónoma.

3.- El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de seis meses, un
Plan de orientación laboral de la ju ventud, para informar a los
jóvenes sobre los sectores laborales donde se prevea ulla mayor demanda de trabajo en nuestra Comunidad Autónoma.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata amb preocupació que el procés de desenvolupament de l'Estat de les Autonomies es troba jl'enat per 1'actitud del Govern CentraL

4.- El Parlamento de las Islas Baleares constata con preocupación que el proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías se encuentra frenado por la actitud del Gobierno CentraL

5.- El Parlament de les Illes Balears ultimara, en el termini de sis mesos, la tramita ció del Catáleg d 'Espais Naturals.

5.- El Parlamento de las Islas Baleares ultimará, en el
plazo de seis meses, la tramitación del Catálogo de Espacios
Naturales.

6.- El Parlament manifesta la seva voluntat que l'area natural de Cala Mondragó i Cap d'Es Moro sigui objecte de protecció integral.

6.- El Parlamento manifiesta su voluntad de que el área
natural de Cala Mondragó y Cap d'Es Moro sea objeto de protección integraL

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears que en el termini
d'un mes dicti el Reglament que desenvolupara la Llei de Normalització Lingüística.

7.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que en el plazo
de un mes dicte el Reglamento que desarrollará la Ley de Normalización Lingüística.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears que promogui convenis amb les companyies concessionaries del servei, per tal d'incrementar i mil/orar el transport marítim interinsular.

8.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que promueva
convenios con las compañías concesionarias del servicio, para
incrementar y mejorar el transporte marítimo interinsular.

9.- El Parlament de les Illes Balears expressa la seva ferma voluntat que els Consells Insulars, en el menor termini possible, assumeLun de forma plena les competencies de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en materia d 'urbanisme.

9.- El Parlamento de las Islas Baleares expresa su firme
voluntad de que los Consells Insulares, en el menor plazo posible, asuman de forma plena las competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de urbanismo.

10.- Que el Govern de la Comunitat Autónoma es dirigei-

10.- Que el Govern de la Comunidad Autónoma se dirija
al nuevo Gobierno del Estado reiterando la petición de que se
renueve el Convenio de Carreteras que finaliza este año 1989.

xi al nou Govern de l'Estat reiterant la petició que es renovi el
Conveni de Carreteres que finalitza aquest any 1989.

l'Institut per a Conservació de la Naturalesa en la finanr;ació
de l'adquisició d'Espais Naturals.

11.- Que el Govern de la Comunidad Autónoma se dirija
al nllevo Gobierno del Estado reiterando la petición de que
participe el Instituto para Conservación de la Naturaleza en la
financiación de la adquisición de Espacios Naturales.

12.- Que el Govern de la Comunitat Autónoma reiteri la
petició al nou Govern de l'Estat de la instaz,zació d'una planta
potabilitzadora d'aigua de mar a l'illa d'Eivissa.

12.- Que el Govem de la Comunidad Autónoma reitere
la petición al nuevo Gobierno del Estado de la instalación de
una planta potabilizadora de agua de mar en la isla de Eivissa.

13.- Que el Govern de la Comunitat Autónoma redacti
un projecte de Llei exigint la construcció de plantes potabilitzadores d'aigua de mar per al provei'ment de les llrbanitzacions
costeres, de preferent ús turístic o de segona residencia.

13.- Que el Govern de la Comunidad Autónoma redacte
un proyecto de Ley exigiendo la construcción de plantas potabilizadoras de agua de mar para el abastecimiento de las urbanizaciones costeras, de preferente uso turístico o de segunda residencia.

14.- El Parlament manifesta la seva voluntat que l'espai
natural de Capocorb Nou, des d'Es Cap Blanc fins a Cala Pi,
del terme de Llucmajor, sigui objecte de protecció integral.

14. - El Parlamento manifiesta su voluntad de que el espacio natural de Capocorb Nou, desde Es Cap Blanc hasta Cala
Pi, del término de Llucmajor, sea objeto de protección integraL

15.- El Govern presentará per al seu debat i aprovació
subsegüent durant l'any 1990, un Pla Específic de Formació
Professional en coordinació amb aitres Administracions Públiques per tal de preveure l'entrada en vigencia de l'Acta Unica
Europea.

15.- El Govern presentará para su debate y aprobación
subsiguiente dura.nte el año 1990, un Plan Específico de Formación Profesional en coordinación con otras Administraciones Públicas para prever la entrada en vigor del Acta Unica
Europea.

16.- El Parlament insta el Govern a realitzar gestions immediates encaminades a recuperar la recepció de TV2 en catalá a les Illes Bale ars.

16.- El Parlamento insta al Govern a realizar gestiones inmediates encaminadas a recuperar la recepción de TV2 en catalán en las Islas Baleares.

11.- Que el Govern de la Comunitat Autónoma es dirigei-

xi al nou Govern de l'Estat reiterant la petició que participi
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17.- El Parlament reafirma la seva volzmtat que les Illes
Balears aconsegueixin totes les competencies previstes a l'Estatut, així com l'exercici del dret constitucional a la Reforma d 'aquest per a millorar les cotes d'autogovern. El Parlament insta
el Govern a iniciar les negociacions a tal efecte amb el nou
Govern de l'Estat que es constituira i amb els Grups Par/amentaris de les Corts Generals.

17.- El Parlamento reafirma su voluntad de que las Islas
Baleares consigan todas las competencias previstas en el Estatuto, así como el ejercicio del derecho constitucional a la Reforma del mismo para mejorar las cotas de autogobierno. El
Parlamentó insta al Govern a iniciar las negociaciones a tal
efecto con el nuevo Gobierno del Estado que se constituirá y
con los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.

18.- El Govern impulsara el desplegament del Pacte 1ntersectorial entre els Sectors 1ndustria4 Agrícola i Turístic.

18.- El Govern impulsará el despliegue del Pacto Intersectorial entre los Sectores Industrial, Agrfcola y Turístico.

19.- El Parlmnent constata la insuficiencia de la Finam;ació de l'Autonomia de les Illes Balears i insta el Govern a replantejar al Govern de l'Estat el sistema de finam;ació de la
nostra Comunitat Autonoma i cercar-ne també noves vies propies.

19.- El Parlamento constata la insuficiencia de la Financiación de la Autonomía de las Islas Baleares e insta al Govern a replantear al Gobierno del Estado el sistema de financiación de nuestra Comunidad Autónoma y a buscar también
nuevas vías propias.

20.- El Parlament reitera la necessitat urgent que el Govern presenti les Directrius d'Ordenació Territorial, com a eina
bruica de Planificació per a la salvaguarda de la integritat del
territorio

20.- El Parlamento reitera la necesidad urgente de que el
Govern presente las Directrices de Ordenación Territ0/1a4 como instrumento básico de Planificación para la salvaguarda
de la integridad del territorio.

21.- El Par/ament de les Illes Balears insta el Govern a
donar suport davant l'ens públic RTVE a la recepció simultaniament d'ambdues emissions del2n canal de TVE, en catala i
en castellá.

21.- El Parlamento de tas Islas Baleares insta el Govern a
apoyar ante el ente público RTVE la recepción simultáneamente de ambas emisiones del 2" canal de TVE, en catalán y en
castellano.

22.- El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern de
la Comunitat Autonoma el compliment de la resolució següent:

22.- El Parlamento de las Islas Baleares reitera al Govern
de la Comunidad Autónoma el cumplimiento de la resolución
siguiente:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la realització i publicació d'una enquesta, entre els ciutadans de la
Comunitat Autonoma, relativa a les materies de la seva preocupació, amb O/'dre de prioritats".

"El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a la
realización y publicación de una encuesta, entre los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, relativa a las materias de su
preocupación, con orden de prioridades".

Seu del Par/ament, 23 de novembre del 1989.
El President del Par/ament:
Jeroni Albertíi Picornell.

Sede del Parlamento, 23 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí PicornelL

11.- CRITERIS

11.- CRITERIOS

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament del Par/ament, dispos la publicació al BOPlB dels
Criteris Generals per a la redacció del Pla Director per a la gestió dels res idus solids urbans a les Illes Balears, aprovats en el
PIe de la Cambra, en sessió celebrada dia 23 de novembre del
1989.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 99 del
Reglamento del Parlamento, dispongo la publicación en el
BOPlB de los Criterios Generales para la gestión de los restduos sólidos urbanos en las Islas Baleares, aprobados en el
Pleno de la Cámara, en sesión celebrada día 23 de noviembre
de 1989.
Palma, a 7 de diciembre de 1989
El Presidente del Parlamento.
Jeroni Albertí PicornelL

Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicornelL

A)

A)

CRITERIS GENERAL S PER A LA REDACCIÓ DEL
PLA DIRECTOR PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS SOLIDS URBANS A LES ILLES BALEARS.

CRITERIOS GENERALES PARA LA REDACCIÓN
DEL PLAN DIRECTOR PARA LA GESTIÓN DE LOS RES
ÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LAS ISLAS BALEARES.

Criteri 1.- FINALITAT.
L'adequada gestió dels Residus Solids Urbans (en endavant RSU) dins l'ambit territorial de la Comunitat Autonoma
de les Illes Balem-s.

Criterio 1. - FINALIDAD.
La adecuada gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
(en adelante R.S. U.) en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

B.O.P.I.B. Núm. 71 - 27 de desembre del 1989

2533

--------------'=---=.'--'-'--~;....:.;..::=-'-'-'--'--'-'-"---'-------------""------~

Abstencions ........................................................... O

Abstenciones ........................................................... O

El que es publica per a coneixement generaL
Palma, a 5 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 5 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picomell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

B)

B)

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 8 de novembre del 1989, REBUTJA les Propostes de
Resolució relatives als Criteris i Objectius que han de regir l'elaboració del Pla Director Sectorial de Pedreres de Balears,
presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, RG.E. núm
1556/89.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 8 de noviembre de 1989, RECHAZÓ las Propuestas de Resolución relativas a los Criterios y Objetivos que
deben regir la elaboración del Plan Director Sectorial de Canteras de Baleares, presentadas por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, RGE nLÍm 1556/89.

La votació obtengué el resultat següent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Apartats Ir i 2n:
Total vots elnesos ................................................. 50
Vots a favor ........................................................... 21
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ........................................................... O

Apartados ¡o i 7':
Total votos emitidos ............................................... 50
Votos a favor ........................................................... 21
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... O

Apartats 31' i 4t:
Total vots emesos ................................................. 51
Vots afavor ........................................................... 22
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ........................................................... O

Apartado 3° i 4°:
Total votos emitidos ............................................... 51
Votos afavor ........................................................... 22
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... O

El que es publica per a coneixement generaL
Palma, a 5 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
JeroniAlbertí i Picomell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 5 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbertí Picomell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

C)

C)

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 16 de novembre del 1989, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat General sobre l'Acció Política i
de Govern de la CA, presentades pel Grup Parlamentari CDS,
RG.E. núlns. 1693/89, 1694/89, 1695/89, 1696/89, 1698/89
1699/89.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 16 de noviembre de 1989, RECHAZÓ las Propuestas de Resolución relativas al Debate General sobre la Acción Política y de Govem de la CA, presentadas por el Grupo
Parlamentario CDS, RG.E. nLÍms. 1693/89, 1694/89, 1695/89,
1696/89,1698/89 Y 1699/89.

La votació obtengué el resultat següent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... O

Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 27
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... O

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picomell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picomell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

D)

D)

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 16 de novembre del 1989, REBUTJA les Propostes
de Resolució relatives al Debat General sobre l'Acció Política i
de Govern de la CA, presentades pel Gl7lp Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1702/89.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 16 de noviembre de 1989, RECHAZÓ las Propuestas de Resolución relativas al Debate General sobre la Acción Política y de Govern de la CA, presentadas por el Grupo
Parlamentario SOCIALISTA, RG.E. nLÍm. 1702/89.

La votació obtengué el resultat següent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

1989
Apartats 2, 3, 10, 11 i 12:
Total vots etnesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... O

Apartados 2, 3, 10, 11 Y 12:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 27
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... O

Apartat 5:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ........................................................... 1

Apartado 5:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 27
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... 1

Apartats 6 i 9:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 23
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions .................................................. :........ 4

Apartados 6 Y 9:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 23
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... 4

Apartats 7 i 8:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencion~ ........................................................... O

Apartados 7 Y 8:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 28
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... O

El que es publica per a conei.xement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
Ieroni Albertí i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
Ieroni Albert( Picomell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

E)

E)

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 16 de novembre del 1989, REBUTIr! les Propostes
de Resolució relatives al Debat General sobre l'Acció Polftica i
de Govern de la CA, presentades pel Grup Parlamentari PSMEEM, R.G.E. nlÍm. 1704(89.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada dta 16 de noviembre de 1989, RECHAZÓ las Propuestas de Resolllción relativas al Debate General sobre la Acción Política y de Govern de la CA, presentadas por el Grupo
Parlamentario PSM-EEM, R.G.E. núm. 1704(89.

La votació obtengué el resultat següent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Apartat 4:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 23
V ots en contra ....................................................... 30
Abstenciom ........................................................... 4

Apartado 4:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 23
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... 4

Apartats 5:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 24
Vots en contra ....................................................... 33
Abstencions ........................................................... O

Apartado 5:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 24
Votos en contra ....................................................... 33
Abstenciones ........................................................... O

Apartat 6:
Total vots emesos ................................................. 57
V ots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 30
Abstenciom ........................................................... O

Aparuido 6:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 27
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... O

Apartats 7 i 8:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 28
V ots en contra ....................................................... 29
Abstencions ........................................................... O

Apartados 7 Y 8:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favo!' ........................................................... 28
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... O

Apartat 10:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 23
Vots en contra ....................................................... 34
Abstenciom ........................................................... O

Apartado 10:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 23
Votos en contra ....................................................... 34
Abstenciones ........................................................... O
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Apartat 12:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencion~ ........................................................... O

Apartado 12:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 28
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... O

Apartat 16:
Total vots elnesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 27
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ........................................................... 1

Apartado 16:
Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 27
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroni Albert! i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
leroni Albertí Picornell

m.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

111.- PROPOSICIONES NO DE LEY

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

A)

A)

El PIe del Parlament de les llles Balears( en Sessió celebrada dia 8 de novembre del 1989, REBUTlA LA PROPOSlCIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la presentació per part del Govern d'un Projecte de Llei sobre avaluació i declaració d'impacte ambiental,
R.G.E núm 1383/89, BOPIB núm. 65 de 31 d'octubre del 1989.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares) en Sesión
celebrada día 8 de noviembre de 1989, RECHAZO LA PROPOSICIÓN NO DE LEY, presentada por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, relativa a la presentación por parte del
Govern de un Proyecto de Ley sobre evaluación y declaración
de impacto ambienta~ R.G.E núm. 1383/89, BOPIB núm. 65
de 31 de octubre de 1989.

La votació obtengué el resultat següent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Total vots elnesos ................................................. 56
Vots afavor ........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 28
Abstenciom ........................................................... 3

Total votos emitidos ............................................... 56
Votos a favor ........................................................... 25
Votos en contra ....................................................... 28
Abstenciones ........................................................... 3

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroni Albert! i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 5 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
leroniAlbertí Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

B)

B)

El PIe del Parlament de les llles Balears, en Sessió celebrada dia 23 de novembre del 1989, REBUTlA el punt segon
de LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, empatada en Comissió,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a extracció d'arena a la Badia de Palma, R.G.E núm. 3111/88.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 23 de noviembr~ de 1989, RECHAZÓ el punto
segundo de LA PROPOSICION NO DE LEY, empatada en
Comisión,presentada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM,
relativa a extracción de arena en la Bahís de Palma, R. G.E
núm 3111/88.

La votació obtengué el resultat següent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 26
Vots en contra ....................................................... 29
Abstenciom ........................................................... O

Total votos emitidos ............................................... 57
Votos a favor ........................................................... 26
Votos en contra ....................................................... 29
Abstenciones ........................................................... O

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroni Albertí i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
leroniAlbert! Picornell

B.O.P.LB. Núm.71 ·27 de desembre del 1989
l'Il·lustre Sr. losep Maria Costa i Serra.
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CIALISTA, el Ilustre Sr. losep Maria Costa Serra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroniAlbertí i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
lemniAlberií Picomell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

C)

C)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 9 de novembre del 1989, conformement amb l'artiele 134.2 del Reglament d'aquesta Cambra, foren apmvades
per 29 vots a favor i 26 en contra, les quantitats globals d'Ingressos i Despeses dels Pressuposts per al 1990, fixades en un
total de 24.974.532.013,-Ptes., am com els estats de despeses i
d'ingressos de les Entitats Autonomes i Empreses Públiques
dependents de la Comunitat Autonoma que s'eleven a
5.377. 666. OOO.-Ptes.

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada día 9 de noviembre de 1989, de conformidad
con el artículo 134.2 del Reglamento de esta Cámara, fueron
aprobadas por 29 votos a favor y 26 en contra, las cantidades
globales de Ingresos y Gastos de los Presupuestos para 1990, fijadas en un total de 24.974.532.013,-Ptas., as! como los estados
de gastos y de ingresos de las Entidades Autónomas y Empresas Públicas dependientes de la Comunidad Autónomas que se
elevan a 5.377.666.000,-Ptas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroniAlbertí i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
lemniAlbert! Picomell

Ordre de Publica ció

Orden de Publicación

D)

D)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 16 de novembre del 1989, es RETIRA la Proposta
de Resolució R.G.E. núm. 1701/89, del Grup Parlamentari
CDS, relativa al Debat General sobre l'Acció Política i de Govern de la CA.

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada día 16 de noviembre de 1989, se RETIRÓ la
Propuesta de Resolución R. G.E. núm 1701/89, del Grupo Parlamentario CDS, relativa al Debate General sobre la Acción
Polftica y de Govern de la CA.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
leroniAlbertí Picornell

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroni Albertí i Picomell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

E)

E)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 23 de novembre del 1989, es prengué en consideració la Proposició de L/ei R.G.E. núm. 1585/89, presentada pels
Grups Parlamentariy PSM-EEM i SOCIALISTA, relativa a la
Deelaració de Mondragó Area d'Especial Interes.

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada d!a 23 de noviembre de 1989, se tomó en consideración la Proposición de Ley R.G.E. núm 1585/89, presentada por los Grupos Parlamentsrios PSM-EEM y SOCIALISTA,
relativa a la Deelaración de Mondragó Area de Especial Interés.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre del 1989.
El President del Parlament:
leroniAlbertí i Picomell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 7 de diciembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
leroniAlbertí Picornell

COMISSIONS PARLAMENT

COMISIONES PARLAMENTO

TEXTOS APROVATS

TEXTOS APROBADOS

1.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

l.-RESOLUCIONES DERIVADAS DE
PROPOSICIONES NO DE LEY

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per tal de donar compliment a l'establert a l'amele 99 del
Reglament del Parlament, dispos la publicació al BOPIB de les

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 99
del Reglamento del Parlamento, dispongo que se publiquen en

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE
DEL PAR

MENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/28

11 LEGISLATURA

Any 1990

Número 103

Presidencia
del Molt IIGlustre Sr. Jeroni AIbertí i Picornell

Sessió celebrada els dies 20, 21 i 22 de novembre del 1990, a les 12 i 17 hores.
Lloc de celebratió: Seu del Parlament

SUMARI
PUNTÚN/e:
Debat general sobre l'acci6 poU!ica i de govem de la ComunitatAutonoma de les Illes Balears.

7480

DlARI DE SESSIONS / Núm. 103/ 20,21 i 22 de novembre del 1990

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bon dia.
Comen<sam la sessi6 plenaria d'avui, per a la qual han
estat convocats i s'ha repartit l'oportú Ordre del Dia. Per
comen<sar avui aquest debat, té la paraula el Molt Honorable President de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, Gabriel Cañellas i Fons.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañe11as i Fons):
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: comparesc una vegada més davant aquesta Cambra, que representa la sobirania popular de les nos tres Illes, per explicar com, des del
Govern de la Comunitat, veim l'estat de la nostra autonomia i així poder obrir un debat de reflexi6 sobre el passat,
sobre el present i sobre el futur.
S'ha dit que la democracia parlamentaria és el gran invent de la modernitat perque, ritualitzant la discrepancia
política, d6na una vía dialectica totalment apartada de la
violencia física que ha presidit la historia de la humanitat al
11arg de més de set-cents anys.
Efectivament, podria semblar que la presencia del President del Govern davant la Cambra és simplement una cerimonia que es repeteix un any i un altre, en la qual els "pa_
pers" ja s'han repartit de molt abans: al Govern li toca dir
que tot s'ha fet i s'ha fet molt bé i a l'oposici6 el contrari,
que res no s'ha fet i que el que s'ha fet, s'ha fet malament.
És més, s'ha dit que així com aquest discurs ja ha estat fet i
preparat abans de prendre forma verbal en aquesta Cambra, també han estat escrites ja les respostes de l'oposici6
independentment de les coses que aquí, avui, s'hi diguin.
M'he avan<sat a dir-los que aixo no és així o que almanco vu11 creure que no és aro, perque vu11 creure en l'essencia d'un parlament i el parlament és el poder de la paraula.
Vu11 creure que seré capa<; - o que ho serem tots - d'obrir un debat reflexiu del qual pugui sortir un missatge
d'esperan<sa cap al poble que ens va votar a cada un de nosaltres i que ens ha confíat l'administraci6 i la defensa deIs
seus interessos com a persones i com a ciutadans.

a través d'aquesta dialectica ordenada, podrem arribar a un
punt de síntesi molt més enriquit que el punt del qual haurem partit.
També vu11 fer avinent que enguany és un debat que té
unes connotacions ben especials. És el darrer debat de l'estat de l'autonomia dins aquesta legislatura i aquest fet li
d6na un cert caire inevitable de balan<; del diagnostic que
podem fer d'aquests quatre anys i d'aquesta legislatura els
uns i els altres.
Empero Déu faci que sigui així i que no es convertesqui, per les mateixes circumstancies, en un debat únicament
i exclusivament d'inici de campanya electoral.
Nosaltres varem partir d'una determinada situaci6
l'any 1987. Varem proposar una idea fonamental i varem
dissenyar un determinat projecte per perseguir aquesta idea. No és altra que cercar la maxima prosperitat possible
per als homes i les dones de les Illes. Aquest va esser el
nostre lema, aquest va esser el nostre eslogan electoral i en
aquest, i en la seva consecuci6, ens hem central.
Empero, des d'on partíem?
Partíem d'un estat de prosperitat molt acceptable. El
procés de recuperaci6 de l'economia espanyola, que va comen<sar a mitjans de l'any 1985, va tenir un ritme molt més
intens a les Illes. Fins a l'any 1989, varem tenir una taxa de
creixement, juntament amb Canaries, molt superior a la
mitjana espanyola. En altres paraules: varem esser els que
creixérem més i aixo partint d'una base economica bastant
alta.
L'any 1989 teníem ja un producte interior brut per habitant de 1.800.000 pts. Si la mitjana espanyola fos 100,
aquest índex hauria estat de 156. Madrid el tenia 11avors de
126 i Catalunya, de 123. És a dir, el nostre índex és 2,4 vegades el d'Extremadura i 2,14 vegades el d'Andalusia.
Si miram la renda familiar disponible per habitant,
també érem, també som, al capdavant de la 11ista, amb un
índex de 133. Si aquest índex és menor que l'altre, pero, no
hi ha altra ra6 que el saldo negatiu que té Balears de les
transferencies públiques que tenen altres regions i que nosaltres no tenim.

1 vu11 comen<sar per reconeixer que tan soIs els intransigents o els fanatics creuen que estan en possessi6 de tota
la veritat. 1 ho fan segurament perque tenen massa por que
l'adversari pugui tenir ra6. No és ni sera mai aquesta la
nostra actitud. Sabem que tots nosaltres, sigui a11a on sigui
el nostre esc6, cercam amb el millor deIs nos tres esfor<;os a110 que consideram més benefíci6s per als nos tres conciutadans. Les diferencies estan en una valoraci6 de les prioritats més que en el mateix fi que aquestes persegueixen. 1sabem - com a mínim ho sabem nosaltres - que potser qualque vegada anem errats.

Pel que fa a l'atur, l'any 1989 varem tenir una mitjana
anual d'un 10,65% mentre la mitjana anual nacional va esser d'un 17,3%.

No partim, ido, de cap prepotencia ni de cap presumpci6 inamovible. Partim de l'esperan<sa que, si tots exposam
amb claredat la nostra particular visi6 de la realitat illenca,

Ja sé que em diran que la proposteritat no és solament!
renda per capita i creixement economic. 1 tendran ra6.1

Totes aquestes xifres i d'altres moltes que podríem dur
avui aquí - i que no duim en primer 110c per no allargar-nos
ne el temps i en segon tloc, perque així tal vegada el missatge sera molt més clar -, simplement ens diuen que fíns l'any
passat no tan soIs creixíem, sin6 que ho feiem a un ritme
extraordinari, molt per damunt de la resta de l'Estat espanyol. No ens podíem queixar, en justícia, d'aquest aspecte.i
:

j

DIARI DE SESSIONS ( Núm. 103 ( 20,21 i 22 de novembre del 1990
Els indicadors sinteties de benestar social que inclouen
l'atenció sanitaria, la capacitat de consum, la promoció cultural, els equipaments de les cases i els mitjans de lleure,
ens mostren que no han crescut amb la mateixa taxa que ho
han fet els altres indicadors economies. Estavem llavors per
darrera de Madrid, Navarra, el País Basc i Catalunya i continuam estant-hi.
Aixo no vol dir que, en aquests anys, no Mgim millorat, sinó que la mitjana nacional ho ha fet en un grau molt
major per mor de les fortes inversions que s'han fet a altres
regions en aquests aspectes i que nosaltres no hem pogut
fer.
Conclusió: bé, no pot esser més que una. Hem crescut
manco en els capítols del benestar social, pero hem crescut,
i no estam en una situació desfavordia, enfront d'altres regions, amb un potencial inversor públic infinitament superior al nostre.
Cal plan tejar-nos quina és la nostra situació respecte
d'Europa, a l'Europa deIs Dotze. Tenim un producte interior brut molt semblant a la mitjana regional. Si aquesta
mitjana a Europa és 100, estam a un índex de 98.
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per un repla. Hem ralentit un creixement realment extraordinari, al qual havíem arribat amb l'esfon;; de tots i empopats per vents favorables des de l'exterior. Aixo és ben cert,
com també és ben cert que encara no davallam.
Estam en un repla i jo diria que, avui per avui, encara
no és un repla pla (i perdonin la cacofonia). Si no empitjora molt més la situació exterior, podríem acabar l'any 90
amb creixement. Un creixement moderat, la qual cosa és
bona, més a prop de 1'1 % que de 1'1,5, pero creixement al
cap i a la fi.
Quan no hi havia mitjans mecanies, els nustres padrins
feien fer bons replans a les escales per poder-s'hi aturar a
trencar l'ale. Aixo és, més o menys, el que hem de menester.
Hauríem d'esser capa\(Os de fer aixo exactament, reflexionar sobree que s'ha de fer davant un futur que es presenta a curt termini més difícil que no ha estat el passat immediat i prendre for~ per pujar amb més seguretat un altre
tram d'aquesta escala. Perque estam plenament conven<;;uts
que hi ha una clara possibilitat de continuar endavant en el
desenvolupament economic i social de les nos tres Illes.
Quina és la nostra realitat economica al final de l'any

Si bé altres indicadors ens situen en ellloc 125 de totes
les regions europees, fon;;osament hem de concloure que,
sense cap triomfalisme, estam bastant ben situats.
Mentre l'Estat espanyol ha accelerat, nosaltres hem
corregut més que ningú. I quan l'Estat espanyol ha desaccelerat o frenat, nosaltres ho hem fet amb manco for~.
Aquesta és, per a nosaltres, la imatge real, sense triomfalismes, sense pessimismes.
La nostra economia és - ho sabem tots - extraordinariament fragil i a més depen en un 80% del sector serveis
que, a la vegada, és molt sensible a la conjuntura económica de l'exterior i aquesta no és bona des de l'any passat i
ara encara s'ha agreujat més.

Aixo és així, ens agradi o no ens agradi.
Empero estam abocats a una situació radicalment di ferent de l'estat de prosperitat que han viscut les Illes fins a
principis de l'any passat?
Estam davant una situació en la qual hem arribat al
cap damunt de la muntanya i que més enlla solament hi ha
l'anada cap avall?
Hem de reconeixer que, moltes vegades, davant les dificultats - que hi són i que ningú no vol amagar - tenim tendencia a sobrevalorar les nos tres mancances i a minusvalorar les nostres potencialitats que són el fonament del nostre futur. No voldria caure jo en aquesta equivocació. I
pens que malament ens aniria si hi caiguessin sense voler
vostes.
Tornant a la imatge de la muntanya, no és cert que Mgim arribat al cap damunt. Crec que comen~m a caminar

90?
Un conegut economista mallorquí comen~va no fa
molts de dies un article periodístic sobre la conjuntura del
90, amb aquestes paraules:
"Ni fase de crisi, ni procés de contracció, ni tan soIs recessió. Aquest és el diagnostic més ajustat a la realitat de
l'activitat en que es mouen actualment els illenes. L'autentica situació de l'economia de Balears és de creixement, encara que a un ritme menor que en els exercicis anteriors."
En xifres, aixo ho podem traduir en un creixement a
l'entorn de 1'1,5%.
En el cas del turisme, la disminuació de la quantitat
global de visitants ha estat, si fa no fa, de 327.000, que representen un - 6,9%, disminució que es deu fonamentalment a la caiguda del mercat britanic. Quant a la despesa
turística, les previsions són que arribarem a 332.659 milions de pessetes enfront deIs 371.000 de l'any 89. Aixo representa una disminuació de 38.454 milions, la qual cosa
representa un descens nominal del 10,36%. Pero la resta
del sector serveis presentara un comportament positiu, tenint en compte l'augment deIs deposits bancaris i el consum de residents, un augment que xifram sobre 1'1,2%.
Quant al sector de la construcció, en el moment present, encara estam en l'efecte induH deIs bons anys anteriors i tancarem amb una taxa d'expansió del 3,82%.
Pero sabem que les previsions en aquest camp no són
excessivament optimistes. El descens del nombre de visats
d'obres del CoHegi d'Arquitectes ronda el 21%. Aixo ens
assenyala un descens d'obra física en els propers dos anys,
que és quan aquestes obres visades avui es duran a terme.
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És un !ndex preocupant, si més no per al Govern, per
la incidencia que té en el procés economic.
Pel que fa a la resta de la indústria, l'índex de creixement en el tercer trimestre era de 1'1,02%, enfront del 3,7
% de l'any passat. Aixo indica que ja es comenc;a a notar la
disminució productiva de la indústria auxiliar de la construeció que comenc;a a acusar l'impacte del sector de la
construcció directa.
Pel que fa a l'agricultura i, encara que partíem d'índexos molt baixos, en el primer semestre d'engunay havíem
superat les perdues de l'any 89 en que havíem tengut un
creixement negatiu d'un - 4,5% i enguany l'increment pot
rondar 1'1 %.

la mar. Malauradament - o afortunadament perque aixo depen del punt de vista o de la ideologia de l'observador - el
pes economic del sector públic a les nos tres illes és molt
petit. Amb realisme hem de convenir que, si és la iniciativa
privada la que fa anar endavant el creixement economic en
els lloes on funciona l'economia de mercat, aquí a les llles,
aquest protagonisme és aclaparador.
No podem dir tampoc - perque seria enganyar-nos que tenguem cap possibilitat d'influencia decisiva en
aquells mecanismes de política monetaria deIs quals rebem
solament les conseqüencies, tant per bé com per mal.
Aquests mecanimses resten on han d'estar per mandat de la
Constitució: en mans del Govern de la Nació.
Que pot fer, ido, el Govern de la Comunitat?

Resulta impossible saber avui com ens afectaran en
aquesta recuperació inicial la crisi de la indústria lletera
succclda de l'estiu en<;<\ i les noves pluges torrencials del
meso s d'octubre i novembre, pero les estimacions indiquen
que, a finals d'any, podem rondar un creixement real d'un
0,9% i probablement una mica més, si se soluciona, com esperam, nlpidament la crisi d' AGAMA a Mallorca.
Per tot aixo, la variació global del nostre producte interior brut regional esperam que sigui d'un 1,5%, la qual
cosa avala les conclusions de l'economista a que feiem referencia, encara que resulta impossible avaluar, avui per avui,
la incidencia que pot tenir la puja deIs preus energeties
com a conseqüencia de la crisi del Golf Persic.
Aquesta, ido, és la situació. Sense optimismes, sense
excessius pessimismes. Podem dir que hem d'afrontar uns
temps més diftcils que els passats, pero que estam, comparativament amb altres regions d'Espanya, en millor posició
per passar-los, perque venim d'una etapa de fort creixemento De fet, les Balears presenten unes condicions especials que retarden les conseqüencies del refredament de l'economia espanyola. Hi ha un índex, que darrerament s'ha
divulgat a través deIs mitjans de comunicació, qu és els deIs
impagats. A les Balears, en els darrers mesos, aquests impagats eren el 6%, quan a al resta del país és de devers el
25%. Aixo implica, segons els economistes, que la bonanc;a
economica que hem tengut els darrers anys, ha donat solvencia als diferents sectors productius.
Amb aixo no volem dir que quedarem totalment al
marge de les dificultats que ja té tat el món occidnetal. Per
desgracia, no sera així. Passa, pero, que aquests efectes negatius ens arribaran amb un cert retardo Hauríem d'aconseguir, ido, que la recuperació - que indubtablement també
vendra - sigui abans, i estam, a més, en condicions de propiciar-ho?
Tal vegada es demanin, empero, qui és que ho ha de
propiciar, qui ho ha d'aconseguir. Ho ha d'aconseguir el
Govern? Ho han de fer els empresaris? Ho han d'aconseguir els treballadors?
Dins el marc macroeconomic nu, poc o res no pot fer
el Govern. Una trentena de milers de milions dins tot el
conjunt economic de la regió és quasi una gota d'aigua dins

En primer Uoc, fer aUo que hem fet fins ara: reconeixer
la funció motora de la iniciativa privada dins un marc de
lliure mercal.
En segon Uoc, garantir els interessos generals sobre els
interessos particulars. Aquesta és la gran limitació que s'ha
d'assumir en el món modern capitalista o més ben dit, neocapitalista: que la iniciativa privada no és omnímoda; que
també s'ha de subjectar a alguns condicionaments.
1, en efecte, hem de reconeixer que aquest és el gran
punt de debato La frontera que, sense cap dubte, ens separa
ideologicament a alguns grups d'aquesta Cambra és precisament el grau d'intervencionisme que és necessari aplicar
per part deIs poders públies per garantir l'interes general i,
aix! mateix, fins on arriba aquest interes general.
He dit amb tota la intenció "separació ideologica" perque és fonamentalment aixo: una separació mantinguda en
l'esfera de les idees més que no en la deIs suposits practies.
És difícilment discutible el fet que, en el món modern,
qua n es tracta de gestió política concreta de la conjunta
económica, s'empren les mateixes receptes, tengui el color
que tengui qui li toqui governar. Tal vegada aixo és mal
d'acceptar per a q ualcú, pero si observen la realitat, aixo és
així. La política de nacionalitzacions, de rígid intervencionisme de mercats o de socialització de perdues d'empreses
mal gestionades, tant públiques com privades, queda ja fora
de l'ambit d'acccptació general en el món occidental i, en
aquells Uoes - poes - on encara es practica, com saben tots
vostes, es troba ja en clara revisió.
On és, ido, ellímit de l'intervencionisme governamental? Per a nosaltres, sempre ha d'esser el mínim intervencionismes necesari per preservar els interessos generals.
Per a algun grup d'aquesta Cambra, per ventura la frase s'hauria de fer d'una altra manera: s'ha d'emprar l'intervencionisme necessari, caigui qui caigui.
Resulta un tant cínic - contradictori i tot - dir, per una
banda, que es vol el creixement económic i el manteniment
del grau de benestar aconseguit i, per una altra, posar tots
els entrebanes legals possibles perque la iniciativa privada
que - no ho oblidem - és la que ha d'aconseguir aquest creixement i aquest benestar, ho pugui fer.
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És o no és incoherent dir que es vol un truisme de qualitat, per una banda i, per 1'altra, impedir la creació de 1'0ferta complementaria que aquest turisme exigeix?
1 és que, a vegades, ens pareix que es confon governar
amb prohibir. Pareix que si el que governa no prohibeix, no
té sensació de poder. 1, senyores i senyors Diputats, aquest
no és el camí perque la iniciativa privada pugui desenvolupar totes les seves potencialitats creadores.
Vull dir amb aixo que hem d'obrir la ma i deixar que es
construeixin camps de golf on manca aigua o construccions
que destrueixin el nostre paisatge?
De cap manera.
No és aquesta la nostra vía de reflexió. Pero tampoc no
ho és prohibir per prohibir o intervenir pel gust d'intervenir.
Som partidaris que hi hagi semafors, senyals de conducció i regles de circulació, pero no per si mateixes, sin6
perque tothom compleixi les regles i així es pugui circular.
No volem de cap manera tallar la circulació. Sense aquesta,
de que servirien els cotxes?
Diguem clarament que és per a nosaltres aquest grau
mínim d'intervencionisme necessari perque la nostra estada
en aquest "repla" de reflexió i de prendre forces per continuar creixent, sigui fruitós.
Quant a ordenar l'economia i amb les limitacions
constitucionals a que ja hem fet referencia, ens pertoca posar unes bases raonables i logiques per poder afrontar una
reconversió sectorial que ens garanteixi poder continuar
pujant.
La reestructuració més important, sense cap dubte, és
la del turisme. Moltes vegades en aquesta mateixa Cambra
hem debatut aquesta qüestió d'importancia cabdal i tal volta sigui oportú recordar les fites més importants.
La nostra primera actuació ha estat dirigida a diversificar la nova oferta turística, fer-la més creativa, innovadora i
a trencar la repetitivitat d'allo que fins ara s'havia projectat
i COl1strult com si amb aixo s'hagués esgotat la nostra capacitat d'imaginació i de disseny. Primer exigírem seixanta
metres quadrants per plac;.a a la nova oferta per millorar els
serveis i les zones de lleure. Ara, amb la nova experiencia
del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, aquesta superfície sera fins i tot del doble. Aquest Pla, finalitzat a l'ambit
de l'illa de Mallorca i posat a informació pública, així ho
permetra comportara aixo la desaparició obligada de l'oferta més antiga i de menys qualitat, aquesta que fa una competencia a baix preu a tots els altres que cerquen i s'esforcen a trobar una clientela de major nivell i despesa turística.
Som conscients - i cree que tot5 hi coincidim - que
aquest és el gran repte que hem d'afrontar en els anys proxims: disminució i millora simultanies de la nostra oferta
turística.
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Pero si ens limitam solament a aixo, haurem quedat a
mitjan camí.
L'ambiciós pla extraordinari d'inversions per millorar
radicalment l'entorn i els serveis de les zones turístiques és,
sens dubte, el Pla més ambiciós que mai no hagi afrontat
un govern regional.
Hem arribat a la conclusió que aquesta extraordinaria
inversió és de tot punt imprescindible. la no som una destinació turística exotica i barata. El turista ve a una societat
moderna, integrada dins Europa, amb un bon nivell de vida, amb inflació baixa i moneda forta.
Allo que se'ns perdonava abans (i que encara se li perdona al Marroc o a Tunísia), ara ja no se'ns perdona a nosaltres. El turista vol trobar carrers nets, un ambient sense
renous, zones peatonals i una oferta complementaria en
consonancia amb el nivell de preus que se li demana de pagar.
Disminuació de l'oferta de baix preu, millora d'infrastructures a les zones turístiques, pero també qualque cosa
més: creació d'una oferta complementaria que és la que
exigeix el turisme que esperam captar, un turisme que demanda places als nostres saturats ports esportius, nous
camps de golf contra els quals pugui competir i la possibilitat de segones residencies que és l'oferta del futur.
1 aquí radica un deIs punts de maxima controversia entre els grups polítics d'aquesta Cambra. Es diu que es vol
créixer en la qualitat de l'oferta complementaria, pero qua n
es promou un camp de golf nou, sembla que l'inversor privat comet una falta greu o imperdonable. Pens que no és
coherent demanar i proclamar la necessitat de mantenir el
nivell de prosperitat a que varem arribar l'any 1989 i, al
mateix temps, negar la possibilitat real que aixo pugui esser
una reali ta 1.
La iniciativa privada, de la qual hem estat parlant, té
potencialitats per respondre adequadament al repte que representa aquest canvi a les estrcutures del nostre turisme,
percJ sobretot, ho fara si se sent acompanyada per una decidida aceió de les autoritats. Unes autoritats que no posin
més frens que els estrictament necessaris i que fomentin
clarament l'actuació d'aquesta iniciativa privada.
Si aixo no és així, els puc ben assegurar que sera molt
difícil que aquesta iniciativa assumeixi els sacrificis importants que implica la reestructura ció turística.
La nostra obligació és col, locar tants quants d'estalons
facin falta a aquest arbre, que ha donat molts de fruits, pero que ara esta una mica esgotat, perque pugui créixer en
un altre sentit i que, per la seva propia dinamica interior,
segueixi el seu creixement tot sol, sense tutelatges ni proteccionismes i deixar que s'acomodi per ell mateix a les regles naturals que marca el mercat.
Pensam que aixo és perfeetament compatible, la defensa i proteeeió del patrimoni natural amb la ereaeió d'una
oferta turística nova. No ens val el model de balearització
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del paisatge que hem conegut. Més bé tot el contari. Sabem
que un deis nostres recursos turísties més importants és
precisament l'amplia diversitat de la nostra natura. 1 encara
que només fos per aixo - que solament fos per aixo - mereixeria la pena fer aquesta defensa del medi natural.
Pero igualment és simplista i maniquea la dialectica de
nou turisme versus defensa del paisatge. Avui hi ha mitjans
tecnies i sistemes per fer compatibles i coexistents els dos
conceptes. Tot és qüestió de saber utilitzar aquests instruments; i tenim la ferma voluntat d'emprar-los perque consideram que és necessari i fins i tot imprescindible, la creació
de les condicions objectives per fer possible un turisme de
majar qualitat i al mateix temps protegir i preservar el nostre patrimoni.
1 per fer tot aixo també necessitam una actuació clara
per imposar l'imperi de la lIei. La iniciativa privada, les noves inversions, necessiten per poder actuar un marc jurídic
cIar i estable.
Hem de reconeixer que aixo no s'ha donat darrerament
a les nostres Illes. Un inversor podia adquirir un terreny
per mil milions de pessetes i l'endema trobar-se que la seva
propietat era, de sobte, inedificable.
D'una vegada per totes, hem de donar a la iniciativa
privada aquest marc segur d'actuació.
Hem de saber amb tota claredat on pot invertir-se i on
no, pero alIa on pugui fer-ho, ha de trobar totes les facilitats per realitzar la inversió i no problemes administratius
un darrera l'altre.
Si, en un context general recessiu - al qual s'ha sumat
la crisi del Golf Persic - hi afegim per part nostra una política poc afavoridora de la inversió, sera molt difícil aconseguir aquesta fita de manteniment i preparació per a una
nova etapa de creixement economic.
1 és que, com a Govern, estam per una política de foment per mantenir el que hem aconseguit.
Aquest podria esser el resum de la nostra actitud fins
al final d'aquesta legislatura i fins i tot més enlla. Sigui així
o no, estam segurs que, governi qui governi en els propers
anys, aquesta és la política més assenyada a seguir.
Per a nosaltres - i esper que també per a vostes - fomentar vol dir que el Govern, com ha fet, ha de crear les
condicions administratives i d'infrastructres basiques generals; unes i altres perque la iniciativa privada relIanci la inversió amb les millors condicions de rendibilitat.
Reflexionem, ido, sobre aquests dos eixos del fomento
S'ha de reconeixer que hem fet un gran esfore; per aconseguir una majar agilitació administrativa a tots els departaments del Govern mitjanc;ant la informatiea. Avui comptam amb programes pro pis per al seguiment d'expedients,
per a la contractació, per a les ajudes, per a sanitat, per a
transports, per a temes turísties, etc., que no teníem fa uns
anys i que s'estan convertint en eines d'una gran eficacia,
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no sois per agilitar els tramits burocraties, sinó també per
controlar millor la tasca administrativa i funcional.
Sense aquestes eines, difícilment hauríem pogut tramitar i resoldre l'excés extraordinari de treball que han representat les ajudes per les inundacions de l'any passat i d'enguany.
La segona gran passa ha estat fixar els 1I0es de feina
per a tot el personal de la Comunitat acabant amb situacions d'indefinició i d'identitat que no contribu'ien a una
adequada motivació deIs funcionaris. Tothom esta al seu
1I0c i tothom sap quina és la seva responsabilitat i aixo, juntament amb la modernització de les eines de feina, és un
gran avene; cap a l'objectiu d'una administració més agil,
economica, rapida i eficae; en les relacions amb els ciutadans.

No n'hi ha prou, amb tot aixo. Encara n'hi ha més: el
ferm proposit de, sense saltar-nos cap deis tramits obligats
per les lleis, cercar tots els procediments possibles per desburocratitzar i agilitar al maxim les tramitacions administratives, el que és el mateix, de suprimir l'indesitjable silenci administratiu que no és tolerable en una administració
que vol esser clara i eficae;.
Molts deIs canvis introdu'its a la lIei i el contingut del
projecte de pressuposts per a l'any 91 veuren que van en
aquesta direcció.
En conclusió: sabem que hem de millorar moltes deficiencies d'una estructura administrativa encara pobrament
dotada i amb vicis heretats d'abans de les transferencies.
Pero també hi ha voluntat política que l'administrat trobi
facilitats i no entrebanes.
Per altra banda, i com ho saben 10ts vostes, hem iniciat
el camí previst a l'Estatut per donar competencies als Consells Insulars, fins i tot en contra de molts de pronosties.
En alguns temes, com urbanisme i habitabilitat, s'ha cereat
la transferencia maxima. En d'altres, s'ha cercat la fórmula
de l'encomana de la gestió ordinaria com a mecanisme més
rapid.
Ja sabem que aquest camí no és facil ni per al Govern i
per als Consells Insulars, perque aquests, de cop i res posta,
han de compaginar l'administració local que els és propia,
amb una administració autonomica completament nova en
tots els aspectes administratius i resolutoris. Pero també és
un camí prefigurat a l'Estatut i a la Llei de Consells, que s'ha de rec6rrer amb prudencia, pero també sense aturarnos.
Un camí que, al final, representara un nou model d'administració descentrlitzada a cada illa i un nou model de
Govern, més descarregat de tasques burocratiques i amb
més capacitat per planificar, que és tant com dir que és per
exercir millor la seva responsabilitat de brae; executiu d'aquesta Comunitat.
No és del tot impossible que aquest procediment, a
curt terme, quan una competencia passi a esser exercida
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pels Consells Insulars, produeixi una certa ralentització
deIs expedients per mor de l'imprescindible rodatge de la
nova estructura receptora d'aquesta competencia, pero és
tasca de tots tractar que aquest període de rodatge sigui
com més curt millor i així s'aconseguinl l'efecte beneficiós
d'aproximar l'administració a l'administrat, fruit de la descentralització.
Quant a les infrastructures basiques, crec sincerament
que la majoría estan ja plantejades per aquest Govern, pero no volem quedar tancats a aquelles que sigui necessari afrontar per fer realitat una autentica política de foment de
la inversió.
Si n'hi ha que no estiguin iniciades, nosaltres estam
oberts a totes les forces polítiques per aprofitar totes les
instancies representatives i coordinar qualsevol proposta
en aquest sentit.
Entre les plantejades destaca, per la seva transcendencia, el Pla Extraordinari d'inversions a les zones turístiques,
del qual ja hem parlat, que representara un esfore; molt gros, tant des del punt de vista economic com de gestió,
tant per al Govern com per als municipis.
En segon terme, hi ha la millora de la xarxa viaria per
facilitar accessos, abaratir costos i millorar la seguretat.
Volem ressaltar: el condicionament de l'eix Palma-Alcúdia
i la millora deIs accessos a tots els pobles que envolten
aquest eix; l'accés al sector occidental de Mallorca, amb la
definitiva prolongació de l'autopista de Ponent fins a Santa
Ponc;a i els accessos als nuclis de Calvia i Andratx; culminar
l'anell periferic que ha d'enllac;ar exteriorment totes les carreteres radials de Mallorca; segon cinturó de Palma per
descarregar l'actual via de cintura de tot el transit pesat entre els polígons industrials i totes les poblacions de l'illa;
accessos a tots els nuclis turístics de les Illes en coordinació
amb el Pla Extraordinari d'Inversions; condicionament de
l'eix Maó-Ciutadella i el seu gradual desdoblament; condicionament de l'eix Eivissa-Sant Antoni, iniciant també el
desdoblament; i crear la segona ronda d'Eivissa amb el mateix ti que en el cas de Palma; i per acabar, els esforc;os per
suprimir a les vies conflictives el pas per dins els nuclis de
població de les illes.
Hi ha un tercer gran paquet d'infrastrucutres basiques:
és el que es refereix a la dotació de xarxes d'aigua i clavegueram a tots els nuclis de població en coHaboració amb
els Consells Insulars i completar la construcció d'estacions
depuradores a tots aquests. Una feina molt avanc;ada.
En els darrers sis anys, des que tenim competencies,
s'han cosntruH dotze estacions depuradores. En aquest moment, n'hi ha denou en construcció: deu a Mallorca, quatre
a Menorca i cinc a Eivissa i Formentera i, en tramitació, les
de Sineu, Binissalem, Deia, Cala En Porter i Cala Portinatx.
Som, ido, a punt d'aconseguir l'objectiu més important
per a la nostra societat: el tractament integral de totes les
aigües residuals. Aquesta és una passa de gran importancia
per a la nostra Comunitat, que la situara capdavantera de
totes les zones turístiques d'Europa.
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Respecte del provelment d'aigua, un deIs problemes
més greus a les nos tres Illes, aquí hem de comptar sempre
amb la coHaboració del Ministeri d'Obres Públiques: construir una potabilitzadora a Eivissa, transvassar els cabals
que ara van a la mar des de la zona de Sóller, dur-los cap a
Palma i aprofitar els de la Marineta i que no s'aprofitin per
a l'ús agrícola per dur-los als punts urbans amb més dificultats per obtenir una aigua de qualitat. No és necessari dir
que hauríem pogut fer molt més en un capitol tan important, si comptassim nosaltres amb les competencies, si no
estassim pendents d'acabar el Pla Hidrologic. Aquest és l'enesim any que hem de reflectir en el discurs de l'estat de
l'autonomia aquesta mancanc;a. Per a nosaltres resulta incomprensible que se'ns neguin les decisions respecte de
l'extracció i gestió de l'aigua potable a un lloc on aquest recurs és de la maxima transcendencia, ja no tan soIs sanitaria, sinó economica.
1, arnés d'aquestes grans realitzacions, ens proposam
seguir millorant substancialment l'antiga xarxa de camins
rurals. És possible que els paregui d'entitat menor qua n es
parla d'infrastructures, pero no ho éso En primer lloc, perque és molt sensible als factors climatics, com ha quedat
ben cIar a les recents pluges, pero arnés, permet la connexió d'amplies zones rurals amb els grans centres d'abastiment i consum i és ben necessaria per frenar el despoblament en aquestes zones.
Una assignatura que teníem pendent era l'eliminació
deIs res idus solids urbans. El Pla aprovat per aquest Parlament ha aclarit les incügnites més importants, i ara falta
concretar alguns aspectes d'ordre menor.
Entram a la infrastructura sanitaria, on ens manca la
competencia de l'INSALUD. Una vega da més, ens falten
competencies. Malgrat aixo, crec que podem dir que s'ha
avanc;at bastant en l'ordenació sanitari. Des del Pla d'Ordenació d'abril del 87 a aquest projecte de llei de creació del
Servei Balear de Salut hi ha molta feina feta i esperanc;a
d'aconseguir un ampli consens de tots els grups perque
aquest servei sigui el gran ens aglutinador de tota la sanitat
de les Illes i esperam que sigui possible passar per damunt
de dogmatismes i arribar a una coHaboració oberta entre
sanitat pública i privada en el marc en que hem desenrotllat aquest discurso
Creim sincerament que si aconseguim, amb el nostre
suport, que la iniciativa privada envesteixi l'Hospital programat per a la comarca d'Inca, com hi ha tractes, caminarem de pIe per aquesta via de coHaboració i, en definitiva,
anirem cap a una sanitat mixta en que sera possible la coexistencia de la sanitat pública i la privada.
Aquest nou model de sanitat mixta solament sera possible si la política de concerts d'INSALUD és més generosa
i cobreix realment el cost deIs serveis que es donin als afiliats de la Seguretat Social. Pero també he d'afegir que aixo
no és impossible a la vista de les converses amb el Ministeri
de Sanitat que tenim. És ben segur que seria una gran satisfacció per a nosaltres que aixo es pogués culminar.
També seria una gran satisfacció tenir totes les compe-
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tencies en materia d'acció social i a la de serveis socials, totes aquestes que fan els components importants del benestar deIs ciutadans de les Illes.
L'autonomia ha suposat importants millores en aq uest
sentít. Aquest Govern ha estat sensible a dur a terme accions dins aquestes importants arees. Aquesta sensibilitat s'ha reflectít - i cada dia s'hi reflecteix - en el gran número
de realitzacions que, dia a dia, van omplint els nostres pobIes i les ciutats de centres sanitaris, de clubs i residencies
d'ancians, de centres d'atenció a disminllltS i d'actuacions
per a la millora i la promoció de la salut. Entraré després
en cada un d'aqllests temes amb una mica més de detall.
La nostra tasca legislativa en aquest aspecte s'inicia
amb la Llei d'Acció Social, ja aprovada per aquesta Cambra i amb el Pla Quadriennal d'Acció i Serveis Socials que
esta en tramitació. Hem tractat que aquests importants elements normatius obtenguin el maxim consens possible
d'entitats, institucions, grups polítics i socials interessats,
perque entenem que són qüestions fonamentals per a la
nostra societat i han d'esser sempre valids per a tots tant
com sigui possible.

En aquesta Hnia d'aprofitament al maxim de les possibilitats i de la co¡'¡aboració amb les altres administracions
amb competencies en arces sanitaries, el nostre Govern ha
desplegat, com saben tots vostes, un complet programa de
dotació de centres sanitaris, sempre en col·laboració amb
els ajuntaments. Així, a tots els municipis de les Balears,
amb una inversió de més de 600 milions de pessetes, amb la
Creu Roja, els programes de medicina preventiva, com els
de prevenció de malformacions congenites, SIDA, control
de malalties epidemiques i amb I'administració central,
amb aquest Parlament i amb tot un poble, l'aprovació de l'Hospital de Manacor, que ha estat un esfor<;: conjunt per
assolir una de les previsions fonamentals del Pla Director
d'Ordenació Sanitaria de la nostra Comunitat Autónoma.
El principi de co¡'¡aboració entre les institucions, juntament amb aquesta preocupació per la millora del nivell
cientffic i investigador deIs professionals, informa també la
nostra co¡'¡aboració amb la Universitat, promocionant i finan<;ant tesis doctorals, investigaci6, formació de professionals sanitaris, millora de la dotaci6 de laboratoris de tot
quant fa referencia a salut pública, tasca en que les dues
institucions han estat sempre conjuntament interessades.
L'impuls en les tasques de control sanitari, que es reflecteixen en l'adopció de mesures de control alimentari cada vega da més intenses i rigoroses, tasca que, quan varem
iniciar el nostre marinatge autonómic era practicament inexistent i avui té una entitat important, a fi d'aconseguir una
major protecció deIs consumidors. Per altra part, el control
de la salubritat i higiene a les nostres platges i aigües de
bany a la mar, que han determinat que, any rera any, mitjans de comunicació imparcials i especialitzats i organismes
de les administracions central i europea les reconeguin i les
qualifiquin com a les de millor estat a les costes espanyoles,
perque complien els requisits exigits per les directives corresponents de la Comunitat Europea.

A l'area d'acci6 social, han transcorregut tres anys en
els quals s'ha pogut posar de manifest una amplia actuaci6
que comen<;a per la creaci6 de la Direcci6 General, la regulaci6 del Consell Superior d'Acci6 Social, la Comissi6 de
Coordinaci6, previstes a I'esmentada llei. Es va modificar
també la Comissi6 Territorial de Drogodependencies i esta
en tramit avan<;at l'actualitzaci6 del Pla Territorial de Drogues, emmarcat necessariament en el Pla Nacional corresponent.
A causa de la concurrencia i la complementaríetat
d'interessos i competcncies en aquesta area, avalats per les
diferents normes bilsiques de l'Estat, com per la mateixa ju.·
risprudcncia del Tribunal Constitucional i en aplícaci6 de
la Llei de Regim Local, hem posat en marxa una cooperaci6 económica i administrativa entre aquesta Comunitat
Autónoma i les administracions central i locals mitjanc;.ant
els convenis sectorials que s'han anat subscrivint.
Així, a més de mantenir-se les actuacions derivades del
conveni amb el Pla Nacional sobre Drogues, s'han formalitzat convenis específics amb el Ministeri d'A,>sumptes Socials sobre estats de necessitat, prestacions bilsiques i informaci6. D'aquests tres convenis, se n'han derivat també altres de semblants amb els Consells Insulars í amb entitats
sense finali ta t de lucre.
Al mateix temps, el conveni de prestacíons basiques
subscrit amb el Consell Insular de Mallorca ha suposat un
mitja indispensable per al desplegament deis serveis socials
primaris i l'ajuda a domicili en la majoria d'ajuntaments de
Mallorca. També hem impulsat que, d'acord amb la Llei
d' Acció Social, cada municipi aporti, com a mínim, el 6%
del seu pressupost a acci6 social.
Hi ha una serie d'actuacions concretes que hauríem de
destacar de manera especial i és l'esfon;: inversor en la
construcci6 del Centre Son Tugores, un centre que esta superant una xifra deIs cinc-cents milions de pessetes i que
era necessari, perque aquesta Comunitat no disposava de
cap centre semblant que l'INSERSO ha constru'it a d'altres
comunitats autonomes. També és cert que problemes d'orclre tecnic, de caracter municipal, han fet retardar la seva
posada en marxa fins als primers dies de gener.
Arnés d'aixó, dins l'area de disminuits i en col·laboració amb les ajuntaments de la comarca d'Inca, s'han finalitzat les importants obres del Joan XXIII i tot el seu equipament, la qual cosa ha suposat més de setanta milions d'inversions.
En l'atenció a la drogoaddicci6, el Govern de la Comunitat Autónoma, en coJ.laboració amb el Bisbat de Mallorca, ha posat en marxa les activitats del Projecte Home com
a programa idoni per a la rehabilitació i la insercció deIs
drogodependents, a través d'un centre d'acollida, d'una comunitat terapeutica, ampliada amb una segona comunitat
en construcci6 i un centre de reinserci6 recentment inaugural.
El Projecte Home, sense deixar de banda ajudes a altres moltes iniciatives que dins el mateix camp hi ha hagut,
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és i ha rebut el refrend a nivell estatal i internacional de les
més altes instancies i representa per al poble balear una
ajuda inestimable en la lluita contra la droga.
Certament, no totes les coses en el tema d'infrastructures basiques es presenten tal com voldrfem. Aquest és el
cas del sector primari, perque és ben cert que la reestructuració deIs fons comunitaris, de la inclusió d'una part de les
Illes dins 1'0bjectiu 5B ha representat unes possibilitats de
cofinan~ment i unes inversions que difícilment haguéssim
pogut fer amb els nostres pobres mitjans. Pero també és
cert que, amb tota aquesta reestructuració, quedara fora de
les inversions futures la major part de Mallorca. Precisament aquella que podia superar l'estancament de l'activitat
agraria que pateix si hi hagués hagut les inversions necessaries.
Des del punt de vista del sistema de finan~ment de les
infrastructures agraries, té una certa logica que l'administració central tendeixi a reduir les seves aportacions a les
zones elegibles pel Mercat Comú. És a dir, a les zones que
tenen retorn comunitari. Pero aixo, a poc a poc, fara augmentar el desequilibri respecte a les zones sense retorn que
restaran al marge de les gran inversions d'infrastructura.
Problema de difícil so lució a curt termini pero que
s'haura d'afrontar en la proxima legislatura, amb una política compensadora d'aquestes inversions encara que ho hagim de fer tots soIs, sense cofinan~ment ni de Madrid ni
de BrusseHes.
També és oportú, en aquest camp de les infrastructures, que es faci una referencia a educació i esports. Un conveni que hem signat amb el MEe per valor de més tres mil
milions de pessetes ens permetra en els propers anys dotar
la infrastructura esportiva a gairebé tots els centres escolars
de les Balears. És la culminació d'aquest procés que també
ha condult a la renovació del conveni de restauració per valor de 800 milions de pessetes, pero no és un fruit que hagi
madurat per casualitat o per les circumstancies, sinó que
respon a un plantejament logic i estrategic que ens varem
fer a l'inici d'aquesta legislatura.
Igualment el Govern ha assolit un exit sense precedents en la tercera convocatoria del Pla de Millorament de
Fa~nes. Quaranta-sis deIs seixanta pobles de les Illes ja s'han adherit a la campanya per fer "canviar el rostre" d'aquestes poblacions.
Respecte de la infrastructura educativa, i encara que
amb una reticencia de I'administració central a transferir
les competencies - cosa inexplicable - ens preparam per assumir-les. Per aixo elaboram un nou model educatiu. Un
model pro pi per no esser simples gestors d'un sistema que
no ens agrada i que no respon a la nostra realitat illenca.
Esta preparat amb estimació per cinquanta experts del
món educatiu i s'ha definit per unes arees molt concretes:
perfeccionament del Pla de reciclatge del professorat, amb
especial incidencia en la nostra llengua i cultura; la consolida ció del programa d'educació d'adults, ampliat amb la signatura d'un nou conveni i el millorament de l'ensenyament
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musical amb una reordena ció del Conservatori i la dotació
de nova infrastructura.
Cada passa que donam en la línia de recerca d'unes infrastructures més eficaces per poder assentar-hi un futur
desenvolupament ordenat a les Illes, ens adonam de la falta
que ens fa poder decidir sobre el sistema d'educació i formació deIs nostres ciutadans. Estam conven<;uts que la feina que ens pertoca fer en construcció de carrete res, en millora de zones turístiques, en implantació de depuradores
quedara coixa, si no tenim possibilitat d'educar i formar - i
fer-ho bé - els usuaris d'aquestes grans infrastructures basiqueso
Per aixo donam tanta importancia a un nou model
educatiu; adaptar l'educació a la nostra realitat i no com
ara que la realitat s'ha d'encastar en un model central que
li és totalment alie.
S'ha dit que el gran exit economic d' Alemanya i la possibilitat d'assolir en tan poc temps la reunificació de I'Estat,
resideix en aquest solid i segur sistema de formació professional i ocupacional que té. Un sistema que ha estat capa<;
d'integrar els treballadors a les noves tecniques amb un elevat grau de productivitat.
No comptam amb un sistema semblant, desgraciadament, ni amb els mitjans legals i economics per implantarlo des de dalt. Pero aixo no vol dir que ens quedem de
mans plegades. Com a mínim, hem de mantenir l'actitud
d'aconseguir-ho. 1 ha farem. Com abans deia, perque el
gran repte que haurem d'afrontar sera la renovació del nostre sector turístic i exposava les línies mestres d'aquesta reestructuració necessaria i imprescindible. Ara hi vull afegir
que no es tracta solament de reduir places o de millorar l'ajardinament, sinó que el turisme és servei i que si la qualitat d'un producte té una estreta relació amb la bona formació que té cada un deIs operaris, en el cas del turisme,
aquesta forma ció és encara molt més important.
1 si hi ha qualque queixa, un deIs motius és precisament la baixada en la qualitat del servei. Resulta imprescindible fer un gran esfor<; en la formació i el reciclatge a to18
els nivells, des de la gerencia d'empreses turístiques fins al
darrer cambrer.
En el discurs d'investidura anunciava la creació de
l'Escola Oficial de Turisme. El mes de juny va aconseguir
la seva oficialitat.
S'han comen~t les obres de l'Escola d'Hostaleria, amb
grans inversions.
Són passes. Passes importants, pero tampoc no ens podem donar encara per satisfets. Ens reunim periodicament
amb el sector d'hostaleria per dissenyar cursos de formació
ocupacional, ara més necessaris i els més urgents; cursos
d'ambit general que impartirem amb coHaboració amb 1'1NEM i el Fons Social Europeu - cinquanta-set -; altres
tants ho seran en coHaboració amb sindicats i agrupacions
d'empresaris. Cobreixen totes les branques ocupacionals.
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Dins aquest context, també s'han d'incloure tots els esfor<;üs financers de cofinan<;ament del Fons Social Europeu, que invertirem en ensenyament i formació agraria i foresta!. L'esforc; més gran que s'hagi fet mai en aquest capítol.
Fins aquí, hem exposat idees polítiques de foment que
creim necessaries de continuar i emprendre. Pero no vull
acabar aquest discurs sense fer una referencia al'estat de la
nostra Autonomia en comparació amb la resta de l'Estat.
I ho faré en poques paraules, perque en relació amb
I'Estat, en relació amb I'administració central, poc més, poc
manco, estam igual que estavem fa quatre anys i, quasi quasi, si m'apuren, poc més, poc manco, que estavem fa vuit
anys. És cert - ho hem de reconeixer públicament; jo ho he
fet alllarg d'aquest discurs - que puntualment hem arribat
a convenis, acords, cofinan<;aments, com vos tes vulguin dir
i la mescla de tots, i ho hem fet amb el Govern de Madrid.
Pero també és una veritat lamentable que, al nostre
parer, Madrid continua considerant que I'Estat és ell, i
qualque Autonomia "de primera". I, pel que sembla de la
seva actitud, tal vegada hauríem de deduir que la nostra
Autonomia és de tercera. No de segona, de tercera.
Perque, senyores i senyors, en quatre, el Govern central no ha tengut a bé rebre el President del Govern d'aquesta Comunitat per plantejar els seus problemes. Com a
maxim hem arribat, per dues vegades consecutives, és a una
esperan<;adora frase de "en septiembre nos veremos", una
que es feia molt famosa quan, en el juny, alguns s'examinaven. Un setembre que mai no ha arribat. Jo crec que és tot
un exemple. Un exemple que demostra la consideració que
ens tenen a nosaltres i altres moltes comunitats, que tenen
a un Govern legítimament constitu'it i democraticament
elegit, un Govern que no pertany al mateix color polític,
sense que aixo cregui, al meu entendre, que sigui essencial,
perque n'hi ha d'altres del mateix color polític que passen
les mateixes penúries. No hi fa res.

pals i nosaltres som una sola província a I'hora de repartir
el que ens pertoca i les altres comunitats són pluriprovincials.
I jo em deman: aixo és fer victimisme? Jo crec, sincerament, que és constatar un fet, fets que a nosaltres no ens agraden i que no voldríem haver de treure una vega da més
en aquesta tribuna.
Perque no volem que ens regalin res. Ni tan soIs demanam que valorin que les Balears aporta a les arques de I'Estat molt més que no rep. Només volem allo que ens pertoca
en llei i en justícia. I d'aixo, d'aixo que ens pertoca, no renunciam a res: ni a una competencia, ni a una pesseta.
I si a vostes, senyores i senyors Diputats de I'oposició,
qualque dia, llunya, els toca llegir aquest discurs i renuncien a denunciar allo que no és just per a aquesta Comunitat Autonoma, governi qui governi a Madrid, no faran mai
cap honor al poble que els dona confian<;a.
I resumesc breument. Hem cercat la maxima prosperitat possible per a les nostres Illes. Creixem a una ritme extraordinari molt per damunt de la resta de l'Estat espanyo!.
Podem dir que hem d'afrontar temps més difícils que els
passats, pero que estam, comparativament amb altres regions d'Espanya, en millor posició, perque venim d'una etapa de fort creixement. Que hi ha oberta una gran porta a
I'esperan<;a. Que creim en el paper de la iniciativa privada
com a motor del desenvolupament. Que la Comunitat Autonoma juga un paper fonamental de foment dins la política de manteniment de tot allo que hem aconseguit. I que
no renunciarem, no renunciam a res d'allo que ens pertoca
en justícia, ni a una competencia, ni a una pesseta, perque
aixo és una qüestió de dignitat com a poble.
Moltes gracies, senyores i senyors.

(Aplaudiments. )
EL SR. PRESIDENT:

Si creim que a nivells institucionals, I'optica deIs tractaments deIs temes hauria d'anar pel camí de superar el
partidisme i tractar, de veres, de coordinar les actuacions
amb profit del bon funcionament de I'Estat. Un Estat del
qual formam part, els agradi o no els agradi.
I a un escaló inferior, que ha passat? Tampoc no es pot
dir que hagim avan<;at gaire. Hem obert una esperan<;a, aixo sí, hem obert I'esperan<;a que se'ns consideri una Comunitat pluriprovincial i que se'ns tracti com a tal en el context del repartiment del Fons de Compensació Interterritoria!.

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, se
suspen la sessió, que continuara dema dimecres a les desset
hores, amb la intevenció deIs Grups Parlamentaris de la
Cambra. Se suspen la sessió.

(La sessió se suspen a les 13 '20 hores de dia 20 i recomenqa dia 21 a les 17'10 hores.)

EL SR. PRESIDENT:
Srs. Diputats, bones tardes. Recomen<;a la sessió.

Déu faci que un canvi de ministres no ens obligui a
tornar a comen<;ar aquest llarguíssim procés de reflexió. Fixin-se vostes, aixo que vol dir. Esperam, perque encara no
ho hem aconseguit, que se'n consideri com a illes, com a
territoris que tenen uns Consells Insulars que la Constitució proclama com a governs de cada illa. O sigui, que des
d'abans del 78, tenim les diputacions provincials amb més
competencies legals que aquestes institucions supramunici-

Procedeix, segons I'ordre del dia que els ha estat repartit, la intervenció deIs portaveus deIs grups parlamentaris
de la Cambra que així ho vulguin fer. Per part del Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. CarIes
Ricci.
EL SR. RICCI I FEBRER:
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: ha arribat 1'hora de
passar comptes en aquest debat general, que sera el darrer
d'aquesta legislatura, per tal de recapacitar tots en aquesta
Cambra quins errors hem comes, quins objectius hem aconseguit i quins han quedat pel camí.
Hem de reconeixer que els sentiments autonomistes
del nostre poble no han estat satisfets. La representació
majoritaria d'aquesta Cambra no respon a a aquests sentiments. Jo estic segur que aquesta manca de representativitat se superara a les properes eleccions autonomiques perque cada dia la gent és més conscient que si Madrid continua ferint i mata la nostra riquesa, serem una regió més
que demani, en lloc d'esser una de les que més aporta a la
resta de la nació, perque nosaltres som solidaris amb les altres comunitats, i l'Administració central també ha de serho amb la nostra Comunitat Autonoma. No només ens ha
de veure com a zona explotable economicament sinó com a
poble que té una cultura propia i una llengua diferenciada
totalment.
De l'informe relatiu a qualitat de vida de les Illes Balears elaborat per l'lnstitut Europeu d'Assessorament Permanent es despren que els temes que principalment preocupen el nostre poble són materies de les quals encara no tenim plenes competencies, com és sanitat, desocupació,
transports, delinqüencia, educació, pero també, i molt, el
tema de 1'ordenació urbanística, i aquí sí que la responsabilitat és tota nostra i no de Madrid, en aquest tema el Govern no ha aconseguit satisfer els desitjos de l'illenc que estima la seva terra, el seu paisatge, que demana a crits una
ordena ció del territori equilibrada, que no posi en perill ni
el patrimoni paisatgístic ni el benestar economic i que a
més arnés li garanteixi una seguretat jurídica que ara per
ara no té, tal com ahir anunciava i més o menys comentava
el President d'aquesta Comunitat.
L'any passat, nosaltres demanavem un augment pressupostari destinat a la Conselleria de Turisme en previsió
de la crisi turística que sofrim i per a aquest any, la inversió
que proposa aquest Govern en millo res d'infrastructures
que són una necessitat, pero que s'han provocat per una
manca d'actuacions en materia d'inspecció i de disciplina
urbanística. Una vegada més, haurem de recordar el "Cladera 11", on 1'interes per aplicar el decret de la manera més
consensuada possible per tal de no provocar un trauma socio-economic, va dur com a conseqüencia una creació immediata d'oferta excessiva sota la vigencia de les antigues
normes i a més arnés, els empresaris varen actuar a correcuita, cercant una rapida rendibilitat i posant el producte
en el mercat - en no menys d'un 80% -, abans que estas totalment legalitzat.
SoIs hem de dir que no hi havia més interes que la previsió d'incrementar i, com a mínim, el Govern havia d'haver tingut la visió d'incrementar l'equip d'inspectors que,
bé ajudant a fer-ho complir o sancionant els infractors, evitassin, fins on fos possible, les il-legalitats. En molts de casos, quan els inspectors actuaven, ja no tenia importancia
perque la temporada alta ja havia acabat. Tots sabem que
situacions com aquesta encara ara es repeteixen.
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Tot aquest augment de 1'oferta va donar lloc que els
operadors turístics comencrassin amb 1'escalada de preus
baixos sense minvar els seus beneficis - ens va explicar 1'altre dia el Conseller de Turisme-, atraient a les nostres illes
uns tipus de clients que, més que afavorir la bona imatge de
la nostra terra, la varen vulgaritzar. Si analitzam les darreres actuacions de la Conselleria, comprovarem l'acceptació
d'aquests fets i la intenció de corregir els errors. Ara bé, tot
aixo és i sera pura filosofia per fer fum i que no es vegi la
realitat que ens envolta, on els fets amb errors inconscients
o conscients d'un govern de centre-dreta ens ha duit a la situació de malestar actual, pero on les vivencies de cara a un
futur immediat ens fan pensar que blanc o negre, dreta o
esquerra, tot és el mateix qua n hi ha el tema economic enmigo I aixo, ho dic quan veig el desenvolupament del poble,
per exemple, de Calvia, centre d'actuacions massificades,
niu de hooligans, amb un batle d'esquerres que es vol presentar com a futur president de la Comunitat Autonoma.
I mentre tots deim que estam d'acord a corregir aquest
procés d'excés urbanístic, encara es fan actuacions com la
de dijous passat a la Comissió d'Árees Naturals, on el Grup
Parlamentari SOCIALISTA defensava una esmena que
desprotegia una amplia zona del terme municipal de Calvia
aconseguint amb 1'abstenció del Grup POPULAR la seva
aprovació. Aquest fet, teoricament incoherent, no va mereixer l'atenció deIs mitjans de comunicació. El mateix podem dir d'aquest Grup, en el qual el seu President nacional
es defineix com a progressita i ecologista i que al mateix
temps pretén la desprotecció de les Salines d'Eivissa, una
de les zones més mereixedores de protecció de totes les illes.
Aquests exemples, que ens donen? Un món d'incoherencia. O vol dir en realitat que si governassin els de l'oposició farien el mateix que els que governen ara? Perque si
on governen les dretes, se'ls critica per la falta d'ordenació
territorial que provoca la destrossa del nostre entorn natural, no és menys cert que hi ha exemples com Calvia o Ciutadella, que, governats pel partit d'oposició en aquest Parlament, han provocat tantes destrosses o més.
I veurem, ara que les competencies en materia urbanística s'han transferit als consells insulars, si aquests no repeteixen la situació de falta de compliment i aplicació de les
normes, com hem vist fins ara, que en materia de disciplina
urbanística la seva actuació no ha estat molt correcta, més
aviat tot el contrari.
Li he de recordar, Sr. President, que el malestar no només es viu en el món turístico Fa ja més temps encara que
en el sector de la indústria anuncia m la situació crítica, que
no ha millorat. En tot cas, cada any hi ha menys indústries
tradicionals i més atur en aquest sector. La gestió de la
Conselleria no ha estat bona. Encara ara, no tenim noticies
del Llibre blanc de la indústTÍa balear i fa exactament un any
que el vare m, no tan soIs demanar, sinó que varem preveure en els pressuposts la partida corresponent. Tot fa pensar
en una autentica voluntat per part d'aquest govern d'acabar
per a sempre amb la indústria de les nostres illes.

Jo crec que tots som conscients que el monocultiu tu-
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rfstic només es manté a segons quins pa'isos, pero principalment és caracterfstic de pa'isos subdesenvolupats o pa'isos
molt desenvolupats que consideren que les zones com la
nostra han d'esser economicament explotades únicament
en un sector sense importar ni el medi ambient, ni la idiosincrasia del poble. Pot esser que aquesta sigui la idea que
té Madrid de nosaltres. És possible que al final ens hagin
dit: "aquest trosset: per cremar, monocultiu, turisme; punt".
Pot esser el destí que Madrid té pensat per a nosaltres i
vos tes els estan fent el joc, tal vegada inconscientment, i aixo sí que no ho podem permetre. Creieu-me que no ho podem permetre.
Voste, Sr. President, parla d'ofertes complementaries
per al turisme de qualitat, de golf, de ports esportius. Tot
aixo esta molt bé, i sap que li donam suport, pero no és el
turisme l'únic que ens ha d'interessar. Quines solucions ens
dóna per al món de la indústria i per al món de l'agricultura? En el sector primari, tenim encara molt recents fets lamentables: el de la CAP i, més a prop, el d'AGAMA. Si
deixar llibertat a la iniciativa privada ens ha de donar com a
resultat aquests exemples, crec que s'hauria de fer un replantejament sobre si no seria millor una intervenció eficac;
de l'Administració autonomica, pero no qua n es massa
tardo Un govern ha d'esser capac; de preveure una situació
com la que ha passat a aquestes dues empreses. No pot venir sense coneixement del que pasa al seu entorno Ha de
dur a terme una actuació de previsió, perque afecten molta
de gent. No és el joc d'una empreseta. És un joc en que
quantitat de persones i famílies es poden trobar desenvolupades amb unes mancances familiars incre'ibles i vostes tenen l'obligació de coneixer el que pot venir i prendre mesures, encara que en principi semblin impopulars.
Podem pensar també en altres sortides per canviar la
nostra estructura economica, que és preocupant, diguem el
que diguem. La possibilitat d'instaHar un parc tecnologic
en aquesta illa, creim que reuneix totes les condicions exigibles i que aportaria al nostre poble millo res en tots els aspectes, no solament en l'aspecte economic sinó que també
podrfem convertir les Balears en un deIs principals centres
d'investigació de la Comunitat Europea, afavorint tot el futur de la nostra societat.
En materia de cultura, hem de reconeixer que s'han
presentat al públic nombroses exposicions i concerts i, en
general, les actuacions duites a terme tenen un gran impacte publicitari pero s'ha de reconeixer un fracas en relació a
la conservació del patrimoni historic, artistic i arqueologic.
Continuen els expolis, les destruccions, tant de jaciments
com de monuments historico-artístics, tal és el cas deIs
Fornets, a Calvia o a Son Ferrandell a Valldemossa. No
obstant, hem de reconeixer, veient l'increment deIs pressuposts, una voluntat per part de la Conselleria de superació.
Hi ha hagut, per part d'aquest govern, en aquests anys,
por a les seves propies promeses, por a enfrontar-se amb el
seu programa, por a enfrontar-se al que prometen i al que
els seus afiliats volen. El que prometen és electoralista. El
que fan és un retall de les promeses. En definitiva, Sr. President, vos tes no compleixen ni amb el seu programa, ni
amb les seves promeses, ni amb els seus afiliats.

Nosaltres hem intentat donar-los suport en tot el que
més s'apropava al nostre programa, i també hem fet possible que cents de propostes i esmenes deIs grups parlamentaris no governants fossin aprovades, la qual cosa ha provocat en molts de casos que el Govern no pogués afrontar el
seu compliment amb la celeritat desitjable.
Així i tot, hem de reconeixer que dia a dia i alllarg d'aquests darrers anys, hem aconseguit una certa millora deIs
assumptes socials. S'ha d'aplaudir aquest fet, perque en el
seu discurs d'ahir hi va haver moments en que em semblava
que aquest Govern era tan soIs un govern per a l'empresari,
per a la iniciativa privada, no un govern de i per a tots. De
la mateixa manera com reclamam de Madrid que sigui un
govern per a totes les regions per igual, el Govern de la Comunitat Autonoma ha de tenir en compte els empresaris, i
no posi en dubte que crec que és una obligació important,
pero també els qui no ho són, perque és segur que si aconseguim el benestar del més petit individu de la nostra societat, la resta també en gaudira. Com diem tots a qualque
moment, ha de prevaler l'interes general a l'interes particular.

Ha de tenir en compte, Sr. President, que la llibertat
de mercat genera desequilibris i per contra, no aporta totes
les solucions. Aquestes han de venir donades per part de la
intervenció de les administracions públiques. En aquest
sentit, hem aconseguit millo res importants a les quals vos te
va fer referencia ahir en la problematica de toxicomanies,
disminu'íts i marginació, pero no hem d'esser triomfalistes,
perque en els assumptes socials mai no és suficient el que
es faci. Sempre hi ha per fer. Sempre cal millorar la situació i, en aquest sentit, nosaltres, l'any passat, varem trobar
que a la nostra comunitat, hi mancava la preocupació pels
joves que cerquen la seva primera ocupació. Varem trobar
necessari l'elaboració d'un pla o d'un programa d'orientació laboral per la joventut. No tenim notícies d'aquest trebaH, i en aquestes altures de l'any ja s'hauria d'haver presentat. Varem trobar necessari que aquest Parlament es
preocupas de la problematica de la tercera edat. Aquesta
proposta va esser rebutjada per la Mesa, pero tampoc no
veim que el Govern hagi duit a terme cap actuació per tal
de coneixer aquesta problematica i intentar trobar-hi solucions.
He dit "coneixer la problematica", he dit "un estudi
puntual" de les deficiencies, els inconvenients i les dificultats que té la tercera edat. Si bé és veritat que molts deIs
nos tres suggeriments i de les nostres propostes s'han considerat a l'actuació del Govern, s'han incrementat les partides destinades a inversió, hi ha hagut una major conscienciació en la protecció deIs nostres espais naturals. S'han
cercat recursos per tal d'aconseguir un major finan¡;ament
de la nostra Comunitat, s'ha insistit a Madrid, s'ha pres una
positura encertada en el tema de l'autonomia, concretament amb la Proposició de Llei de Reforma de l'Estatut
d'Autonomia. Per aixo podem donar la raó al President
qua n diu que la seva positura no ha estat de prepotencia
com la d'altres. Li donam la raó. No ho ha estat, prepotent,
pero no sabem si aquesta positura és per manca de majoría
absoluta o perque és la vertadera filosofia del seu partit. Si
fos aixf, enhorabona.
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Ja veu, Sr. President, que nosaltres no diem que tot ho
fa bé ni tot malament. En el que sí creiem és en una forma
de fer política, on els grups, governants o no, recordin que
tots plegats i en qualsevol doctrina, el fi és sempre el benestar del ciutada i aixo és la cosa més important que podem decidir aquí dedins. Quant a l"'acoso y derribo" que
avui es posa en practica a 10ts els partits vers els qui no accepten les seves directrius, no produeix altra cosa que el
malestar del ciutada, 11uny de rebre el benefici maxim de
tots els Mns deIs que diuen esser polítics per al poble, que
queda minvat considerablement per la intransigencia d'uns
contra els altres.
Voste ens ha parlat del menyspreu que li fan a Madrid
quan el President del Govern espanyol no té cap interes a
dialogar amb voste, que és la persona que el nostre poble
democraticament ha coHocat on éso
El senyor Forcades se'n fa un tip, d'anar a mendicar - i
perdoni - a Madrid, intentant fer comprendre a110 que es
diu, que a Balears, no es oro todo lo que reluce. Els parlamentaris han anat al Congrés de Diputats a demanar transferencies de competencies que la resta de comunitats autonomes ja tenen i també ens han dit que no.
És greu quan a una empresa els socis es dediquen a
fer-se la traveta uns als altres. El més segur és l'enfonsament de l'empresa. Pero molt més greu és quan aixo passa
dins un poble, en el qual els guanyadors, a pesar de morirse d'exit, no volen ni dialogar amb els que no l'obeeixen.
No volen ni dialeg. "O obediencia o no parlo amb tu." És
cIar que sempre hi ha grups servils que per tal de tocar un
poc de poder estan disposats a fer de cor. Sempre n'hi ha,
d'aquests, pero els que tenen un minim de dignitat no tenen per que humiliar-se, perque les seves propostes, encara
que no governin, poden esser tan bones o més que les del
mateix governant.
Amb 10t aixo - i acabaré - vu11 dir que aquí, almenys
dins la nostra comunitat, hauríem d'estar tots junts cercant
l'únic objectiu de servir el nostre poble i recriminar els dirigents polítics o governants que des de Madrid intenten manipular-nos com a tite11es. Jo no crec que voste, Sr. Cafle11as, i ho die de tot cor, tengui més estima a la seva terra
que el Sr. Triay. No ho crec. El que passa és que el Sr.
Triay ha de fer-lo fracassar perque així pugui sortir com a
salvador. Aixo és l'important. 1 si en 110c de governar vostes, governassin e11s, segurament passaria el mateix. 1 hem
arribat al punt que l'oposieió aporta millo res i per ventura
el que governa tampoc no les vol, perque no quedi en evidencia que el benestar del poble prové de les inieiatives de
l'oposició. A aixo hem arribat.
Per concloure, Sr. President - i tornaré a parlar una altra vegada del tema de Madrid, perque és un tema que va
M que el diguem -, en relació al tracte rebut per l'Administració central vu11 dir-li: prou de victimisme! Prou que vagin dient que voste fa la víctima. Si és necessari, tengui valen tia d'acometre un enfrontament jurídie: per que no?
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EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari UNIÓ MALLORQUINA, té la paraula el seu portaveu, Sr. Guillem Vida!.
EL SR. VIDAL 1 BIBILONI:
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats:
El President del Govern de la Comunitat Autonoma
ha complit un any més amb el deure de donar-nos el seu
diagnostic de l'estat de les nos tres illes i, fent-ho, ens dóna
l'oportunitat perque cada grup parlamentari pugui aportar
la seva particular visió d'aquest estat.
Del que ha expressat el President es dedueix que les
illes han iniciat un període economicament més difieultós
del que hem vis cut els darrers anys i ha proposat una política de foment de la inversió per tal de minimitzar els efectes
negatius que té i tendra aquesta recessió.
Segons el nostre punt de vista, és una política correcta,
encara que tenim dubtes que, amb la reduYda capacitat económica que té aquesta autonomia, basti per aconseguir la
massa crítica necessaria perque els seus efectes es facin notar. Per consegüent, és necessari apel'lar a mecanismes que
indueixin les forces economiques a adoptar, conjuntament,
una conducta que ajudi la coHectivitat a superar aquest difícil moment.
Respecte del que ha dit el President Cafle11as del turisme, creim que es posa molt d'interes en el fet que la crisi
prové d'un excés d'oferta, quan aixo és una part de la verital. La crisi ha esdevengut, tamM, per una forta caiguda de
la demanda.
És ben cert que s'ha d'afavorir la desaparieió d'aqueBes places turístiques que estan fora de mercat o que estan
produint una caiguda deIs preus amb el va iutent de sobreviure, pero entenem que no s'ha d'impedir per mitjans administratius, que s'han de construir noves instaHacions que
sí poden reunir les condicions que demanda una oferta de
més qualitat.

En altres paraules: no som partidaris del creixement
negatiu que representi la desaparició teorica de cinquanta
mil places obsoletes i que la resta quedi més o manco com
esta. Aquesta política de numerus clausus en l'hosteleria no
pot millorar substancialment la situació. Pot ser que, a curt
termini, millori el compte de resultats del que quedi, pero
no es produira el que és necessari que es produeixi: l'aparició d'una nova oferta capa<;: de captar un turisme de més categoria i amb més possibilitats de despesa turística.
Per altra banda, creim que el pes de la reestructuració
no ha de recaure exclusivament en el sector públie, els més
interessats en la desaparició de l'oferta de baixa qualitat
són els mateixos membres del sector i la cosa més justa seria que contribuYssin a compensar aque11s que hauran d'abandonar l'activitat.

Gracies, Sr. President.
En altres paraules: si no hi ha una forta solidaritat i
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una política turística clara, la reestructuració la fara el mateix mercat. Aixo sí, ho fara molt més lentament i amb un
cost social més elevat, perque per aquesta via en cauran alguns que no tendrien per que caure.
ParaHelament a aquesta reestructuració "pactada" i
coHectivament sostinguda, cal posar molta més imaginació
per atacar l'altre front que, segons el nostre punt de vista,
se'ns ve damunt: la falta de demanda.
Les possibilitats de poder substituir els canals classies
deis operadors turísties ens semblen més expressions de
desitjos que realitats. Ens agradaria que no fos així. Ens agradaria poder tenir una indústria en la qual, a més de controlar la producció, poguéssim controlar la comercialització. Pero no és així. Tenim una indústria en que la demanda ve dirigida des de Frankfurt, Hannover, Londres o
Manchester. Si pensam que aixo ho podem canviar des de
Palma, estam trepitjant núvols.

d'una vegada per totes, tanquem el procés estatutario Podrem estar més o manco contents de com quedara la reforma de l'Estatut, pero el més important és que es faci, que
deixem de ser l'autonomia de tercera a que es referia el
President en el seu parlament.
I, ja ho varem dir l'any passat, no volem que la reforma
ens la facin des de fora, no volem que se'ns encaixoni dins
un altre "cafe per a tots", des d'un o més despatxos de Madrid.
Els grups parlamentaris que pertanyen a partits políties d'ambit estatal tenen una gran responsabilitat davant el
poble de les illes com és defensar amb totes les seves forces
que les Corts aprovin el nostre text i no qualsevol text homologat.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

El que hem de fer, amb bon seny, és incrementar els
esfon;os per convencer de bon de veres aquests majoristes
que estam avanc;ant per respondre la nostra oferta, augmentant la qualitat deis nostres serveis i millorant substancialment la infrastructura de les zones turístiques i l'oferta
complementaria.

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari CDS,
el Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats:

Especial preocupació ens han produit les paraules del
President sobre el futur de la zona del Pla de Mallorca, que
quedara al marge de les inversions exteriors tant de l' Administració central com de la comunitaria. Ens temem que no
hi ha prou sensibilitat pública davant els problemes socials
i economies d'una part forana que, en extensió, és la major
part de Mallorca.
Ens ha fet falta, en el discurs del President, una menció i una promesa més explícita sobre el Pla de Desenvolupament del Pla de Mallorca que ha proposat la Conselleria
d'Economia i Hisenda. Voldríem saber que, ja que s'han
diagnosticat amb certesa els problemes de manca d'inversions en el Pla, hi haura també una medecina per a aquests
mals. Voldríem coneixer-la i veure-la reflectida en xifres a
la pr6xima discussió deis pressuposts.
En canvi, sí que ens ha satisfet la menció que s'ha fet
del nou model educatiu que ha elaborat la Conselleria d'Educació i Cultura i que, en aquests moments, esta considerant la resta del Govern.
Encara que tot és perfeccionable, entenem que el sol
fet de tenir un model educatiu propi, que contempli no sois
un reforc;ament de la nostra llengua i la nostra cultura, sinó
també la millora de tot el sistema, és una demostració que
no volem ni podem renunciar a tenir un autogovern amb
les competencies més elementals com és el cas de l'ensenyament.
De la mateixa manera que no podem seguir sense poder prendre decisions sobre la gestió de la salut o - i aixo és
encara més greu - sobre un bé tan escas com és l'aigua.
En definitiva, tota aquesta problematica passa perque,

Hem de convenir amb el President de la Comunitat
que, essent aquest el darrer debat sobre política general de
la nostra Comunitat abans de la dissolució del Parlament,
ningú no podra evitar la temptació de fer un balan<; de cloenda sobre la totalitat de la legislatura. I, per part nostra,
pensam que tampoc no és necessari evitar-ho.
Sr. President, em vull sumar també a les seves paraules
sobre el beneficiós paper que podria fer un debat democratic, de cara a enfrontar els gens facils reptes del futur, tot
partint de l'acceptació d'una cosa que és obvia: que ningú
no esta en possessió de la veritat absoluta, i molt manco en
política.
Pero també haura de convenir, Sr. President, que
aquesta és una actitud novedosa en relació a la manera que
el Govern ha duit a terme les seves relacions amb l'oposició, a partir del moment que va obtenir, per la via del transfuguisme, una comoda majoria absoluta, amb la qual va
tancar automaticament el seu dialeg amb l'oposició.
Benvinguda sia, ido, aquesta predisposició a l'enteniment. Pero reconegui que estam legitimats per a concloure
que a voste i al seu Govern són les circumstancies de la
conjuntura i no la convicció, les que els obliguen a dialogar. En canvi, per nosaltres, Sr. President el dialeg en política és consubstancial a la practica democrMica.
No volem deixar de fer referencia al debat ideologic al
qual ens va convidar. Des del seu punt de vista, la discussió
ideo16gica que ahir ens proposava sembla reduir-se a la mida i límits del sector públic en relació al privat, una vegada
que ja s'han exclos del debat polític les positures extremes,
el pur "deixar anar" i la socialització global de l'economia.
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I aquest és un mal enfocament. Ni l'activitat economica pública ha de ser el mínim imprescindible de ''l'estat policia" de la teoria economica més tradicional i conservadora, que voste defensava ahir amb un exemple suggerent, tan
suggerent com el de comparar l'acció del Govern a un semator que regula el transit, ni tampoc podem defensar que
l'ambit de la iniciativa privada es quedi reduH a allo que
l'Administració pública li permet.
L'enfocament que ofereixen avui altres visions, visions
liberals, pero molt més carregades de progressisme, obliga
a tenir present almanco i amb caracter prioritari dues qüestions: primera, l'exercici de govern, en allo que significa
atorgar als ciutadans les condicions de l'exercici efectiu i
objectiu de la llibertat en materia de la superació deIs obstacles que el mercat per si mateix imposa. LOgicament, ens
referim a aquelles qüestions en materia d'educació, de cultura, d'oportunitats de treball, d'habitatge, d'excessos a les
oportunitats vitals i culturals que la vida moderna ofereix
amb diferent capacitat, a uns ciutadans i a uns altres.
Aquest és un deIs aspectes que analitzarem després, perque
volem fer un debat a la llum del debat ideologic sobre quina és, quina ha estat la seva acció de govern. Aquesta, diríem, seria una de les primeres branques d'activitat d'acció
que se li reclama, en un estat-govern, als poders públies.
Pero n'hi ha una altra que ens pareix un requeriment
deIs moderns plantejaments d'una societat que camina cap
a un món nou i distint. És la que fa referencia a l'administració deIs béns públies, escassos i cada vegada més escassos, que l'acció de la iniciativa privada sense regulació tendeix a depredar i no pot reproduir ni rehabilitar perque
allo que en termes micro-economies són béns il.limitats, en
termes macro-economies i socials són béns no reprodu'ibles
i escassos, que s'han d'administrar amb uns altres criteris. 1
aquesta reflexió és, aquí i ara, especialment important,
perque estam parlant del territori, la naturalesa, el paisatge, els recursos naturals, la diversitat biologica, de totes
aquestes coses que, senzillament, és impossible que estiguin administrades en mans d'allo que voste en diu els imperatius naturals del mercat.
Sr. President: governar és, arnés d'administrar, dirigir i
liderar. 1 liderar significa superar els obstacles i entrebanes
i no conformar-se a identificar i exposar els impediments
que hom ha tengut en l'acció de govern. I aixo és, en bona
mida, el que va fer voste ahir.
No és correcte, Sr. President, que els anys de fort creixement deIs indicadors economies ens obsequias amb discursos triomfalistes amb el missatge que gracies a l'acció
del seu govern, la Comunitat Autonoma de les Illes Balears
era la més prospera de les comunitats autonomes espanyoles i ara, quan estam a punt d'arribar al creixement zero, les
causes siguin la difícil conjuntura exterior.
Nosaltres li hem repetit més d'una vegada que la prosperitat de la nostra societat no tenia res a veure amb la seva política. És més, qualque vega da hem ironitzat sobre
que els nostres exits economies quantitatius podien ser "a
pesar de" l'acció del Govern, més que "gracies a" l'acció del
Govern.
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Pero no passi pena: no cometrem l'error, simetric al
seu, de negar-li el merit de la prosperitat i imputar-li tota
la responsabilitat de la mala conjuntura economica.
Perque estic d'acord amb voste, Sr. President, que amb
un pressupost de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que amb prou feines supera 1'1 % del Producte Interior
Brut Regional difícilment es pot dissenyar i dur a terme
una política economica que tengui una incidencia no ja
transcendent sinó tan soIs apreciable.
Pero sí que podem, i per tant, ho hem de fer, esbrinar
quins elements de l'acció política del Govern - i no solament d'acció de política economica, sinó també la legislativa, les actituds de dialeg, les actituds de liderar i orientar
respecte de les forces polítiques, economiques i socials, etc.
- quins elements, dic, han contribu'it de manera negativa a
accentuar o fer més greus els efectes de la recessió i quins
poden haver existit que hagin coHaborat de manera positiva per tal de minvar-los.
Un deIs incompliments que ha comes el Govern - d'aquest tema, n'hem parlat fa molt poc en aquest plenari - ha
estat un requeriment del nostre grup polític, sobre la realització d'una amplia enquesta entre els ciutadans d'aquesta
Comunitat Autonoma, per tal de tenir presents les prioritats, les inquietuds, les satisfaccions i insatisfaccions de la
vida quotidiana i també en relació a les institucions de l'autonomia. És una pena que en aquests moments no puguem
disposar d'aquesta enquesta, perque seria un bon exercici
comprovar si allo de que aquí parlam té molt o poc a veure
amb les preocupacions efectives deIs ciutadans i amb allo
que aquests esperen deIs poders públies.
Pero en qualsevol cas, governar és també anticipar i
anticipar-se i no anar a remole. 1 també és imaginar, intuir
quines són les vertaderes necessitats deIs ciutadans, les vertaderes necessits de la Comunitat. En aquest sentit, probablement el problema més important que tenim plantejat és
el de les inquietants perspectives economiques que ens auguren tant la situació interna, com la política economica
del Govern central, els reptes del mercat únic europeu, la
tensió internacional que afecta el sector energetic i amb
ella la situació financera mundial.
Hauríem de tenir un diagnostic que no deixa de ser
preocupant si tenim en compte que la situació esta concretada en elements com l'amenac;a, el perill, que hi hagi un
fre a les inversions estrangeres i no deim res si a més a més
hi comenc;a a haver retorns de les quantitats invertides perque es tracta de moviments fortament especulatius, cap a,
per exemple, mercats o alternatives més prometedores com
les deIs pa'isos de l'est. Una política economica del govern
que, obligada per mantenir un diferencial d'inflació i intentar un diferencial d'inflació amb la resta de pa'isos europeus, manté uns elevadíssims tipus d'interes que fa una pesseta tremendament forta, la qual cosa afecta de manera
molt negativa a la competitivitat del nostre sector turístic,
una escassa competitivitat global deIs nostres sectors econo mies i molt especialment del sector turístico No hem d'oblidar que, el sector turístic, cal analitzar-lo com un sector
eminentment exportador, i per tant la competitivitat exte-
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rior, atesa el facil intercanvi, l'elasticitat de la demanda, fa
que aquest sector sigui específicament sensible a qualsevol
tipus d'alteracions.

Total, com a resultat: per cada dues places que hi havia
quan voste es va fer carrec de la responsabilitat de govern,
ara n'hi ha tres, Sr. Cañellas.

Tot aixó ens dibuixa una situació de feblesa estructural, Sr. President, de la nostra economia en relació a la
competitivitat esterior. I jo trob a faltar en el seu discurs
d'ahir una referencia a aquests aspectes estructurals de la
nostra economia i un excés de referencies a notes purament
conjunturals de quina és la situació, que aquests dies s'han
anat publicant a diversos mitjans de comunicació, com a reflex deIs estudis que en aquests moments es publiquen.

I per últim, els ingressos. La baixada deIs ingressos del
sector turístic ha estat espectacular. 62 mil milions de pessetes menys. E115% de disminució en el darrer any.

Per tant, intentant l'analisi en la qüestió de quina és la
capacitat de resposta de la nostra estructura económica, el
vull convidar, Sr. President, a pronunciar-se sobre aquesta
qüestió.

Per que han fracassat? Fonamentalment, perque els
mitjans que s'han instrumentat per a la consecució d'aquests objectius no són els correctes. I els que s'han instrumentat, no s'han instrumentat bé i aixó també ho hem dit reiteradament. Mitja legislatiu en ordenació? Ho hem dit massa
vegades. No han estat ben gestionats, no han estat ben
plantejats i han produYt un efecte contrari al que precisament pretenien. Em referesc a la mala gestió del decret
Cladera 1, que va aixecar unes expectatives entre la gent
que coneixia les intencions de la Conselleria, perque havien
estat publicades urbi et orbe que varen fer una demanda que
no s'ha pogut denegar i, en aquests dos darrers anys, s'ha
tradu"it en cinquanta mil places hotel eres més en el mercal.

I hem de reprendre, arribats en aquest punt, la qüestió
turística, peró amb una nova perspectiva: de tot alIó que es
podia fer, que s'ha fet per tal de fer mínims els impactes de
la situació económica que patim? No hi ha cap dubte que
la situació económica és molt més complexa que la situació
turística peró les limitacions de temps i la importancia relativa del sector amb la conformació global de la nostra estructura económica em permetran que limiti la meya analisi a aquest sector.
El sector turístic tenia dins el programa de govern, reiteradament exposat en aquesta Cambra per la seva boca,
per boca del conseller competent en la materia, uns objectius, més o manco explicitats, que eren, per un costat, el
manteniment deIs preus, l'elevació de la qualitat, la disminució de l'oferta i, com a resultat global de tot aixó, el manteniment - o la pujada, si fos possible - deIs ingressos per
aquest capitol.
A la llum d'aquests objectius, si analitzam que ha succe"it en el sector turístic, la realitat és que aquell objectiu de
mantenir els preus s'ha convertit en una realitat que els
preus turístics són més baixos que mai. S'acaben de fer públiques dades en relació als darrers anys. Els preus hotelers,
l'any 1988 baixaren un 2%, l'any 1989 un 6%, l'any 1990 un
18%. Esperavem l'oferta complementaria, que tradicionalment pujava, ha baixat en aquesta darrera temporada un
promedi del 8'8%. Primer objectiu gloriosament incomplil.
El segon, l'elevació de la qualitat, contrasta amb dades
també publicades també recentment, en concret ah ir, en un
mitja de comunicació, en concret el Diario de Mallorca, que
parlava de les dades de l'enquesta de Tecnoturística. La
imatge de Mallorca ha baixat quatre punts sobre cent en els
darrers nou anys, deIs quals voste i el seu govern, vuit ha
estat responsable de la política turística.
Tercer objectiu: la contenció o disminució de l'oferta.
Les dades que obren en el nostre poder i que avui de matí,

hem concretat amb un petit detall a la compareixen<;-a del
Sr. Conseller de Turisme, ens parlen que en els dos darrers
anys han pujat, números rodons, cinquanta mil places, entre l'any passat i enguany, com a efecte, sobretot, de l'efecte
bumerang que va tenir la mala gestió del decret Cladera 1.

En resum, no creiem fer cap mena de catastrofisme, sinó un diagnóstic basat en les xifres pures, crues i nues, els
objectius de la política turística han fracassal. 1 aixó, en
aquesta comunitat autónoma, Sr. Cañellas, és molt greu.

Inversions infrastructurals. Aquí, Sr. President, li hem
de reconeixer una efectivitat en l'esfor<; del seu Govern.
Crec que molt especialment en materia de sanejament d'aigües, l'esfor<; i la consecució d'objectius per part del seu
Govern ha estat notable i encara que hi ha problemes de
gestió, derivats del fet que les depuradores tenen un dificil
manteniment, és evident que no és el mateix superar
aquests problemes que superar la situació en relació a la
quantitat d'aigües no depurades que anaven anteriorment a
la mar i que ara, efectivament, s'esta superanl.
Peró no podem dir el mateix, Sr. President, sobre els
plantejaments que en aquests moments es fan sobre el Pla
Extraordinari d'lnversions, del pla d'embelliment, que li diuen. Nosaltres pensam que no esta ben plantejat - i aixó és
una discussió que ja veurem en el seu moment, en parlar
deIs pressuposts de la Comunitat Autónoma.
Tercer mitja que el Govern de la Comunitat ha instrumentat al servei deIs seus objectius de la política turística:
el foment de l'oferta complementaria. I jo aquí, Sr. President, 1i he de dir que cau en l'error que voste va denunciar
com a perill en la seva obertura de dialeg. Voste creu que
no hi ha més camí que el seu, en relació a l'oferta complementaria. Voste diu que, si no estam d'acord amb els seus
plans i els seus projectes i la seva legislació en materia de
camps de golf, estam en contra deIs camps de golf i per
tant, de l'oferta complementaria. Voste diu que si no estam
d'acord amb els seus plans i els seus projectes - o deia, perque aixó és un tema ja retirat, evidentment - sobre el Pla de
Ports, és que no estam d'acord amb l'augment de ports esportius. 1 jo, una vegada més, li he de repetir que nosaltres
estam d'acord amb ofertes complementaries alternatives
per millorar la qualitat del turisme. Estam d'acord amb els
camps de golf, sí, peró no a costa de depredar un recurs es-

DlARI DE SESSIONS / Núm. 103 / 20,21 i 22 de novembre del 1990
cas com és l'aigua a les nos tres illes, no en contra de la voluntat municipal, no instrumentant una oferta complementaria que, fugint de qualsevol planejament urbanístic fa que
es crein places hoteleres dins sol urM, etc., etc, que no és el
mateix. No estar amb vos te, en relació als seus projectes i
programes de camps de golf, no vol dir estar contra el golf i
els camps de golf com a promoció turística. Ho hem de repetir una vegada més perque no se'ns tergiversi.
Voste - i insistesc sobre aquest tema perque va acusar
l'oposició d'incoherent i fins i tot va utilitzar la paraula "eínic" quan es referia al fet que, en els moments que nos altres ens oposam als seus plantejaments de política, som uns
cínies perque ens oposam a l'oferta complementaria. No,
Sr. Cañellas. No li podem acceptar aquesta argumentació,
perque en virtut de les seves paraules mateixes, de les quals
ha quedat presoner, sobre la seva obertura al dialeg, li impedeix creure que voste és l'únic que esta en la possessió de
la veritat en aquest sentit. Nosaltres creim que, almanco
una part de la veritat, també la tenim.
Reprenem, pero, la seva proposta de debat ideologic.
Recordarem que dos són els aspectes que una societat moderna reclama als poders públies. Per un costat, fer el possible per crear les circumstancies objectius i efectives que
facin possible l'exercici de la igualtat d'oportunitats vitals i
socials. Aixo té un reflex dins l'ambit de la política social,
cultural, educativa, etc., i en relació a l'administració del
patrimoni col-lectiu, que a les nostres illes es tradueix d'una
manera molt especial en la gestió d'un recurs, escas i dificil:
territori, paisatge, naturalesa.
Hem de dir, Sr. President, que aquests dos objectius
que són, al nostre judici, els principals, els eixos fonamentals a través deis quals s'ha d'analitzar la política d'un govern, són dos grans silencis del seu discurso Són dues grans
qüestions sobre les quals el seu discurs va quedar rotundament buit.
Parlem de política social. 1 em vull referir només a
dues qüestions perque estic absolutament segur que aquest
tema sera, al llarg d'aquest debat, completament recurrent.
1 parlant de política social, en primer lloc tornem a parlar
de dialeg, tornem a parlar de concertació, de participació, i
parlem, ale..<;hores, del Consell Economic i Social de les
IIles Balears, instrument Msic per establir el dialeg, la concertació, la participació social deIs ciutadans i de les entitats dins el procés d'una presa de decisions que l'estat democréltic vol cada vegada més permeable a la societal.
Dialeg amb les forces economiques i socials, Sr. President. Voste ahir va parlar només, exclusivament de diMeg
amb les forces economiques. Volem dir també amb les forees socials. El seu Govern, a pesar que manté - jo supos
que simbolicament, com una petita concessió del Conseller
d'Economia i Hisenda cap al nostre grup - oberta una partida de mil pessetes per al Consell Economic i Social de les
Illes Balears en el projecte de pressuposts del 1991, no té,
no ha tengut la més mínima intenció d'instrumentar efectivament el Consell Economic i Social de les Illes Balears i
quan aquest Parlament ha conegut una iniciativa legislativa
en aquest sentit, vostes, el Govern i els grups que hi donen
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suport, s'hi han negal.
Pero hi ha més elements per analitzar un procés de regressió dins el camp de benestar social, dins el camp de la
progressivitat social que li reclamam. Pressupost del 1990:
nosaltres varem denunciar que en el projecte del pressupost hi havia una disminució, en termes reals i monetaris,
de la producció de béns de caracter socia!. Després que el
pressupost passas per aquest Parlament, aixo va quedar
corregit i, al final, els béns de caracter social pujaren 3'66
punts en relació a l'any anterior. Pero no hem d'oblidar
una cosa: el conjunt del pressupost pujava 23'19 punts, per
ser exactes. És a dir, en termes relatius, la progressivitat del
pressupost de la Comunitat Autonoma va baixar. Pero enguany, la situació encara és pitjor, perque quan el pressupost creix 26'64 punts, per damunt del 25%, la producció
de béns de caracter socials només puja 1'77 punts.
Estam, en conseqüencia, immersos dins un procés de
regressivitat social de l'acció política de govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Regressivitat social
en termes absoluts i en termes relatius. 1 aixo, Sr. President, ens pareix absolutament inadmissible, quan, a més a
més, i voste ahir ho va reconeixer, el creixement quantitatiu
de la nostra Comunitat Autonoma aquests darrers anys, no
s'ha vist adequadament compensat amb elements de satisfacció qualitativa, en termes de benestar social. Els indicatius no quantitatius del benestar no ten en el mateix diferencial, en relació a la resta de comunitats autonomes, sinó
que la nostra va molt per daval!. Vos te ah ir ho reconeixia.
Lógicament, amb aquesta acció de govern, no és estrany que aixo sigui aixi, i en canvi, estranya que amb
aquesta situació social, el Govern de la Comunitat Autonoma no reaccioni de manera immediata introduint substanciosos elements de progressivitat dins la seva acció de goyerno Així tenim insatisfacció en relació amb els serveis públies, falta d'una identificació amb els desitjos deis ciutadans per part de l'acció de govern de la Comunitat Autonoma, etc. No és estrany.
El segon gran silenci al qual em vaig referir, Sr. Cañellas - voste m'ha de reconeixer que va passar de puntetes
sobre aquesta qüestió - fa referencia a allo que en deim
l'administració deIs béns públies en relació a la política
d'ordenació del territori. Política d'ordenació del territori
íntimament lligada a la política turística, és a dir, també de
caMal importancia dins la nostra Comunitat Autonoma. 1
en política d'ordenació del territori, només per deixar assenyalat el guió de les coses que nosaltres hem vist a faltar,
direm en primer lloc una constatació que ja comen<;a a ser
una resignació de l'oposició.
Sr. President: acabarem aquesta legislatura sense disposar d'un instrument caMal a la planificació territorial
com són les directrius d'ordenació del territori. 1 aquesta és
una obligació que ja ve de la legislatura anterior i que emana d'un instrument caMal de l'ordenació territorial de la
nostra Comunitat Autonoma que és la Llei d'Ordenació
del Territori, aprovada l'anterior legislatura per aquesta
Cambra i que obligava el Govern a presentar les directrius
com un mecanisme nou, un mecanisme distint de planifica-
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ció que fugia de les rigideses d'un Pla Provincial que, avui
en dia, encara que té valors que funcionen i encara s'apliquen, peró ja és un instrument tecnicament i políticament
obsolet per dirigir l'acció planificadora deis distints ens de
planejament urbanístic, fonamentalment els ajuntaments i
per substituir aixó s'han de fer unes directrius d'ordenació
que incorporin alló que és l'expressió dins l'espai deis projectes i les intencions polítiques, el reflex territorial de la
seva política, Sr. President, de la política de la Comunitat
Autónoma, en definitiva, perque són directrius que ha d'aprovar aquest Parlament.
Acabarem la legislatura sense disposar d'aquestes dírectrius, la qual cosa significa una gravíssima mancan<;a, en
no ser que el Sr. President, en la seva replica, tengui a bé
anunciar-nos la immediata remissió a aquest Parlament
d'aquestes directrius, amb la qual cosa, amb moltíssim de
gust, Sr. President, el felicitaríem i retiraríem les nos tres
recriminacions.
Segona qüestió referida a política d'ordenació del territori. Sr. President: els parlamentaris, els qui tenim responsabilitats institucionals, ens queixam moltes vegades de
I'escassa relació social que hi ha i I'escas eco que hi ha 30cialment parlant, d'aqueiles qüestions que nosaltres abordam aquÍ. Moltes vegades se'ns acusa d'estar distanciats de
les preocupacions del carrer, distanciats deis debats públics.
En canvi, hi ha hagut una qüestió que sí ha aixecat el debat
ciutada, que ha aixecat I'interes de sectors, de personalitats inte¡'¡ectuals, d'escriptors, etc, que és la qüestió del cataleg d'espais naturals. Era un assumpte sobre el qual, sincerament, Sr. President, nosaltres esperavem ansiosament
ahír que voste s'hi pronuncias perque s'hi ha pronunciat en
els mitjans de comunicació i per tant, nosaltres pensavem
que a un debat que repassa aquells aspectes més importants i transcendents de la política de la Comunitat Autonoma, voste tendría un pronunciament a la Cambra de quina és l'opinió del President de la Comunitat Autonoma, del
Govern sobre aquesta qüestió.
La veritat és que el silenci ens va sorprendre i per ser
més precisos i més exactes: rúnica aHusió que voste va fer
cap a la necessitat de mantenir un estat d'expectatives favorables a la inversió exterior ens va inquietat, perque no sabem exactament que amaga aixo, fins a quin punt podria
arribar una interpretació de maniga ampla d'aquest criteri.
No hauríem de confondre, Sr. President, i vull que consti
que no l'acús d'aixo, sinó que el convit que es pronuncil sobre aquest tema, no hauríem de confondre atreure les inversions amb una aquiescencia i amb un sometiment deis
interessos generals a les necessitats deis inversors estrangers, actitud que seria més propia d'una república bananera, que d'una comunitat moderna dins un estat europeu i
progressista.
Una vegada més, aquesta qüestió, Sr. President, més
que un problema d'equilibri, constitueix una qüestió de
prioritats. 1 volem veure explicitades aquí, Sr. President, les
seves prioritats.
Va acabar voste el seu discurs fent referencia a l'estat
de la qüestió, l'estat de les relacions entre l' Administració

al! tonómica i l' Administració central. 1 vull dir, Sr. President que, així com estan les coses, l'estat de dialeg, l'estat
d'enteniment, l'estat de relacions entre Administració autonómica i Administració central per al nostre gust és senzillament inacceptable. Jo cree que, sense donar-li un excés
de transcendencia, més enlla de I'aspecte simptomatic que
el fet que el President del Govern no hagi rebut el President de la Comunitat Autónoma. Peró també li vull dir, Sr.
President, que de la mateixa manera que aquest diputat que
li parla, que té l'oportunitat única, dins els diputats d'aquesta Cambra, de compartir les feines parlamentaries en
el parlament de la nació, li vull dir que de la máteixa manera que alla ens dedicam a recriminar I'actitud del Govern
central cap a les Illes Balears, li vull dir que aquí hauríem
de repassar quina és la q uota de responsabilitat, si és que n'hi ha, que jo cree que sí, de les actituds del seu Govern
cap al Govern central per alimentar aquest estat de coses.
Jo cree que hi ha elements - no ésqüestió d'entrar a
detallar els aspectes; si voste ho troba necessari, a la replica
1i puc donar detalls exactes - que fan que, almanco en el nivell de manca d'enteniment a que s'ha arribat actualment, li
diré que la qüestió es perd pels dos costats. Em referesc a
la mancan<;a de dialeg, no em referesc als problemes de finan¡;ament. Em referesc a restat de males relacions.
Jo cree que els ciutadans esperen de voste un plantejament molt més en termes (l'eficacia que de dignitat, molt
més en termes de treure aquelles coses que els interesen
que en termes de, ja die de dignitat. 1 li vull posar un exempIe elel qual ja s'han fet resso els mitjans ele comunicació hi
ha un Presielent d'una Comunitat Autónoma del seu partit,
el Sr. Fraga que no té absolutament cap incovenient de
moure's, el'anar a Maelriel, ja hi ha anat dues vegaeles a entrevistar-se en ministres amb el Presielent del Govern a
treure i aconseguir coses per la seva comunitat, elins un ambient ele elialec caela vegada més favQrable, i també és elel
Partir Popular, per tant hi ha alguna cosa, alguna particularitat i no cree jo que sigui cap especial sentiment d'averssió
cap als ciutadans el'aquesta Comunitat Autonoma, eleu ser
alguna questió que fa referencia a voste, o a voste i al seu
govern exclusivament, que fa que imposibilit aquest dialec.
Jo el convit Sr. Presielent, de la mateixa manera que
també al foro respectiu, convit i convieleré reiteraelament al
Govern de la Nació, a un replantejament de les actituels
mútues amb relació al que ha de ser un elialec fluH que els
ciutadans de la nostra comunitat autonoma necessiten, per
resoldre els seus problemes que són molts i creixents i que
fan referencia, ámb aixó estam d'acorel, fonamentalment als
aspectes financers, fonamentalment alsdeficits que aquesta
Comunitat Autonoma té en relació a la finan~.ació d'inversions públiques amb'motiu d'unes tranferencies mal gestionades mal aceptaeles i mal finan<;aeles.
Sr. Presielent, acab ja, cotn veu, no és elifícil relacionar
la ieleologia política ele cada un~ amb 'els problemes concrets, reals i quotidians' deis' ciutadans. A mi, la veritat és
que em preocupa l'excés ele pragrnaÜsme que va elemostrar
voste ah ir amb aquella' afirmació que eleia que "governi qui
governi, les receptes són sempre' les mateixes". 1 em preocupa perque aixo és un reduccionisme. Aixo reeluiria la políti-
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ca a una lluita personal per comandar. 1 nosaltres ens resistim a acceptar que aixo sigui així. Per a nosaltres, per al
CDS, és molt més important sembrar idees i que les nostres
propostes, en allo que tenen de positiu per als ciutadans, es
duguin a terme, que qui sigui el govern que les fa efectives.
I amb aquest esperit, Sr. President, amb aquestes limitadons, amb aquestes objeccions, vos te sap que dins el grup
del Centre Democnltic i Social té un grup disposat al dialego
Moltes grades, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1
D'ESQUERRES, té la paraula el seu portaveu Sr. López i
Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
IHustr[ssim Sr. President del Parlament de les Illes Balears: en comen<;ar aquest discurs, vull pregar - com feien a
l'Ágora de la Grecia antiga - "que no se'm fugi, sense que jo
no me n'assabentí, cap mot que no s'acomodi al meu intent
i a allo que ara deman". I deman la paraula, Sr. Albertí, per
replicar, en nom del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, el discurs amb que el Molt Honorable Sr. President del Govern de les Illes Balears obria el debat general
sobre l'acció política i de govern de la nostra Comunitat
Autonoma.
Sr. Cañellas: ahir, hores després que voste llegís el seu
text, el Govern que voste presideix ens donava - ves per on
- una alegria. Uns membres de l'Associació de velns del Polígon de Llevant em daven a coneixer els pactes i acords a
que havien arribat amb el Conse11er d'Obres Públiques i
3mb l'Institut Balear de la Viven da pels quals es comprometien a solucionar la problematica que afecta determinats
blocs d'habitatges d'aque11a barriada tan populosa de Ciutat. Recordaran vostes, Sres. i Srs. Diputats la interpeHació
que per aquest motiu el meu grup presentava durant el passat període de sessions i que planteja, amb presencia de
nombrosos afectats, que seien en aquelles cadires, el tema
deIs desperfectes, males condicions d'habitabilitat i degradació deIs blocs de pisos.
És cert que la nostra moció no va ser aprovada i que
aquest portaveu que els parla va rebre per part del Grup
POPULAR dures acusacions de demagogia. Pero el problema era vertader i la realitat s'ha imposat. Dia 15 d'aquest
mes, els acords signats suposen que s'entrara en vies de solució i per mi, suposa més: suposa que el Parlament pot
funcionar com a cambra formal de democracia. La negació
de la tesi per nosaltres defensada ha conduH mesos més
tard a la superació del problema. A a<;ó li diuen aplicar el
meto de marxista de la dialectica. Enhorabona, ido, Srs. del
Govern. Qui ens ho havia de dir!
Nosaltres creiem també en l'essencia del Parlament: el
poder de la paraula. Pero aquesta diguem-ne fe, troba immediatament un correctiu d'escepticisme quan hem analitzat el contingut deIs papers que ahir migdia ens va llegir el
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Sr. President de la Comunitat. 1 és que mai tantes paraules
han dit tan poc sobre la realitat de la societat illenca -fixi's
que venim escoltant fa set anys el seu discurs- i mai tampoc
els silencis del Sr. Cañellas, a110 que no va voler dir, han estat tan clamorosos. Maldarem de recordar-los.
Per comen<;ar li direm que no és cIar que avui els pobIes de les Illes Balears progressem tant com seria possíble
fonamentant-nos políticament en la Constitució i l'Estatut.
No ens referim a aspectes sectorials o administratius de la
política, sinó al sentit més global í profund, en allo que es
refereix a la dignitat pública que una col·lectivitat de persones s'autoimposen. Es el darrer debat de l'estat de l'autonomia d'aquesta legislatura i ja veu, Sr. President, que volem entrar en el camí de la reflexió i no en electora lis me.
Ens va dir que el seu projecte de govern "no és altre
que cercar la mmma prosperitat possible per als homes i
les dones de les illes". Si aquest és el fi, parlem-ne. Després
veurem quins mitjans i prioritats s'hi apliquen.
I que entén per "prosperitat" aquest Govern? Si ens cenyim estrictament al seu discurs és bo de veure: un benestar material, que s'expressa en xifres de producte interior
brut, de renda per capita, de cotes de consum, de percentatges d'impagats, etc. i tot a<;ó sempre en comparació a d'altres comunitats autonomes de l'estat i a les regions d'Europa, quan la comparan<;a dóna positiu i aleshores: bingo per
al Govern! Pero si la cosa no és tan afalagadora, ralentització del creixement, disminució de la despesa turística, encariment del cost de la vida, llavors, és cIar, es tracta de les
repercussions de l'exterior, de la guerra del Golf, de la perversitat de Madrid o de la conjuntura de la city o de la borsa de Nova York, no ho sé.
La lletra d'aquesta canc;ó ens és coneguda. Que no els
sona, a vostes, Srs. Diputats? Si el Govern no influeix en la
macroeconomia, el President aquí ha vingut a fer-nos una
formulació de receptes de manual i a cantar-nos la palinodia de les exceHencies de la iniciativa privada, de la natura
bondadosa de l'economia de mercat i de les virtuts del neocapitalisme. Per cert, metMora de l'arbre de l'economia turística. Textual: "la nostra obligació és col· locar els estalosn
perque aquest arbre, que ha donat molts de fruits, pero que
ara esta esgotat, pugui créixer en un altre sentit i que, per
la seva propia dinamica interior, segueixi el seu creixement
tot sol, sense tutelatges ni proteccionismes, i deixar que s'acomodi per e11 mateix a les regles naturals que marca el
mercat".
És ben polida, aquesta imatge vegetal. Tots els boixos,
tots els nins o fiets, saben que mentre un arbre és jove pot
créixer tort i redre<;ar-se amb els estalons corresponents,
pero si l'arbre és de soca dura, redre<;ar-lo és prou difícil i
anam a ma de rompre'l; cum-alre-no, si volem que branques noves cresquin bé, potser caldra esporgar-ne d'altres i
empeltar-lo convenientment si ja dóna fruits amargs, com
és el caSo Vu11 dir amb a<;ó que cap pages no es creura que
tot a~o sigui possible per la dinamica interior de la saba,
que aquest arbre cresqui bé tot sol, deixat a les regles naturals que dicta el mercat. Entre altres coses, perque no hi ha
res tan poc natural com les regles del mercat; perque no-
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més el pensament de dretes intenta de fer passar com a fets
naturals allo que és producte de circumstancies concretes.
,Si és allo que ens deien quan érem menuts: que els menuts
han de creure sempre els superiors, que la dona és la santa
de la llar i l'home el Cid Campeador, que hi ha una natural
jerarquia que ha de ser respectada perque hi hagi ordre,
que per naturalesa uns estan cridats a manar i els altres,
per tant, a obeir, que sempre hi haura ries i pobres.
Idó no, no és així per poc que s'hi pensi, Sr. Cañellas,
Voste ha dit que no ens val el model de balearització del
paisatge que hem conegut. Per que no diu que vostes han
continuat amb la seva acció (cimentadora) de govern? No
estigui empegueH de dir-ho: és la veritat. Ha estat un error
la seva política de desenvolupisme exagerat, auspiciat pels
ajuntaments i beneH des de les comissions provincials d'urbanisme, que vostes han dirigit fins ara, continuant la balearització destructiva, que res no té a veure amb la construcció d'un mal anomenat país balear, i a vegades, com era el
cas de Menorca, imposant aquest model contra la voluntat
del Cansell Insular.
És aquesta balearització que ve disfressada ara amb el
nom d'oferta turística complementaria, camps de golf, carreterisme - que no vull dir carterisme -, ports esportius,
edificacions i terciarització del sol rústec per deelaració
d'interes social, aquell que no té res a veure amb 1'interes
general, sinó amb el de les societats anonimes, aquí s'ha dit
sovint, algunes assessorades jurfdicament per algun membre del seu Govern, algunes amb projectes d'urbanització
redactats per algun membre del seu Govern, algunes ben
conegudes per voste, Sr. President, com aquella deIs vuitanta-set xalets a 1'area natural de Ses Salines d'Eivissa. CIar
que estam davant un executiu autonomic que va mereixer
l'atenció de l'opinió pública de tot 1'Estat espanyol pel nom
de "govern de mitja jornada" per mor de la compatibilitat
d'ocupacions privades deIs seus carrees públies, consellers i/
o directors generals.
CIar que la degradació mediambiental que coneixem
només troba parangó amb la propia degradació etica de la
vida política a aquestes illes, els ciutadans de les quals s'enfarten cada dia, cada mati, de sentir noticies sobre presumptes corrupcions a qualque diputat, de trMic d'interessos immobiliaris en 1'exercici de confeccionar la Llei d'Árees naturals, que just s'assembla al sau de Penelope, la dona
d'Ulisses que desteixia de nits allo que teixia de dia, perque
ja se sap que a les fosques es fan millor els negocis bruts i
de dia, amb claredat, enganar és més dificil. Perque, qui coi
sera 1'Ulisses que espera Penelope? Per ventura dura una
maleta negra farcida de doblers? Trescara despatxos i calcigara moqueta?
1 que en direm de més d'un batle i/o regidor deIs nostres municipis: sobre algun penja querella criminal per presumpta prevaricació, sobre algun altre ja hi ha hagut sentencia; alguns altres actuen com si fossin xerifs del far west
estant a 1'est d'Espanya i no d'Europa. Hi va haver en un
determinat ajuntament una bomba que va explotar, d'aquest tipus. 1 dins aquesta degradació moral, la política és
viscuda a les nostres illes com a espectaele. 1 quin espectaele!

Fa uns quants dies, el responsable maxim de la UNESCO, Sr. Mayor Zaragoza, manifestava a la premsa: "quina
quantitat de miseria pot aguantar una democracia? La democracia necessita uns mínims de dignitat".
President, Molt Honorable Sr., vos te i el seu Govern
ten en una greu responsabilitat si no volen o saben o poden
desfer aquesta imatge tan lamentable. Tots els qui ocupam
un carrec de representació en som, de responsables. Pero
vostes, Srs. del Govern, més que ningú i davant de tots.
Reflexionin, ido, tot el que vulguin, facin el camí del
Güell a Lluc a peu, si volen; pero, per favor, ara que estan diuen - en un repla pla de l'escala alenin fort, si el tuf de
podridura no els fa basques, i no seguesquin més per aquesta vial
Realment, tenia raó qui deia que el capitalisme, no se'l
pot deixar anar sol, perque en el seu estat pur - que és on
manen les seves lleis internes de desenvolupament -no naturals, senyors filosofs del Govern- esdevé una cosa tan
anarquica com el model sud-est asiatic, en el qual no hi ha
seguretat social, ni assistencia sanitaria, ni asseguran¡;a d'atur per als treballadors, paraula per cert, aquesta de "treballadors", que només surt dues vegades - i en quins contextos! - en el seu discurs d'ahir; no així els mots "iniciativa
privada", esmentats a betsefs. La llei del benefici maxim i
en el termini més breu possible ja no es pot implantar de
manera generalitzada als palsos del capitalisme desenvolupat sí que s'aplica, en canvi, a costa del que sigui, en els palSOS del capitalisme salvatge. A les Illes Balears, durant
aquests anys passats, hem vist encara una acció de govern,
de desgovern o de govern passiu, o de govern de mínims,
com es vulgui, massa lligada al model salvatge i no al model
socialdemocrata o delliberalisme reformista.
Nosaltres, nacionalistes i d'esquerres, des d'un pensament socialista, no propugnam l'absencia de mercat, ni la
competencia; només afirmam que aquí i ara, els mercats no
són transparents i, per tant, no hi ha joc net. Hi ha qui
compra quotes de mercat, com qui compra terreny no urbanitzable a preu d'urbanitzable i ho fa, per exemple, amb
cent milions de pessetes, i no repara a utilitzar els mitjans
que calgui per aconseguir que un ajuntament, posem per
cas Sant X, y o Z, aprovi uns planejaments a la zona fins a
consolidar uns drets, que després per llei del Parlament
s'indemnitzen, posem que per tres mil milions de pessetes.
Per aixo, nosaltres creim que l'intervencionisme que eviti
aquestes situacions provocades per altra mena més vergonyant, d'intervencionisme, no soIs és sa per a l'interes general, sinó imprescindible per acabar amb les practiques abusives. El Parlament ha de fer lleis que regulin amb eficacia
els diferents tipus de competencia, perque aquesta s'exercesqui lleialment.
Per que no intervenir quan les desigualtats socials es
fan paleses? Cam més rica és una societat, més urgent és
aplicar pautes de justícia distributiva. A les Illes Balears, la
renda per capita és ara la segona de 1'Estat espanyol, darrera Girona, pero ha investigat mai aquest Govern quantes
famílies viuen per davall de la mitjana de renda per capita?
Sap, Sr. President, que segons la Comunitat Economica
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Europea, han de considerar-se pobres aquells que no superen aquesta mitjana?
Escoltin un retall de premsa. Si bé a "Noticias breves",
explica: "Lleno de pobres. La especulación urbanística, causante de fuertes desequilibrios y la pérdida de valores éticomorales que conllevan la destrucción familiar son factores
que han provocado un espectacular aumento de las bolsas
de pobreza en Ibiza, según datos aportados por Cáritas. Para esta organización, el alto nivel de vida que se registra en
Baleares y, especialmente en Ibiza, no es más que una riqueza ficticia, pues se divide la opulencia de unos cuantos
por toda la población y la media que queda es la más alta
de España ... ". Un retall de premsa similar, curiosament el
mateix dia, dia 23 d'octubre del 1990, sortia publicat en el
diari de Menorca.
Ara ve el moment en que el Sr. Cañellas cada any es
posa trist, quan parlam d'aquests ternes. O és que, avui en
els llimbs de l'autosatisfacció i de 1'oblit, tractar ternes de
pobres és una grosseria? Amb la satisfacció que produeix a
molta gent d'aquestes illes tenir una renda per cápita molt
similar a l'europea mitjana, i ocupar el núm. 125 d'entre les
regions d'Europa, com podem prestar atenció a un assumpte tan trist que ens desperta del somni de cotxes, d'autopistes, plaers i luxes?
Per la dignitat del nostre poble, que el President reclamaya ahir; per la dignitat de qualsevol ésser huma, cal1'intervencionisme directe del Govern, de tots els poders púhlies i les entitats socials, coordinadament en aquests temes, com també en els de salut, d'habitatge, en els de la immigració. Per cert, que ha fet el Govern per ajudar el
coHectiu de nord-africans que treballen a les nostres illes i
hi viuen en condicions infrahumanes?
Per cert, després de la vega general de114 de desembre
del 1988, el Sr. Aznar, Secretari General del Partit Popular,
es va comprometre davant els sindicats a entaular una concertació social sobre la base de la Plataforma Sindical Prioritaria a totes aquelles comunitats autonomes governades
per Partit Popular. Aquí, a Balears, res no s'ha feL Una de
dues: o el partit que governa a la Comunitat Autonoma no
és el Partit Popular o voste ha contradit la paraula del seu
Secretari General. 1 un deIs punts importants de la Plataforma Sindical Prioritaria era la implantació d'un salari socialo renda d'inserció. 1 som una de les poques comunitats
autonomes de 1'Estat que encara no en disposa. Nosaltres
demanarfem que prenguessin en consideració la proposició
de !lei que el nostre grup presentara el proxim mes de gener, en el proper perfode de sessions.
1 si hem de ser europeus, siguem-ho amb totes les conseqüencies. El Comite Economic i Social de les comunitats
europees recomana als estats membres la crea ció de subsidis per garantir un mínim de recursos aIs més pobres. Pero
els recorda que la situació de la gran pobresa no es troba
en les grans accions caritativas -per bé que puntualment
poden ser necessaries-, ni tampoc es troba en l'assitencia
permanent, sinó en les posicions polítiques molt fermes i
ampliament consensuades.
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Vet aquí una altra assignatura pendent per al setembreo Pero no per al setembre de la Moncloa, amb el Sr.
González Márquez; sinó el setembre del Consulat de Mar,
Sr. Cañellas Fons, amb voste de President i sense excuses.
Que diu, voste, quina rondalla conta quan va a predicar - cree que va ser a Calella aquest estiu - les exceHencies
de la doctrina d' Adam Smith i l'aplicació del liberalisme a
ultranc;:a en aquest arxipelag? Quines histories conta quan
assisteix a 1'Assemblea de Regions Europees, com eIs dies 5
i 6 d'aquest mes a Venecia o el passat 6 de setembre a Roma? Els explica als europeus el mapa social de la "nostra"
pobresa? Inexistent, no la pobresa, sinó el mapa social, perque aquí no interessa coneixer si no és la cara "neta" de la
realitat; la bruta queda, com a la rondalla de la Ventafocs,
per veure si una bona fada la transforma en princesa, ni
que fos per unes hores.
S'ha llegit els resultats de l'enquesta realitzada per
!'Institut Nacional d'Estadística, segons la qual la Comunitat Autonoma de les Illes Balears se situa en l'onze lloc de
la taula de salaris mitjans per comunitats autonomes i fins i
tot per davall de la mitjana estatal. Formen part aquestes
xifres de les que voste no ha dit per manca de temps o per
no cansar, o és que sincerament les ignorava? EIs representants sindicals han mostrat la seva preocupació per aquests
resultats i asseguren que l'estacionalitat i l'economia submergida poden esser la causa d'aquesta mala situaicó de les
illes dins el conjunt de 1'Esta1. Els sindicats asseguren, també, que el diaIeg amb el Govern és gairebé nul, i asseguren
que el Consell de Turisme, que en els proposits de la Conselleria havia de ser un organ encarregat de complir importants missions, com debatre el Pla d'Ordenació de l'Oferta
Turística, ha esdevingut un consell aulic de notables, que va
reduir a la mínima expressió la representació sindical.
Aquest fet, que s'ha d'afegir a 1'increat Consell Economic i
Social, que apareix com una entelequia pressupostaria, en
els pressupostos d'enguany, dotat amb mil pessetes, que és
un nasciturus.
No esta aixo, Sr. Cañellas, en contradicció amb les seves paraules quan assegura que "el Govern ha obert un dialeg amb totes les forces polítiques i economiques de les
illes i estan disposats a aprofitar totes les instancies representatives per coordinar qualsevol proposta en aquest sentito Aquí és va lid també el lema d'unes conegudes bodegues
d'Oporto que diuen "res, non verba", fets, coses, no paraules!.
Presencia a reunions i actes de la CAEB, de la PIME,
de l' Associació de Promotors i Constructors de Balears, 29
de mare; del 1990, on li demanen major seguretat jurídica.
Ha tingut voste la mateixa presencia en els ambits deIs treballadors?
Lamentam haver de dir-ho, Sr. President: bona part
del seu discurs en l'hauria pogut estalviar repartint senzillament una fotocOpia del rotatiu madrileny ABC, pagina 71,
de dia 9 de juliol del 1990, perque segons comprovam, en
transcriure quasi literalment determinats paragrafs, no s'adona que del juliol enc;a la realitat - la trapassera realitat Ji fa una mala jugada. Li fa considerar com a indicador po-
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sitiu que la taxa d'atur se situa en el 10'65 quan la mitjana
de I'Estat és del 17. Peró a<$ó es correspon als mesos d'abril,
maig i juny, perque a mesura que la temporada avan¡;a, el
número d'aturats creix fins arribar a cotes alarmants de
destrucció d'ocupació entorn a deu mil aturats només en el
sector terciario Per cert, confirmat, a pregunta del Sr. Sebastia Serra, a la compareixen¡;a de pressuposts.

expliqui per quina via es fara aquesta, amb quins plans, qui
és que sobra, qui la pagara i como Es fara mitjan¡;ant baixes
incentivades? Com quedaran en aquest cas els treballadors
d'hosteleria? es diu que no s'ha de massificar, peró la política de conversió d'hotels en ús apartamental, no topa frontalment amb el propósit de no massificació que pretén recollir el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística?

Davant aquestes situacions, inhibir-se en nom de la sacrosanta llei del mercat és quasi insultant, sobretot per als
qui pateixen situacions vexatóries com és el cas ara deis
cent-vint treballadors, deis hotels Reina Constanza, Nixe
Palace, Vikingo i Montblanc. Per que el seu Govern no ha
contestat les denúncies, ni s'hi han realitzat les inspeccions
turístiques i sanitaries pertinents? És un pessim exemple de
com es fa aquí i ara la reconversió turística: FIDES, empresa sUlssa, compra els hotels amb crectits del Banc Exterior
d'Espanya a sUlssa, crectits que a més arnés s'haiven d'invertir per fer reformes i millorar aquests hotels. Peró no hi
ha hagut millores i l'explotació d'aquests establiments s'ha
donat a successives empreses "controlades" per FIDES, que
són les encarregades de dur al caos per mala administració,
es generen deutes i finalment han de tancar deixant famí·,
líes sense cobrar els sous. 1 els centenars de milions, on han
anat? No és competencia seva, peró caldria que s'interessés
més per aquests temes.

Darrera les paraules altisonants, hi ha el reconeixement d'un canvi de tendencia i vostes despleguen la vela a
favor del vent del turisme de segona residencia, del time
sharing, de la multipropietat, fórmules que, -tenim el cas de
Canaries- deixen poqueta despesa a les illes, que no creen
massa lloes de trebal! i desfan els que ja hi ha, que no és
considerable com a indústria hotelera socialment rendible.
Amb una cosa estarem d'acord: que convé elevar la mitjana
de qualitat de I'hosteleria, actualment existent, i aixo no és
incompatible amb una oferta de qualitat, pero aquesta no
és la panacea per sortir de I'actual impasse.

Aquí també, una petita intervenció públíca davant
certs desgavells de la gestió privada creim que no aniria
gens malament. 1 és que els fa peresa intervenir a favor deis
treballadors, i vostes, que són diligents en altres coses i ben
deixondits a l'hora d'invertir en un Pla d'Inversions.en Infrastructures Turístiques de catorze mil milíons de pessetes
del Govern balear i altres deu mil a compte deis ajuntaments; o sigui, diners públies per satisfer o paHiar els déficits deixats per la iniciativa privada, no faran altres actuacions correctives?
No és que neguem l'actuació en aquest camp, no ho
negam. En vam votar a favor. Peró convé dir cIar que el
fang que ara hem de llevar entre tots prové de les pluges
d'altres temps. 1 parlant de pluges, és ben hora de fer les
coses de forma que quan cauen vuitant litres per metre
quadrat, els camps de comeu, els camps de golf o determinades urbanitzacions no quedin anegats. Per aquesta via
també ha d'anar la perestroika, la reconversió del nostre turisme.
D'acord que és necessari diversificar l'oferta per fer-la
més creativa, innovadora i trencar la repetitivitat. Tanmateix, peró, quina obsessió a omplir de ciment el litoral, han
hagut de retirar el Pla de Ports Esportius! i amb els camps
de golf. Mirin: d'innovació, gens. El fracas és sonat. Proliferen a Catalunya, al País valencia, Múrcia, Andalusia, Canaries, a les A<$ores. Voste, que manifesta a una revista del
seu col'legi, que CristOfol Colom és el seu personatge preferit, no ha fet com ell, que pensant trobar el camí d'Índies
va descobrir America; vostes, amb aixó del golf han cregut
descobrir la Mediterrania, quan fa tants de segles que esta
descoberta.
1 parlant de reconversió, fóra bo que el Sr. President

En el fons, la cosa és cIara i grMica; ara es vol passar
d'un urbanisme vertical, d'hotels i grups apartamentals
mastodónties a unes urbanitzacions horitzontals, extensives. Cada illa, una gran urbanització amb unes quantes cIapes de reserva ecologica. O sigui, un model clarament destructiu, que valora el creixement, peró no es refereix al cost
ambiental. Com estam d'aigua potable? 1 de renous? 1 de
fems? De depuració d'aigües residuals? 1 d'ocupació dellitoral? De brutor i degradació? En molt poes ítems podra
voste dir que hem millorat respecte de l'any passat.
Aquí cal també intervenir i si prohibir és la forma d'evitar la destrossa i esta en les mans del Govern d'evitar-ho,
dones que s'actu'i drasticament! Perque el seu govern de
mínims s'ha demostrat molt dolent. Per cert, encara és I'hora que presentin les directrius d'ordenació territorial, com
li ha recordat el Sr. Quetglas, que és un incompliment de
lIei. 1 que en direm de l'incompliment parlamentari respecte de la creació d'un fons de cooperació intermunicipal per
prioritzar les inversions als municipis més respectuosos
amb el medi natural?
A<$o no obstant, un pla de carreteres, que no han presentat encara a aquesta Cambra, ja li permet xerrar d'un
vast programa d'inversions en autopista Palrna-Alcúdia, en
carreteres, en transformacions de camins rurals. O és que
no ho volen dur a informació publica?
Havien promes quatre pares naturals en el seu discurs
d'investidura que tenim publicat per vos tes. En tenen un,
que va treure a informació pública el Govern anterior.
Potabilització i prove'iment d'aigües. A Eivissa, una
potabilitzadora que s'esta construint és adjudicada a una
empresa privada per cinc mil tones ampliable fins a deu, el
cost de la qual sera satisfet per la gent de la ciutat d'Eivissa
a través d'un canon que vindra a ser de tres-centes o trescentes vint-i-cinc pessetes/tona. 1 en mancara una altra potabilitzadora per a Eivissa i complementariament, per a
Sant Antoni de Portmany, per cobrir les necessitats d'ara.
Peró el creixement turístic, perdó, urbanístic, no s'atura i
els recursos hídries es van esgotant. El propter vitam vivendi

DIARI DE SESSIONS / Núm. 103 / 20,21 i 22 de novembre del 1990

perdere causas. És un vers de la satira VIII de Juvenal: "i
per dar-se la gran vida - aixo de "gran", ho pos jo - de viure
perdre les causes". Que pensen dur les fonts eJe Sóller cap a
Palma? Quins projectes hi ha? Saben quins impactes ambientals gravíssims pOl ocasionar tot aixo?
En resum, és evieJent que créixer no és sinonim eJe progrés. Potser és la voluntat eJe créixer que té el cancer.
No hi ha ieJea eJe país, eJe construcció nacional a partir
eJels elements que tenim per fer-ho: cultura, llengua, historia, eJimensió, aixo sí manca consciencia!). La iniciativa privada no és prou per bastir un projecte civilitzat eJe convivencia, enriquieJor per a totes les persones. Perque un poble és la seva cultura i la llengua n'és el pensament. La llengua catalana a les Illes Balears retroceeJeix, es eJeteriora, es
pereJ com a llengua eJ'ús entre les generacions joves. Quin
silenci més clamorós, aquest tema, en el seu eJiscurs! És que
la llengua no eJóna eJuros?
A part eJels exits eJ'escaparata, com és el Pla de Millora
i Embelliment eJe Fac,:anes o eJ'inversions immaterials, la
política de patrimoni cultural i lingüístic es presenta també
amb pintura neoliberal: "la llengua, feina eJe tots"; el Govern, ni se'n temo La conserva ció eJel patrimoni, "eJepen eJe
tu". El Govern ha basat la seva estrategia més en la vol untat que no amb la necessitat. L'antologia eJel disbarat és
que aquests lemes, -"eJepen eJe tu", per exemple- corresponsabilitzen el ciutada eJ'allo que basicament és responsabilitat política. No té més parangó que l'humor amb que poeJríem imaginar-nos una llei sobre seguretat ciutaeJana que
es presentas amb aquesta filosofía: "la seguretat ciutaeJana
<lepen eJe tu".
Vos te, Sr. President, que és partieJari de posar semafors, senyals eJe conducció i regles de circulació perque tothom compleixi i pugui circular, que me'n eJiu eJels constants
incompliments eJels consellers eJel seu Govern a la Llei eJe
Normalització lingüística? Veure les campanyes escrites i
orals eJe Carreteres, l'IBASAN, Sanitat i Seguretat Social,
al SIAC, al BOCAlB. Si el Parlament no vol multar els senyors consellers que han infringit el coeJi, castigui'ls almanco afer-los llegir i escriure cent vegades, per exemple: "setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat". Fins que no
es promulgui almanco i s'apliqui la llei eJe l'ús eJel catala
que vos tes es van comprometre encara a presentar i que encara esperam.
Ah, i pensi que per anar a Europa amb personalitat
propia no ens podem permetre el luxe de pereJre la llengua:
queeJaríem muts com a poble.
I també, per que no, per anar a MadireJ a la Moncloa.
Justament es queixava ahir que fa quatre anys que el Sr. Felipe González no ha tingut a bé eJe rebre el PresieJent eJe la
Comunitat Autonoma. És probablement aquest fet, que
nosaltres també consieJeram greu, un íneJex eJel poc pes específic i l'escassa preocupació que genera el Govern eJe les
Illes Balears per al Govern central. Tal vegada pensen a
MaeJrid, igual que el fullet de la Conselleria eJe Treball: "
aquest ocellet no volara; no en sap".
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Cal tú-se respectar. Cal volar amunt, com l'aguila del
poema de Costa i Llobera, cal tenir altura de mires i projectes ambiciosos que superin el vol ras de la nostra política autonomica. El Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES es permet eJe recomanar-li que plantegin al Govern
central, amb energia, qüestions que han quedat sepultaeJes i
fora eJel seu discurso
a) La primera iniciativa legislativa del Parlament eJe les
Illes Balears al Omgrés eJels Diputats: la Llei eJe Cabrera i
la seva kafkiana presa en consideració per eJesnaturalitzar-la.
b) La urgencia eJ'arribar al Tribunal Constitucional, si
MaeJrid no ens fa cas, respecte de la competencia eJ'aigües,
que ja figura a l'Estatut. Pero per que no han complit el
que va prometre en el seu eJiscurs eJ'investieJura, l'any 1987,
respecte eJe la crea ció eJe la Junta eJ' Aigües o organisme eJe
conca?
c) El eJret constitucional que tenim a comptar amb un
estatut en igualtat eJe coneJicions que els eJe les nacions eJe
primera de I'Estat espanyol i a un sistema de financ,:ament
just i correcte, que no hagi eJe menester recórrer als imposts, per exemple, sobre loteries i jocs eJ'atzar. És un altre tema a plantejar-se amb seriositat.
eJ) La imperiosa necessitat eJ'acabar amb el greuge que
suposa no tenir encara competencies en materia eJ'ensenyament, cosa que desvirtua els articles 13 i 14 eJe l'Estatut, pero que Déu ens guareJ que les fessin servir per la funció instrumental que voste ahir deixava enteneJre, textualment:
"per formar i eeJucar els futurs usuaris eJe les infrastructures
bil.siques"! DecieJir sobre el sistema eeJucatiu perque - són
les seves paraules - "la construcció eJe carreteres, millora eJe
zones turístiques o implantació de depuraeJores queeJaría
coixa". Sr. Cañellas, que els ciutaeJans eJ'aquestes illes no
són súbdits, que aquesta és la visió "eeJucativa" que tenia el
Gran Germa eJe la novel·la eJe George 01Well!
Pot expressar també, si vol, al Sr. González Márquez,
la ferma protesta eJels ciutaeJans eJ'aquestes illes per la militarització eJels ports i aeroports amb maquines eJe guerra
portadores d'armament nuclear, i també la protesta pels incieJents protagonitzats pels marines deis Estats Units, ocorreguts aquest estiu passat la moll eJe l'oest del port eJe Palma i que van suposar un greu atemptat a la sobirania nacional, si és que en els temps que corren, es pot parlar eJe sobirania nacional.
L'actitueJ eJel Govern balear contra el procés eJe neutralització autonomica en eJefensa eJels nostres eJrets constitucionals com a poble; contra l'estatalització del sistema, amb
la reeJucció consegüent eJe l'abast polític eJe les competencies estatutaries; per l'escanyament economic que comporta l'actual sistema de fínanc,:ament per la substitució del
concepte eJe competencia exclusiva pel de competencies
concurrenls, per les traves i els impeeJiments que es posen,
eJes eJel Ministeri eJe l'Interior, a la crea ció eJ'un espai comunicacional modern en llengua catalana, etc.
Pero a<;o suposaria una legitimació que ara mateix te-
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nen vostes electoralment, pero que tal vegada no tenen en
termes de credit político Com poden exigir a Madrid un
tractament pluripravincial, qua n vos tes no han aconseguit
d'actuar territorialment reconeixent als consells insulars la
funció institucional que l'Estatut els dóna?
Després de la poca consideració que han rebut per
part de l'executiu -una sola transferencia en quatre anys i
encara a instancies de l'oposició-, no ens vénguin ara a voler fer passar les encomanes de gestió com la panacea de la
descentralització administrativa. Després de tenir-los postergats tant de temps, continuar dient que els consells insulas són el brag executor de la política del Govern balear és
un sarcasme. Es deu tractar tal vega da - i perdoni'm la ironia - del brag incorrupte que es guardava a una tauleta de
nit d'El Pardo.
Pensem que el pracés de consolidar i desenvolupar les
caracterfstiques de nacionalitat comunes deIs pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i les peculiaritats
de cadascuna com a vincle de solidaritat entre totes les illes
-allo que diu l'article 9 de l'Estatut-, és un pracés de construcció en clau de volta i basat en la solides a i l'arrelament
deIs consells insulars respectius.
1 acabam, Sr. President. Un gran filosof de la histOria
va deixar escrit que tots els grans fets i personatges de la
historia universal s'esdevenen dues vegades, pero Hegel
s'oblida d'afegir que una vega da apareixen com a tragedia i
que una altra vegada apareixen com a farsa. Esperem, ido,
que, mutatis mutandis, no succeeixi ago a la nostra comunitat auto noma.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la parauIa el President de la Comunitat Autonoma,
el Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, per dar resposta, en
la mesura que sigui possible als grups que fins ara han intervengut, em permet de pujar a aquesta tribuna amb tot el
respecte que els distints grups em mereixen. Sempre és difícil donar contestació puntual a tan nombroses reflexions
que els grups, des d'aquesta tribuna, realitzen. Pero també
és voluntat meya i del Govern tractar en la mesura que sigui possible, de donar-los el maxim de resposta, el maxim
de contestaciÓ.
Quan intervenia el Grup MIXT, se m'ha plantejat el
dubte de si a l'hora de sortir jo aquí havia de sortir realment tot solo havia de sol· licitar la coHaboració del batle
de Calvia i del president nacional d'un altre grup, concretament del CDS, perque no sabia exactament si s'anava a donar resposta a la meya intervenció d'ahir o a les actuacions
d'altres persones a altres moments. Em decidesc a venir tot
sol, més que res perque tampoc no he trabat els altres i
tractaré, en la mesura que sigui possible, de respondre la
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meya part i cadascú que respongui de la seva.
Voste ha dit que hem vengut aquí a passar comptes
deIs errors. És una positura, logicament. Jo crec que hem
vengut aquí a donar compte d'un estat de la Comunitat Autonoma i un estat reconeix, doncs, tota una serie d'accions
que són encertades i unes altres que són desencertades. M'ha cridat l'atenció que reconegués que moltes de les actuacions en les quals es poden detectar mancances són precisament aquelles en les quals les Balears no té transferencies i competencies, que moltes de les equivocacions que
voste ha relatat eren producte d'aquest oblit que hi ha hagut per part de Madrid cap a aquesta comunitat autonoma
que podrien, fins i tot, fer-nos arribar a una situació en que
les Balears passassin d'esser una de les primeres comunitats
autonomes de la nostra Espanya a esser precisament una
de les darreres, a convertir-nos en una de les que més hagin
de demanar.
Jo crec que aquest no és un pensament només de voste. Crec que és un pensament que esta assumit per molts
deIs grups d'aquesta Cambra i que, com a Govern, nosaltres hem defensat alllarg de molts de temps i que fins i tot,
a papers publicats, a articles d'economistes seriosos es veu i
es publica i es manifesta amb absoluta valentia la dificultat
en que ens podem trabar si el sistema de finangament continua per aquests camins, si aquests sistema en el qual les
transferencies de l'Estat cobreixen, únicament i exclusiva,
aquelles comunitats d'un determinat signe i obliden les
d'un altre, ens podríem trabar d'aquí a molt poc temps.
Jo voldria entendre que, com en tot, a cadascun deIs
sectors economics industrials podrfem haver fet més. És
cert que, en el tema turístic, per ventura inversions que es
realitzen enguany, hauria estat bo que es duguessin a terme
en anys anteriors; que efectivament s'han demanat al llarg
deIs anys més pressuposts per cadascun deIs temes, pero jo
també voldria que féssim la reflexió tots conjunts si moltes
vegades no hem demanat més pressuposts per tan tes coses
que el mateix pressupost no podia atendre i que, per tant,
hem hagut de fer un esforg de prioritzacions, un esfon; de
prioritzacions no només de quins eren prioritaris sinó de
temporització, per poder anar donant res posta a tots sense
dificultar aquesta acció.
Ens acusen - ja és un fet normal - que l'increment de
l'oferta, i aixo és gcneralitzat a tots els grups és l'oferta indUlda per unes lleis concretes. Jo els demanaria que mirassin amb tota tranquil-litat i amb tota sinceritat quin ha estat el creixement de les pIaces alllarg de tots els anys, quins
han estat entre el 1988 i el 1989, quins eren el 1987 i el
1985 i el 1984 i veurien que l'increment de places no és un
increment praduH en un moment determinat per una situació, sinó una carrera en marxa que a qualque moment s'havia d'aturar. L'augment del 1988 i del 1989 no varen esser
produHs pels efectes de la Llei d'Ordenació d'establiments
turístics, sinó que a tots els anys anteriors, aquest creixement es produi'a amb pareguda intensitat i, cosa comparativa, a altres comunitats autonomes, sense cap llei d'ordenació d'aquest estil, l'increment va esser molt més gros. Només a Canaries, entre el 1987, el 1988 i el 1989, se'n feren
dos-cents mil, de llits, i a la costa valenciana vuitanta mil, a
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Andalusia, setanta mil i a Turquia, dos-cents cinquanta mil.
Ja sé que no és el mateíx cas, perc) aixo significa que a110
que hi havia era una capacitat inversora a un mercat global
que cercava una realítzació d'on poder treure un benefici i
que el sector turístic anava just bé per fer aqueíxes inversions.
Al contrari, les lleis d'ordenació d'aquest Govern, si bé
és possible que un moment determinat pogués pareíxer que
creaven aqueíxa disfunció, allo que han fet ha estat alentir
que a partir d'aquesta construcció, a partir d'aquesta situació, n'hi hagués més i sobretot n'hi hagués d'aquestes que
realment no interessen de cap casta.
Jo voldría recordar-lí que el tema delllibre blanc de la
indústria no és un tema ignorat i oblidat. És un tema que
esta en estudi, encarregat a la Universitat, que el duu a terme, tal com tots interessarem a un moment determinat.
Cert que és possible que ens convertim en una comunitat
que, per totes les instancies, s'encamina només a un monocultiu. 1 jo li diria fins i tot més: quan nosaltres varem entrar en el Govern fa vuit anys, la frase solía esser "malgrat
el monocultiu turístic ... ", en un sentit pejoratiu, com si estar destinats per les circumstancies i pels temps, per les
condicions que reuneíx aquesta comunitat cap a un sector
determinat respecte d'altres, fos dolent. Des del Govern
que jo presidesc i des de les actuacions que hem duit a terme, hem intentat canviar aquesta actuació, oblídar-nos un
poc d'aquest sentit despectiu que li donam a aquest monocultiu per arribar a dir que la nostra situació economica i
social, el nostre benestar coHectiu és precisament una conseqüencia, una agradable conseqüencia d'aquest monocultiu.
Vol dir aíxo que no ens agradaría esser d'una altra manera? Dones per ventura sí. Jo no sé a voste, pero a quasi
tots ens agradaria tenir quatre dits més, bastants de quilos
menys, una cara més agradable i unes possibilitats que per
ventura, el físic no ens dóna. La nostra comunitat com a
tal, geografica, física, social i, per totes les circumstancies,
té uns condicionants que la duen afavoridorament per
aquest camí i en canvi, li posen molt greus dificultats a un
desenvolupament industrial o a un desenvolupament agrícola, que comparativament amb aquestes funcions turístiques, sempre estaran absolutament i completament a la
baíxa.
Vaig fer un cant a la iniciativa privada i cree que no
era nou ni els va venir a vos tes de nou. L'he fet moltes vegades, l'he fet sempre al llarg d'aquests vuit anys perque
sincerament, el meu grup i el meu govern hi creuen. Pero
precisament perque ah ir vaig fer aquest cant, és perque
tractaré sempre, en la mesura que sigui possible, d'evitar la
intervenció en temes i en empreses de caracter privat. Voste m'ha acusat una mica, o una mica bastant, de no saberme anticipar als problemes de la CAP i als d'AGAMA,
dues situacions concretes i determinades, dues empreses en
mana, dues accions a les quals m'ha soHicitat quasi quasi
la necessitat d'haver previst i haver intervengut abans que
aíxo es produfs.
Jo mateix, quan seia alla i l'escoltava, estava pensant si
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voste em demanava una actuació similar a la del govern socialista amb RUMASA, el dia que, com que aíxo va per
mal camí, mira, hi entres abans, te'l quedes, el compres, el
revens, el deíxones i ara després els tribunals t'obliguen a
tornar-lo. Jo som prou sincer: he intentat, en els dos casos
que la iniciativa prívada assumís la seva propia responsabilitat i que aquí on una iniciativa privada fallava, una aItra
iniciativa privada prengués per si mateíxa el rellevament en
aquests temes, i cree que en tots dos casos, la situació no s'ha resolt malament. En un i en l'altre, hi ha unes aItres
iniciatives, totes provinents del camp privat, que corren el
seu risc i que, amb l'ajuda, amb l'orientació, amb la direcció, amb el suport, qua n ha fet falta, han iniciat un camí favorable en els dos temes.
També m'ha acusat de no preservar prou el patrimoni
historico-artístic: pareix com si els membres del meu govern, haguessin de tenir una profunda satisfacció cada vegada que qualque desastre d'aquest estil es produeix. 1 cregui'm, si li confés, cregui'm, si li afirmo que no és en absolut així. El que passa és que tenim els mitjans que tenim,
tenim la capacitat que tenim, voldríem tenir-ne molt més,
pero no podem donar abast a tot. Cada cosa al seu temps.
Tractam, per complet, de diferenciar-nos.
També d'una manera generalitzada, m'ha acusat una
mica de no complir el meu programa i les meves promeses.
Cree que és difícil que aixo m'ho pugui demostrar. És possible que qualque cosa, al llarg del temps, del nostre programa no s'hagi duit a terme en la seva totalitat o amb
l'amplitucl que hem pogut, perque quan un fa un programa,
el fa prou ample.
Pero miri, en aquesta tribuna, qualcú - ja ho esperava ha tret l'exemple del president de Galícia. L'ha tret per un
altre tema que sera, en el seu moment, motiu de debat. Jo
l'hi he tret ara perque d'ell vaig aprendre una, no sé si dir-li
estrategia, circumstancia, manera de ser, que em va cridar
¡'atenció el primer dia que li vaig veure utilitzar i que afortunadament mai no m'ha anat molt malament. Aquest bon
senyor, a qui ningú no li negara certes capacitats, va sempre
amb un programa a la ma: el d'allo que ha de fer o all0 que
ha de realitzar o allo que s'ha proposat i, sistematicament,
a mesura que va realitzant cadascuna de les coses i sempre
per rigorós ordre en que s'han establides - perque per a aixo és un programa - va fent aíxo mateix que faig jo al paper: el va rompent i el va tirant.
Al llarg de vuit anys, el grup que em dóna suport, el
govern que jo he presidit, ha tractat de fer, sense necessitat
de rompre cap paper, exactament el mateíx. Alllarg de les
nos tres reunions examinam el programa que prometérem,
miram quantes línies es poden tatxar bonament i jo li garantesc que ens queden molt poes bocinets de paper per tirar i que quan acabi la legislatura, igual que la passada, ens
en quedaran molt poes. El que passa és que alllarg de quatre anys de govern, i de vuit, qualque cosa d'un programa es
pot haver d'anar canviant o es pot haver d'anar modificant.
Un exposa un programa electoral des d'un punt de vista
concret i determinat, pero quan té la facultat i la possibilitat de governar, governa per a tothom. 1 governar per a tothom vol dir respectar els interessos de tots en la mesura
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que sigui possible i pot quedar qualque cosa sense realitzar,
o es pot haver de fer qualque cosa en forma no exactament
com s'havia proposat, pero mai sense faltar a a110 que va
esser una norma de vida, una norma de conducta, una norma electoral, una promesa i un compromiso
No som només un govern per als empresaris. Som un
govern per a tots. Pot esser que quan parlem d'economia
facem un cant a l'empresa, pero l'empresa sempre és tot,
no és només una parto És un conjunt d'elements.
1 per acabar, m'ha dit que em faltava, dins la meya actuació de govern, una falta de preocupació per estudiar realment els problemes de la joventut i de la tercera edat. Pot
esser que no haguem fet aquest estudi concret. És ver. Si
me'l demanas, no li podria presentar en una forma concreta, pero no crec que se'ns pugui acusar, ni a mi ni al meu
govern, ni d'haver desassistit la joventut ni d'haver aportat
a la tercera edat tot a110 que creiem que mereixia. Amb formació, amb informació, amb atenció i fins i tot amb tota
casta d'inversions perque, a esser possible no els faltas res.
Tenim l'absoluta decisió de continuar aprofundint en
la nostra autonomia. Tenim l'absoluta convicció que som
en el camí adequat per aprofundir en aquesta autonomia
amb tota tranquiHitat seguint els passos un a un sense tractar de passar l'arada davant el bou. Tenim tots els mitjans
necessaris perque així sigui, de poder gaudir de tots els sisternes que permetin anar per aquest camí perque allo que
realment ens interessa i volem és ser realment un poble,
pero un poble absolutament i completament viu, no un poble que visqui de victimismes, com se'ns acusa amb tanta
freqüencia.
Vull agrair les paraules del portaveu d'Unió Mallorquina, paraules que reflecteixen les dificultats superades de
quatre anys de govern conjunt, en els quals ambdós grups
hem hagut de fer sacrificis per dur endavant una única línia
d'actuació i d'acció. És cert que, en sectors com el turístic,
necessitam encara una resposta més activa: ens hi jugam el
nostre futuro Pero és cert també que és necessari i convenient que aquesta resposta activa no sigui només una resposta des d'un sector de persones molt redu'it, les que formen un govern. Ni tan soIs d'un sector més ampli, que són
uns grups parlamentaris políties, sinó que volem, desitjam i
esperam que aquesta resposta sigui una resposta com a
conseqüencia d'una responsabilitat compartida entre les
administracions, entre les empreses - i dins "empreses" torno a dir els tres factors que intervenen dins aquest conjunt
que forma i és una empresa - una acció responsable que
podria evitar, en aquest sector, greus dificultats.
Hem de fugir, efectivament, de solucions extremes perque els extremismes no ens condueixen a res. Hem de seguir fent feina perque aquesta planificació que, per al sector turístic, hem duit a terme alllarg d'aquests quatre anys
vagi produint els fruits que són necessaris. Conjunts, continuarem fent feina perque tots i cadascun deIs municipis de
les Balears, a tots i cadascun deIs municpis de les nos tres illes, sense diferencies ni distincions, puguin gaudir deis mateixos beneficis, puguin tenir la mateixa qualitat de vida,
puguin tenir el mateix grau de riquesa.

Jo mateix vaig fer referencia al Pla de Mallorca. Precisament perque la seva situació és tal, que amb els plantejaments que es fan - i vaig acceptar que, logicament, des de
l' Administració central i per mor deIs retorns de la Comunitat Economica Europea, podríem deixar-los temporalment fora de qualsevol tipus d'inversió, perque precisament
les realitzades alla no tenen retorn - es tracta de repartir la
riquesa, es tracta de continuar els plans que hem realitzat
en aquest sentit, com es tracta i s'ha tractat alllarg d'aquests quatre anys, de crear una xarxa de camins rurals, de dotar
d'electrificació rural, d'iniciar, amb combinació amb els
consells insulars, la dotació d'aquells serveis bil.sies més importants que aquests municipis per ventura no tenien. La
lluita indiscutible per entrar dins tots els mares possibles de
finan¡;ament a tots els camps, ens ha permes un futur més
esperan¡;ador.
Acceptam - no n'hi capiga dubte - el text de l'Estatut
que aquest Parlament va aprovar i durem aquesta defensa
fins alla on les nostres possibilitats com a partit amb implantació nacional i amb esperit sumament convenc;ut que
el regionalisme és l'única solució que ens pot donar vida,
ens ha permetin i, anava a dir l'oposició per efecte de dirigir-me sempre a aquest grup d'aquesta manera, ens deixi,
perdonin, el grup en el govern, ens ho facilitin en la mesura
que sigui possible.
Díficil se'm planteja contestar al Grup del CDS, perque sempre és difícil entrar, aquí i ara, en els matisos d,un
plantejament ideologic. Jo voldria, en la mesura que fos
possible, obviar-ho, perque és cert i segur que si haguéssim
coincidit plenament no hi hauria passadissos enmig i per
ventura estaríem una mica més apinyats.
Sí voldría entrar una mica més en el que voste feia de
balanc;. Voste ens deia que per mantenir la prosperitat que
tenim, per ventura hauria fet falta actuar molt abans, que
ens hem escudat massa en els anys d'excessiu creixement i
que hem esperat massa temps a preveure quines serien les
dificultats. En poques paraules, que tallassim, que evitassim molt abans aquest creixement.
Miri, jo sincerament crec que si avui som forts, si avui
aquesta comunitat esta en la situació que esta, és perque
precisament alllarg d'aquests anys passats, hem pogut donar-Ji capacitat de crear-se aquesta seva propia fortalesa,
una mica al contrari d'aquesta definició que voste ha fet de
la nostra situació, com a de feblesa estructural. El turisme,
tothom ho sap, no és un sector que per si mateix tengui
unes estructures tan ciares que li perrnetin qualificar-lo
d'un sector fort. És fort en tant que té futur, pero també és
feble en tant que depen de tantes circumstancies internes i
externes que les unes o les altres, o les dues, li poden fer
canviar del mati al vespre la seva situació.
Voste ha volgut suposar que la nostra política turística
havia fracassat perque els preus havien davallat, perque la
qualitat havia davallat, perque l'oferta havia crescut i perque els ingressos s'havien redult. És a dir, que una circumstancia o una qüestió circumstancial fa fallar tota una estructura que ha durat vuit anys, que una circumstancia que
pot esser merament temporal, perque jo sincerament no
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puc creure que sigui definitiu el nivel! de preus ni definitiva
la quatitat ni és definitiu el creixement de l'oferta ni és definitiu que els ingressos cada vegada davallin, ni que representi que la nostra política s'ha equivocat.
Nosaltres varem defensar una política en la qual hi havia una conscienciació de la importancia d'aquest sector
per a la nostra economia. Nosaltres hem defensat que el
sector tengués consciencia del seu paper i no es deixas dur
amb facilitat pel camí de la baixa de preus, perque estavem
conven¡;uts que la demanda continuaria demandant venir a
les nostres illes, que hi continuaria havent capacitat suficient d'europeus que volguessin venir aquí ni baldament no
baixassim els preus. Fins i tot ti diré més: jo crec que aqueixes baixes de preus, si vostes tenen la bondat de mirar-ho a
nivell europeu, les baixes que s'han prod u'it aquí no s'han
produ'it igualment en el mercat a l'hora de vendre-ho als
agents de fora. Per tant, no hi ha hagut una baixa del nostre
sistema que hagi fet mantenir la venguda. Hi ha hagut una
falta de política a un moment empresarial per tenir la valentia d'aguantar.
No és que els objectius hagin canviat. Els objectius
continuen essent els mateixos, com igual és l'objectiu de
mantenir una oferta i és cert i no m'ho negará que en els
dos, aquest darrer any i mig, en aquesta oferta el creixement és cero i s'ha aturat, perque aquest era l'objectiu que
perseguíem, aquest és el camí que perseguíem en les legislacions que s'han fetes, a un moment determinat i va haver
un creixement, pero voste comprendra que avui per avui,
no creix en absolut ni siquiera la petició de noves construccions. Tot aixo ho die perque cap gestió de govern és inmediata, cap gestió de govern és una decissió d'avui per dema,
en no ser aquelles que van pel camí de la prohibieió absoluta i nosaltres ja varem manifestar ahir, que aquest no era el
nostre camí, que tractaríem de posar normes i regular la
circulació, pero en absolut era el nostre camí i no ho ha estat mai, el desprohibir per mero prohibir. Creim en aquesta
actuació responsable de tots el sectors quan emprenen un
camL
Afortunadament les seves paraules respecte a les infrastructures, no han estat del mateix ordre i ha reconegut
que s'havia fet dins la mesura del posible un eSfor¡;, com
també vull entendre que en temes d'oferta complementaria
hi ha una aceptació global de la teoria per camins distints
que pot ser si la nostra manera de plantetjar aquesta oferta
complementaria no hagi entrat per las mateixas fórmules
que vostes hauríen propossat en un cas, pero també és cert
i segur que encara hi ha posibilitats d'arribar a aquest dialeg perque per aixó part d'aquestes directrius es varen retirar, per poder arriba a més amplis consensos.
Jo no he tractat en absolut d'obviar el tema de l'ordenació del territorio Més bé, i sincerament, creia que, avesat
a allo que eren altres debats de l'estat de la Camunitat, hi
hauria ocasió alllarg de molt de temps i sobretot amb la intervenció de qualque grup, d'aprofundir en el tema de 1'0rdenació del territori i amb molt de gust ho faré.
És vera que no hem tret les directrius d'ordenació territorial, pero jo crec que convendra amb mi que tampoc no
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és ver que no s'hagi fet res. Cam també vaig obviar parlar
del cataleg, precisament perque és un tema de tanta vigencia dins aquest Parlament, en el qual tots els grups ens definim cada dia, i jo, essent del Govern, no deix de formar
part d'un grup a un moment determinat, en el qual es veu
quina és la trajectoria que duia el nostre grupo
No debades el cataleg inicial el va presentar el Govern,
per sotmetre'l a discussió i debat d'aquest Parlament, i no
debades hem intentat aportar tantes quantes ajudes facin
falta per a aquesta finalització d,aquest cataleg, finalització
que, sense cap dubte, infIuira en allo que jo els deia ahir
que almenys tendrem una seguretat jurídica, independentment de totes les altres finalitats que el cataleg tengui per
si mateix, que les té, de protecció, de defensa, de mesures
complementaries que s'hauran de prendre, també, indubtablement, en tendra una, que és la de la seguretat jurídica.
En el tema de la política social, que voste ha quantificat, pot esser perillós atendre's només als números. Jo vull
reconeixer, perque és així, que no hem plantejat el Cansell
Economie i Social, perque sincerament hem pensat que no
era arribat el moment que així fos i ho dic amb tota claredat. Perqué totes les coses tenen un temps per a la seva maduració i és possible que grups distints pensin de distinta
manera i aquesta és una.
Ara, valorar la política social només amb número, a mi
no em pareix que sigui només un mitja adequat. Jo crec sincerament que en acció i en política social, les circumstancies han canviat, la situació no és la mateixa que hi havia fa
vuit anys, que no estam en una situació de regressivitat real
- que per ventura sí numerica, no li vull rebatre els números; voste és home que els maneja amb tota facilitat -, pero
sí és cert que feim esfor¡;os, i esfor<;üs grossos. 1 a més a
més en temes com aquest es produeixen, un dia sí i l'altre
també, debats en aquesta Cambra, tal vegada parcials pero
que aporten a aquesta visió generalitzada una capacitat.
Sí voldria acceptar - per que no ho he de fer?; som deIs
qui creuen que mai no es perd l'aigua per un lloc tot sol que a les accions amb l'Administració central, hi pugui haver part de rebuig a allo que és el meu govern, o a la meya
persona, no ho sé. Pero allo que podria haver-se produH a
un moment determinat al llarg de vuit anys des d'aquest
lloc de govern, s'han fet totes les accions necessaries, encertadament o equivocadament, perque si hi havia qualque situació de caire personal que pogués afectar aquestes relacions, es produissin els canvis necessaris. És difícil avaluar
en que consisteixen aqueixes accions, pero jo diria que sense oblidar en absolut, mai, la dignitat del carrec que he ocupat, he fet totes les passes necessaries perque es brindassin
oportunitats, perque si hi havia qualque actuació de caracter personal, aquesta tengués raó.
Pero no oblidi que el darrer pic, en que hi va haver
una entrevista de president a president, va fer falta que durant quinze dies, mitjans de comunicació d'aquesta Camunitat Autonoma la demanassin amb insistencia, perque
se'ns negava. I mirin: tal vega da la solució per saber si estam encertats o no és molt facil d'emprendre. A la proxima
reunió amb ministres del govern, que n'hi ha hagudes i n'hi
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ha hagudes sovint, els convidarem a assistir, i vostes veuran
quins tenen raó; especialment, amb el Sr. Almunia.
Dic aixo perque voste m'ha tret el cas del president de
Galícia, que s'ha entrevistat amb ministres i amb el president, dos pies. Les nos tres relacions i del meu Govern amb
els ministres d'un amb un són, i ahir ho vaig dir, dignes d'elogi: Educació, Agricultura, Sanitat, Turisme, Funció PÚblica, Transports, Economia dins les seves divergencies, no
hi ha hagut cap dificultat. Hi ha hagut dificultats només
que hi hem anat a plantejar determinats temes, molt concrets -Obres públiques, i aoo i tot encara hi hagut relacions.
Aixo fa que no hagi estat necessaria la meya presencia amb
els ministres, gracies a Déu. Pero, qui li diu a voste que coneixent els personatges, la política de rebre en Fraga cada
dos mesas no sigui precisament una estrategia. Jo m'ho comen¡;aria a pensar.
Gracies, de totes formes, pel dialeg, perque crec que és
l'única manera amb que podem anar endavant.
1, com sempre, ve la part més amarga. Ve la pan més
amarga, perque, amb tota sinceritat, el primer impuls a
l'hora de contestar al Sr. López i Casasnovas seria anarme'n a seure. Pero penso que un grup no té per que tenir
com a conseqüencia una actuació com aquesta. Sempre, és
ver, li hem confessat que les seves paraules eren - ho són
sempre, ja, per costum - les més amargues, les més difícils,
aquelles que ens fan pensar si vivim o no vivim a la mateixa
Comunitat. I miri: quan voste ha iniciat la seva intervenció
parlant d'allo que el satisfeia, l'actuació duita amb les persones que tenen problemes en el Polígon de Llevant - per
cen, problemes no creats per nosaltres - m'he girat al vicepresident i li he dit: "malament anam: si comen¡;am bé, acabarem fatal". 1 no m'equivocat de gaire. No debades vuit
anys donen una cena experiencia de coneixer els metodes i
les maneres.
Sincerament, la seva visió i la meya són totalment contraries. Ja li vaig dir en una altra ocasió que voste em fa l'efecte que és d'aquests que mira el crostaparat que hi ha
darrera la porta, i si hi ha una porta i aquesta s'obre i es
tanca, a qualque moment és possible que hi hagi un crostaparat. Ens ha parlat del territori amb la balearització, ha
tret el govern de mitja jornada, m'he botat a posta tot allo
de les qüestions etiques, perque jo no estic disposat a convertir avui i ara aquest debat precisament en aixo que voste
voldria que es convertís.
Perque hi ha un avantatge molt gran, a una comunitat
autonoma petita: poder llan¡;ar afirmacions com les que
voste diu cada vega da que surt aquí, pero hi ha una realitat
palpable i latent que els desment, i és que som una comunitat petita, ens coneixem tots, tothom coneix des de l'etica a
la moralitat de cadascuna de les persones i sap qui realment diu i fa allo que pensa i és com és i qui no ho fa. 1, de
moment, o aquesta és una terra de lladres, de pocavergonyes i de corruptes que ens voten tots a nosaltres o els qui
pensen com vostes són tan poquets que cada vega da són
menys. Sincerament, crec que aquest no és un bon camí per
fer un debat de l'estat de la Comunitat.

Pobresa, conflictivitat social, no escoltar la gent, destrucció a través del golf i deis ports, reconversió laboral,
convertir les nostres pro postes de segona residencia en vendre bocinets de time-sharing -i no n'hem parlat mai- aquesta Comunitat, convertir les surbanitzacions vertical s en horitzontals que tampoc no esmentam. Aquest és el panorama que voste ha pintat des d'aquí. Amb una paraula: mal si
fas, mal si no fas. Només s'ha equivocat dient que la llengua baixa, perque en els mitjans de comunicació també va
sortir que som la comunitat autonoma que més va pujant, i
no l'he feta jo, l'enquesta.
Miri: amb poques paraules, voste ha acabat en una fase
que es diu, i a la qual ha fet referencia, crectit político 1 fins
ara, el Govern que jo presidesc ha tengut crMit político El
Govern que jo presidesc no ha enganyat la gent, el Govern
que jo presidesc ha defensat unes teories i les ha duites a
terme a cada moment. 1 ahir, aquí, els vaig presentar el resultat del meu Govern, de quatre o de vuit anys, si vol. 1
efectivament, només hi ha una realitat important, i és que
aquest és el darrer davant una consulta popular. Llavors sabrem si el poble d'aquestes illes creu realment el que voste
ha manifestat aquí o creu allo que nosaltres hem fet durant
vuit anys.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. portaveus que vulguin intervenir en torn de replica? Té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci.
EL SR. RICClI FEBRER:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: seré molt
rapid, posats a fer un dialeg, com acaba de dir ara el President del Govern de la Comunitat.
Jo, Sr. President, vull recordar-li que jo no he dit sois
passar comptes deis errors. Jo he dit passar comptes, en tot
cas, d'errors que hem comes, quins objectius han aconseguit, i quins han quedat pel camí, cosa que, en definitiva, és
una especie d'estudi general d'allo que ha passat, que és
allo que cree que venim a fer aquí, si m'equivoc, ho sento
no és la meya intenció. És justament fer una amilisi tal com
crec que hem de fer.
Jo voldria recordar aquí - no solament per a voste, sinó
per a tots plegats - una qüestió important, i és que voste és
el President d'aquesta Comunitat per trenta-quatre vots.
No per trenta, eh? Per trenta-quatre vots. Voldria recordar-li, Sr. President, que aquest grup parlamentari ha fet
possible sobretot la governabilitat d'aquesta Comunitat. Sr.
President, jo voldria recordar-li a voste que el fet de donarli la governabilitat mai, ni una sola vegada, no se li ha demanat a canvi de res, especialment de res que signifiqui poder, com altres grups a altres bandes han passat d'uns a altres per demanar poder. Mai no li he demanat jo a voste
res perque voste continués sent president. En tot cas, I'únic
que li he demanat, Sr. President, durant aquest temps, ha
estat democracia; en tot cas, ha estat que l'escolti la resta
de persones parlamentaries que no governen. Aixo és l'únic
que jo li deman, per arribar al fet que aquests quatre anys
que hem passat i tal com diu voste, anam cap a les elec-
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cíons i cadascú ha de presentar la seva propia historia.
Jo esper, Sr. President, que voste mai no oblidi la dignitat que voste representa i la dignitat del poble, mai no
vengui la dignitat per uns objectius pragmaties pels quals
alguns a vegades actuen. No la vengui mai, aquesta dignitat,
perque els objectius parlamentaris són passatgers; la dignitat no.
En referencia més puntual, Sr. President, també és ver
que no tenim possibilitats economiques per fer tot a110 que
vulguem fer. I...1i prova que ho sé és que durant aquests anys
jo he ajudat que voste pogués fer endeutaments per a les
coses que vertaderament he cregut necessaries. I és un fet
que voste sap, que he donat el meu suport per aconseguir
aquesta seguretat, no a altres, i no ho ha estat mia sense escoltar la resta. Perque a més a més, Sr. President, voste ha
de rcconeixer que les lleis que s'han fet aquí dedins no han
estat les lleis del seu Govern. És fals, aixo! 1 qui ho digui,
menteix. Fins i tot la Llei de Camps de golf o la Llei de
Disciplina urbanística no han estat les seves lleis, Sr. President. Han estat les lleis d'aquest Parlament. En alguns casos, les esmenes de més del 55% de tots els grups parlamentaris han estat ineloses dins la llei. És demagogia i falsedat tothom que digui el contrari.
Sr. President, fugint una mica del tema, Ji vull recordar
que no fiqui el tema de RUMASA, en comparació amb el
que deia abans, perque per a mi, allo en que vertaderament
va fallar - que voste no ha fet mai i espero que no ho faci
maí - el Govern de la nació va ser en els mecanismes d'actuació. No en el fet que té l'obligació, qualsevol govern, sigui de Madrid o d'alla on sigui, d'impedir desastres nacionals o desastres regionals. No té res a veure una cosa amb
l'altra. Els desastres, és el govern que ha d'impedir que passin. Els mecanÍsmes s'han de fer dins una democracia i amb
la !leí. 1 aixi espero que voste continul fent-ho.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el
seu portaveu, el Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr. Presiden!. Sr. Cañellas: jo em deman per
que va plantejar ahir un debat ideologic per avui venir a
obviar-lo. No té massa explicació. 1 jo, l'únic que vaig fer,
!'únic que hem intentat fer des del nostre grup parlamentari és acceptar el repte que vos te ens va proposar en les seves paraules sobre els temes que separen ideologicament
els grups d'aquesta Cambra per intentar trobar - ara que esta de moda intentar trobar cases comunes - una casa comuna o un minim comú múltiple o denominador deis distints
plantejaments ideologies per construir un dialeg i oferir
propostes alternatives a la nostra societat. 1 quan parlo de
cases comunes, em referesc a la casa comuna europea, naturalment, no a una altra.
Li hem acceptat el debat perque jo vull creure - i vull
creure que voste creu - que la ideologia encara pesa perque
li insistesc que em preocupa que voste digui que al final no
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hi ha diferencies ideologiques i que les receptes són les mateixes, governi qui governi, perque a més a més crec que no
és veritat, que no és aixi, afortunadament. Si no, governar
es convertiria en una pura practica tecnocratica d'aplicació
d'aquelles receptes de manual preparades per a cada circumstancia, acreditades com a estrategies optimes per a cada situació i seria tremendament f3ci!. Afortunadamcnt no
és aixi. Els principis, els valors, els valors eties, les prioritats polítiques condicionen de manera distinta el comportament de cadascú. Afortunadament és aixi.
1 nosaItres, l'únic que hem intentat dir és quines eren
aquelles qüestions que en nom de la nostra ideologia política, creim que la societat reclama a un govern moderno I repetes e: la igualtat de cara a les condicions de sortida deis
ciutadans i l'administració d'aque11es qüestions públiques
que en mans deIs mecanismes de mercat no tenen un adequat tractament. Aixi, el debat defuig de limitar-se a decidir
qui aspira a un sector públic més gran o més petit, i es tracta simplement de repartir les feines. El sector privat, l'economia de mercat per a l'assignació eficient deis recursos,
per a la creació de riquesa i el sector públic per a la redistribució de la riquesa i l'administració d'aquells Mns no renovables és l'adcquat repartiment de funcions que la nostra
societat reclama.
1 pensem que el triomf ideologic que avui representa la
caiguda deis regims comunistes no és el triomf del capitalis me, és el triomf de l'economia mixta, Sr. President, perque és aixi. A Europa, en aquests moments, nosaltres, a Espanya, estam a un volum del sector públic de l'ordre del 40
% en relació al total del Producte Interior Brut i les mitjanes europees de la Comunitat són encara superiors, la qual
cosa vol dir que estam en una economia equilibrada, pública i privada, de la qual nosaltres, encara, estam enfora.
Aquest, jo cree que és un debat important, en el sentit
que hem de cercar no en funció de la mida, sinó en funció
deis requeriments socials de cada moment a cada un deis
sectors, públic i privat. Voste obvia el debat. I...1i veritat és
que no entenem per que l'obvia si el va plantejar ahir.
Li volem reiterar, Sr. President, que la nostra recriminació en la qüestió de la política turística radica en el fet
d'assenyalar-li que no s'han aprofitat adequadament els
anys de creixement economic, els anys de bons índexos conjunturals economies per introduir reformes estructurals
que introduissin elements de fortalesa dins els nos tres sectors productius i - el cas més paradigmatic per més important és el turisme, obviament - que ens co¡'¡ocassin en una
situació de menor feblesa. Que el sector turístic és feble és
obvi i voste mateix ho reconeix. No necessariament per raons totalment superables des del punt de vista de la política
del Govern, sinó perque és un sector exterior, sotmes a vaivens de competitivitat, de política económica, de política
exterior, és a dir, una serie de condicionants que en la meya
intervenció no hem pogut detallar perque el temps ens limita, pero sí els hem enunciats de manera simple pero jo
crec que completa. 1 no s'han aprofitat els moments de bonan<;a per introduir, en aBo que es podia introduir des del
punt de vista de la política del Govern de la Comunitat Autonoma, aquests elements que el dotassin d'una major for-
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talesa.
Evidentment, la fortalesa absoluta no s'aconseguira
mai dins una economia de mercat competitiva i molt manco dins una economia internacional, aixó és c1aríssim, pero
sí una major fortalesa davant les situacions conjunturalment diftcils. I que ens diu que vostes no han complit
aquesta finalitat? Els objectius que vos tes han plantejat, explicitats pels seus debats d'investidura, pels distints debats
sobre turisme d'aquesta Cambra, explicitats i que nosaltres
hem intentat posar de manifest, simplement no han aconseguit les fites plantejades. No han aconseguit els objectius
que s'han plantejat i si els objectius són X i la situació final
és el contrari de X, és, i vostes perdonin la duresa de l'expressió, un fracas absolut de la política.
Voste diu: "és que la conjuntura és una qüestió circumstancial, és que no s'eternitzara una situació així" , i és
vera. Probablement, i esperem que sigui així. Pero és cert
que aquestes circumstancies eren, en primer lloc, previsibles, perque si bé és cert que ningú no podia preveure una
crisi com la del Golf, sí que és cert que es veíen venir uns
creixments de l'oferta de places hoteleres per damunt deis
creixements possibles, previsibles i potencials de la demanda, i aixo s'ha dit alllarg de tota la legislatura. Per cert, Sr.
Cañellas, crec haver entes que vos te ha dit, eles d'aquesta
tribuna, molt alegrement que estam en creixement zero de
l'oferta turística, a mi m'ha semblat entenelre aixo i crec
que a la resta ele eliputats també i la veritat és quan estam
creixent a un ritme superior al 5% anual de creixement de
l'oferta turística, els anys 1988 i 1989 que són les elarreres
dades elisponibles, dir que estam en creixement zero em pareix un poc exagerat.
Que tot aquest creixement s'ha estancat? Home, només faltaria. Estam elins una situació de conjuntura on els
núvols foscos són a l'horitzó i naturalment, l'activitat s'ha
replegat. Pero aquest creixement, en quantitat important
cinquanta mil places en números rodons aquests dos darrers anys - arnés, és un creixement que qualitativament va
exactament en contra de les intencions elel Govern. El senyor conseller ha reconegut avui ele matí mateix, a la seva
compareixen<;a que aquestes eren places que havien nascut
a l'empara de les expectatives creaeles abans ele l'entraela en
vigor del decret que limitava i posava dificultats a la creació
de noves places hoteleres. Per tant, són places acollieles a
l'anterior legislació. Són places que no tenen res a veure o
que han aconseguit defugir deis plantejaments de la política economica, un altre fracás, de la política turística del
Govern.
Naturalment que el nostre grup parlamentari considera necessaria la instrumentació de polítiques d'ofertes complementaries que diversifiquin i canviin qualitativament la
composició del nostre turisme. En all0 que diferim és en la
manera d'aconseguir-ho i jo li agraesc, Sr. Presielent, que el
seu to ele la replica eI'avui diferesqui tant del to amb que ho
va plantejar ahir. Ahir va elir que era CÍnic i incoherent posar entrebanes a qualsevol creixement de l'oferta complementaria i després digui que volem incrementar la qualitat.
Ho va dir i esta escrit. Per tant, li agraesc el canvi de lO, pero reconegui que en aquest cas, almanco, tenim raó de de-

nunciar el to amb que vos te ho va dir i que admeti la possibilitat que aquesta oferta complementaria pot tenir unes
altres maneres que les proposades pel Govern.
I continua sense entrar a fons en el tema del cataleg, i
per tant, m'obliga a concretar més la meya invitació al seu
pronunciament. Perque voste, Sr. President, s'ha pronunciat sobre el cataleg. S'ha pronunciat sobre la poHtica d'espais naturals, pero en els mitjans de comunicació. S'hi ha
pronunciat en els mitjans de comunicació i a més arnés
d'una manera que a nosaltres ens ha preocupat, perque ho
ha fet en nom elel Govern, en nom de l'actitud i de la política que prenelria el Govern si pass as tal cosa o tal altra.
Aleshores nosaltres pensam que, efectivament, voste pertany a un grup parlamentari que ha tengut unes determinades actitud i activitat en relació al cataleg i, per tant, espe[am una resposta en funció eI'aquesta submissió o aquesta
incardinació del Govern am b el seu grup parlamentari i no
una sortida al marge eI'aquest. Insistesc que li demanam aixo i Ji elemanam un pronunciament.
Estam d'acord en la qüestió de la seguretat jurídica,
pero, Sr. Cañellas, també tengui en compte la seguretat jurídica - i d'altra banda, pero també jurídica - d'aquells que
aspiram a veure aturar la clepreclació constant del nostre
territori i que el canvi qualitatiu ele l'oferta turística s'efectUl sobre la base ele elepredar nous terrilOris i no ele la reconversió elels terrenys, elels territoris elegradats. Permeti'ns
que també demanem salvaguarda per a aquesta seguretat
jurídica.
I, abusant de la benevolencia elel President, per acabar:
política social. Efectivament no es pot reduir a números,
pero ens hem de reeluir al temps que ens elóna aquest Reglament. 1 jo m'he referit als números, simplement per una
raó. Perque en definitiva, literatura a part, all0 que expressa la voluntat política d'un govern en relació a un bojectiu,
a una finalitat, és el pressupost, són les quantitats que es
eleelicaran a aquestes finalitats. 1 si efectivament, vos te té
una voluntat ele complir qüestions relatives, el convit - i em
sap greu pels companys elel Grup NACIONALISTA 1
D'ESQUERRES, perque nosaltres avui hem presentat a la
Cambra del Parlament la llei de la renda mínima eI'integració -, el convit a participar en l'elaboració d'aquesta llei i
veure si, a més a més, si aquesta llei aporta un element, no
ja solament en termes ele números, que requereix números
en qualsevol cas, perque requereix finan<;ament, com és obvi, una actitud positiva de cara a la qüestió.
Lament que sobre el Consell Economic i Social voste
només tengui la justificació que no ha arribat el moment.
Jo crec que per instaurar una Cambra de dialeg i d'enteniment el moment hi és sempre, sempre és l'oportú. 1 no sé
que ha volgut, per últim, Sr. Presielent, en relació a l'estrategia que pugui esser que el Govern rebi el Sr. Fraga, perque jo som incapa<; de veure el Sr. Fraga, ni tan sois amb
esperan<;a, dins la casa comuna de l'esq uerra. Gracies Sr.
Presielent.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President ele la Comunitat.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President.
Esta vist que avui anam de casa en casa: des del Polígon de Llevant fins a la casa comuna, i al final a la casa de
l'esquerra. Esperam que jo no hi hagi d'arribar, en aquesta
casa de l'esquerra. Estic gairebé conven<;ut que em sera difícil, perque no m'hi admetran, cIar.
Vull agrair la intervenció del representant del Grup
MIXT, en la qual ha parlat de governabilítat, pero d'una
manera molt especial, l'esperit que l'impulsa a donar-nos
suport a l'hora de no renunciar a all0 que forma part de la
nostra dignitat. Estigui tranquil, Sr. Diputat, que no la vendrem. Ni tan soIs l'empenyarem. La mantindrem intacta.
Per que no he volgut entrar, senyor portaveu del CDS,
en un debat ideologic? Per que jo vaig venir a proposar una
ideologia, amb la qual havia mantingut al llarg d'aquests
quatre anys pens que una acció de govern. Una ideo logia
que permet, logicament, que hi hagi plantejaments distints
i que no necessariament ens ha de dur a un debat conciliador fins que les unifiquem.
Precisament, crec recordar quasi amb exactitud - no ho
he mirat - que vaig dir que les diferencies, si hi eren -cIar
que moltes vegades em referesc involuntariament a les actuacions d'altres grups-, eren merament en el camp de la
defensa ideologica, perque quan ve el pragmatisme de l'actuació, després, aqueixa defensa ideologica queda en no res.
Certament no em referia, en aquest cas concret, a l'oposició globalitzada i sí a certs sectors de l'oposició, com és segur que al llarg del debat d'avui horabaixa tendrem més
oportunitats de veure-ho.
Voste em recrimina, jo ho vull acceptar, que no ho
hem fet bé aquests anys en materia turística. 1 em diu que
no hem aconseguit que el sector turístic estas en una situació millor. Pero certament tampoc no em concreta quines
són les estructures que no hem duit a terme, que depenguin
del Govern i que facin la situació millor. Jo li diria que jo
crec sincerament que al llarg d'aquests quatre anys, la nostra política ha duit una serie d'accions combinades que han
permes que la situació avui, en que determinades circumstancies exteriors fan variar els plantejaments que hi havia,
per a nosaltres, per a aquesta Comunitat, la situació no sigui la que hauria estat si no hi hagués hagut tot aixo.
Em referesc al fet que després d'aquests anys d'actuació, les empreses han estat en una situació més optima per
poder passar aquest període no tan favorable, és a dir, que
han estat més capitalitzades i no han tengut aqueixes dificultats, que les nostres illes han estat més preparades perque aquest descens o aqueixa inf1uencia exterior que hi ha
hagut hagi estat menor la seva repercussió respecte de les
nostres illes que en aquells altres que els agafat en una postura molt més inconfessable, que les baixes produ'ides i els
efectes produ'its en aquestes illes han estat menors que a
les altres comunitats de tota la Mediterrania en general,
que nosaltres hem passat - i quan die "nosaltres", die tota la

7509

societat balear - moltes menys difieultats que estan passant
altres que viuen exactament igual que nosaltres practicament d'un monocultiu turístic, que les construccions realitzac!es com a conseqüencia c!'un nou model c!'oferta que
hem plantejat des d'ara han estat reconegudes com les que
millor resposta han tengut a l'hora d'haver-hi una dificultat
dins la demanda ... Amb una paraula: que hi ha tota una serie dc circumstancies que ens permeten fer i manifestar que
continuam liderant el sector turístie de la Mediterrania,
possiblement de tot Espanya i, per que no hem de ser optimistes?, de qualque regió molt més extensa.
Vull contestar-li exactament al tema del cataIeg perque jo el considerava prou clar i veig que voste em demana
una puntualització, o jo vull entendre que una puntualització molt concreta i supos que es refereix al tema de la inconstitucionalitat. Jo no vaig manifestar que fos inconstitucional; repassi el paper. A mi, se'm va demanar que faria en
aquest cas i pensi dos temes i amb aixo li contest: primera,
el Govern de la Comunitat ha aportat al Tribunal Suprem,
ara i abans, a totes les accions judieials, tots quants d'arguments hi ha hagut a l'abast per defensar el contrari, és a dir,
precisament, la constitucionalitat.
Durant aquest període de temps, s'han produH manifestacions jurídiques; vull dir com a tals les expressions de
determinats juristes i fins i tot hi ha hagut soHicituds al
meu Govern que demanassim informacions i definieions jurídiques fora d'aquesta Comunitat. Precisament aixo va
motivar la meya contestació. Després d'haver defensat en
cos i anima la constitucionalitat, pensem el que pensem cadascun deIs diputats en el seu interior, tan soIs si el Tribunal Suprem pensas que hi hagués una mínima possibilitat
que aixo fos així ens hauríem tal vegada de plantejar una
nova situació. Mentre aixo no es produesqui, aixo és una
disposició emanada d'aquest Parlament, estan fetes, les lleis, des d'aquest Parlament, i nosaltres defensarem la seva
constitucionalitat. Crec que amb aixo li he contestat, fins
que altres accions distintes poguessin motivar que hi hagi
una altra raó per pensar el contrari. De moment, no se n'ha
produida cap.
En el tema de l'acció social, de política social: jo li voldria dir que m'he referit al tema de les xifres. Moltes vegades, accions puntuals que modifiquen percentatges de pressupost fan variar aquests percentatges. Jo no sé si voste ho
ha tengut en compte. Possiblement, en aquest cas es doni
aquesta situació. 1 quant a l'estudi del projecte de llei que
avui ha anunciat voste que ha entrat en aquesta Cambra,
com totes i d'una manera molt especial aquesta, sera degudament estudiada i suportada, com totes les inieiatives que
han entrat en aquesta Cambra, fins avaluar-la per part del
nostre grupo
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
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Gracies, Sr. President.
Quan el Sr. President ha sortit a contestar als diversos
portaveus de grups parlamentaris que han intervingut fins
ara, hem pensat que ho faria amb la intenció de donar resposta puntual als temes que aquí s'havien plantejat. Ens
hem flxat, pero, que estava més pendent de l'hora i de determinats mitjans de comunicació que no a contestar les
propostes, les qüestions plantejades almenys per aquest
portaveu en aquesta Cambra. Per a nosaltres, ja indica fins
a quin punt els Hmits de la democracia existeixen a la nostra societat.
1 die aixo perque voste ens acusa de fer un discurs
amarg, i diu que és dificil. Difícil, que? Contestar o pronunciar'! Em cregui que per a mi és difícil pronunciar determinats fets, determinades paraules, pero la realitat és com és i
negar-la no condueix absolutament a res. Voste m'ha repetit una frase que va dir l'any passat: "pensam si vivim o no a
la mateixa Comunitat Autonoma" i jo 1i respondré amb les
mateixes paraules que l'any passat: "vivim a la mateixa Comunitat Autonoma, pero la vivim de diferent manera".
Voste, quan ahir presentava a la pagina 3 del seu discurs, que va donar a la premsa, que les diferencies en
aquests grups de la Cambra estaven en la valoració de les
prioritats més que del fi que perseguien, voste també deia
una altra cosa: els intransigents, els fanatics, creuen que estan en possessió de la veritat i que ho fan perque tenen
massa por que l'adversari pugui tenir raó. Nosaltres, després d'escoltar la replica amb que ens ha obsequiat, hem de
demanar respectuosament si és que té por a donar contestació a les qüestions plantejades. No són metodes ni maneres, les intolerants. No s6n metodes, ni maneres, negar fets.
Recordo perfectament una obra de teatre d'un autor
d'aquesta Comunitat Autonoma, una obra molt interessant
que tracta sobre la intolerancia, del segle XVII, l'epoca de
la inquisieió, i del segle XX, una altra epoca de trista me·maria en aquesta illa, i planteja un dialeg entre Georges
Bernanos i el pare Garau. George Bernanos li diu tat allo
que ha vist en el cementiri sota la lluna i el pare Garau diu:
"fets, fets, fets, prou de fets! Parlem d'altres coses." Jo tenc
la impressió que el debat en aquesta Cambra ha d'anar amb
els fets i no a fer volar coloms.
Voste diu que no s'ha parlat de time-sharing en aquesta
Cambra. O no se'n recorda'! O no hi era, vos te, quan en
parlavem'! Vos te diu que aquí, en aquesta Comunitat Autonoma, s'ha parlat massa vegades deIs temes de la reconversió i és cert i no diu cap mentida, pero de la reconversió
turística, de la reconversió industrial, tenim les promeses
que voste va fer en el discurs d'investidura. Pero res més.
On són, on queden? On queda la reconversió de l'agricultura? Ha parlat, contestant no a mi sinó al Sr. Ricci, de l'electrificació rural, cada any ho diu. Cada any es fan deu finques. D'aqul a cent anys, potser haurem acabat. Ha dit que
el Consell Economic i Social no és el moment de plantejarlo. Miri, escolti, Sr. President: l'electrificaci6 rural se'n duu,
en els pressuposts de l'any passat, trenta-cinc milions de
pessetes. L'agroturisme o turisme rural, cinquanta-cinc milions. Aixo són fets i no paraules. Parlem d'aquestes coses.
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La comparaci6 és obvia perque indica fins a quin punt hi

ha voluntat de fer determinades actuacions i no de fer-ne
d'altres.
El cataleg d'espais naturals: l'únic interes que voste ha
assenyalat és l'interes de la seguretat jurídica. No ha parlat
gens de l'interes de preservar els espais naturals, de l'interes de l'ecologia. No ho ha dit. (Murmuris a la sala.) No ho
ha dit ni m'ha respost. Potser el més important seria ... Per
favor, si tenen l'amabilitat d'escoltar ... Té un perill, i és que
es puguin convencer. Un registre d'interessos, Sr. President, un registre d'interessos, perque tampoc no m'ha contestat als interessos que hi ha a la classe política d'aquestes
illes i a mi em dol parlar de "classe política", perque tots
ens coneixem, en aquestes illes i convé, ido, des triar, si tenim en aquesta Cambra un estatut deIs diputats o no el tenim - convendria tenir-lo - i una bona llei d'incompatibilitats.
1 rallant clar, perque cIar i llampant s'entén la gent,
qua n desapareix una cultura agraria no torna a apareixer.
Pla de Mallorca: ho acaba de dir aquí, paraules, quines inversions s'han fet? Quines? Hi quedaran pagesos quan s'hi
arribin a fer les inversions'! Només parlen vostes deIs interessos de Madrid i de la Comunitat Autonoma a les inversions. Per que no parla també de les inversions en aquesta
Comunitat Autonoma i des d'aquest Govern?
Continuu: el pitjor que pot fer un governant, al nostre
entendre, és perdre de vista la realitat i negar-la. L'exercici
de la demagogia que fa el President en no donar cap contestaci6 a les nostres propostes és deIs més auda<;üs que s'han sentit aquí dins. No és que hagim nosaltres quedat
descomposts per les seves paraules. Hem quedat descomposts pels seus meto des o les seves maneres i amb tot respecte li hem de dir que a les Illes Balears laq llengua catalana disminueix, decau, s'usa menys, de cada vegada menys,
diguin el que diguin les estadístiques de comparació amb
al tres comunitats autonomes que han reproduIt els diaris i
que són certes, pero jo el convit, si té l'amabilitat de venir a
escoltar com parlen els infants de sis a vint-i-cinc anys, si
vol, els joves, en aquesta Comunitat Autonoma quan surten deIs seus centres d'estudi, per exemple, i veura que la
llengua catalana és residual, en aquest sector. Aquí, a la
Ciutat de Mallorca. A0 obliga a intervenir el Govern de
les llles Balears si vol defensar l'autonomia. A'$o obliga a
tenir una actitud exemplar des del Govern de les Illes Balears i voste és el primer que no hauria de fer mai defecci6 de
l'ús de la llengua.
Pero parlem també d'altres assumptes. No m'ha contestat en absolut a la idea que té sobre la política educativa.
Ha dit que reclamarien, a0 sí, més competencies. La llei
del síndic de greuges continua sense presentar. El fre a la
desocupació - del qual voste parlava l'any 1987 - és la gran
assignatura pendent d'aquesta Comunitat Autonoma; no és
competencia del tot seva, pero si no ho era, per que deia
que dos objectius basics de la seva actuació serien l'acord
entre les centrals sindicals i les associacions patronals en el
marc del Consell Economic i Laboral i la planificació del
sector públic que ajudi a solucionar el problema de l'atur.
No n'hem parlat més, d'aquests temes, ens n'hem oblidat,
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d'aquests temes.

Se suspen la sessió per quinze minuts.

Pero clar, un té l'insa costum de repassar diaris de sessions, d'exhumar papers i trobar precisament aquestes coses, i és amb aquesta única finalitat que li die, no amb altra,
Sr. President, sense cap afany d'ofendre. Perque de vegades,
la realitat insulta més que no els fets. Jo no som d'aquelles
persones que es fixen en el detall i obliden la realitat en el
seu conjunt, pero jo el convit a coneixer els crostaparats de
les portes que s'obren i es tanquen. El convit i el repto, a
voste, perque véngui amb mi a trescar determinats pisos,
determinats h3bitats, determinats ambits de la vida social a
les Illes Balears. I veura que hi ha una societat rural, dual,
una societat on perque hi hagi un alt nivell de benestar social, hi ha també una situació de pobresa. Negar aquesta
evidencia pot ser fer igual que feia l'església quan condemnava Galileu, pero Galileu, al final, s'imposava.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta terra, Sr. President, és una terra de lladres i
de pocavergonyes - no die sinvergüenzas, die pocavergonyes
-, sí, i de contrabandistes, i d'especuladors, i de gents bondadoses i amables i treballadores i simpatíques i arrelades
en el seu país. Aquesta és una terra que té aquesta múltiple
varietat i cregui'm que els lladres i els pocavergonyes són
molt poes, poquíssims, perque una cosa és la terra que els
ubica i una altra és el poble. El poble no pot ser qualificat
ni de !ladre ni de pocavergonya. Aleshores, en nom de la
dignitat d'aquest poble, el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, constatant una serie de desviacions en la política d'acció de govem, per corregir, per transformar una realitat que no ens agrada, el convidam a modificar les seves
actuacions tant si acaba el seu mandat d'aquÍ a uns mesos
com si el continua, perque els qui creim en la democracia
no tenim gens de por que la democracia s'expressi amb les
umes i amb igualtat de condieions cosa que, de vegades, no
es dóna. Els grups polítics s'han de presentar davant l'electorat amb propostes concretes i engrescadores.
Lament aquest to de la meya replica. Lament que aquí
se m'hagi acusat, més d'una vegada, de demagogo Demagog
és aque!l que condueix el poble, és aquell cap popular, en
nom de Grecia antiga, perdoni la referencia, pero li convé
saber que jo voldria que voste fos autentícament el demagog del nostre poble i el conduís a fites de desenvolupament social, economie, pero sobretot moral, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
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Recomen<;a la sessió.
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats; Sr. President de la
Comunitat Autonoma: el seu discurs d'ahir em sembla més
important pels seus silencis que per les seves afirmacions i
pels seus pronunciaments. Allo que va dir realment res pon
al model previst: una part de cofoisme - "ho hem fet molt
bé, ho fcim molt bé" - ben mesclada amb una altra part de
vietimisme - "allo que podríem fer si els nostres enemics,
que són molt poderosos, ens ho deixassin fer" -. L'equip assessor habitual realment ha escollit camins ben trepitjats.
Pero els silencis, aquests sí que han estat ben significatius. Clamorosos, ja ho ha dit un altre portaveu. Diria que
han estat ben estentoris. Cree que és la gran novetat d'enguany.
A la present legislatura, el Sr. President ha participat a
cinc debats: un d'investidura, quatre, amb aquest, d'estat de
la Comunitat i ha pronunciat dos discursos més, un sobre
turisme i un sobre ordenació del territori, en el qual voluntariament va quedar redu'it al paper de convidat de pedra
durant el debat posterior. Repassar aquests discursos, alhora que les repliques i contrarepliques del President, la veritat és que produeix una estranya sensació. Els anys passen i
les paraules no troben les corresponents contrapartides a la
realitat social, economica i cultural. En termes comptables,
podríem dir que la columna del deure no queda quadrada
amb la columna de l'haver. El discurs del poder conservador és tan autonom que són pocs els fets modificats per l'exercici d'aquest poder.
Deixarem de banda acords parlamentaris, perque sabem l'opinió que mereixen en el debat: acords febles, poc
responsables, voluntaristes, fins i tot alegres, encara que
comptin, la major part de les vegades, amb el vot del seu
grup parlamentari, del grup parlamentari del partit que el
Sr. Cañellas dirigeix, i amb el seu propi vot i amb el vot
deIs seus consellers mateixos, pero ho deixaré de banda,
perque m'allargaria massa i a més arnés, són argumentacions i consideracions prou conegudes. Anirem als compromisos rigorosos i solids, no alegres ni febles, als seus compromisos, als compromisos del President i als compromisos
del Govem.

Gracies, Sr. President.
Pujo a aquesta tribuna simplement després d'haver c,,<;coltat el representant del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES per dir-li que no es preocupi, que visqui tranquil, que jo i el meu grup farem tots els esfon;os necessaris
per continuar sent així.
EL SR. PRESIDENT:

En turisme, que ens va oferir, a que es va comprometre, el President, en el debat d'investidura i en els altres debats generals? En primer lloc, a allargar la temporada turística. És indubtable que la realitat de cada any evoluciona
en sentit, desgraciadament, de cada vegada més contrari. La
prioritat, en les sevc,,<; paraules, era cercar el consens entre
les forces polftiques per al plantejament de la política turística. Mai no s'ha intentat aquest tipus de concertació. Hem
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coincidit en algunes qüestions, pero una concertació, un
consens, un dialeg, per poder realment establir en conjunt
quines són les línies generals del model turístic que desitjam, aixo, no s'ha fet mai.
Una nova reglamentació hotelera d'apartaments, xalets, vil· les i bungalows: la legislatura s'acaba i, per ara, no
hem conegut aquesta nova legislació. Palau d'exposicions,
recinte firal: sembla ser que la cooperaci6 en aquestes tan
denostrades altres administracions podra fer possible allo
que fins ara no havien estat més que pals de cec, en aquesta
qüesti6. Pares d'atraccions d'alt nivell i dimensió internacional a cada il!a: bono, aixo ja sembla la carta deIs reis, pero no deIs reis de Marivent, no, no, deIs reis com a signe de
mallorquinitat a Orient, a Bunyola.
El pacte intersectorial: n'han sentit res, vos tes, del pacte intersectorial ahir? Aixo era una sarsuela, Gigantes y cabezudos, res més. 1 el pla de I'oferta turística? "El desitjat",
com Ferran VII. Si arriba, esperem que no defraudi, com
va defraudar aquest rei, les expectatives que havia despertal. Ara, per enesima vegada, perque aixo és una carta als
reis de l'altra legislatura, hi ha notícies, hi torna a haver notícies. Proximament, es posara a informació pública la part
de Mallorca d'aquest Pla. Atenció: aquest Parlament no ha
autoritzat a fer un pla de Mallorca de I'oferta turística.
Aquest Parlament, que és l'únic que pot autoritzar fer plans, en absencia de les directrius d'ordenació territorial,
ha autoritzat un pla de les Illes Balears, un pla conjunt de
¡'oferta turística. 1 arnés, sembla ser que hi ha problemes,
que la cosa es complica. Se'ns ha dit i mig-dit -em referesc
al President, pero parla m de l'estat de la Comunitat i de les
manifestacions deIs membres del Govern- que fara falta
una altra lIei. Permetin-me que els demani. Som davant un
nou foc d'artifici o realment vostes tenen ara ja voluntat,
intenció i estan en condicions d'aprovar aquest pla abans
de les eleccions?
El President no ho ha citat, pero el Govern, el Conseller de Turisme, s'ha embarcat darrerament en una autentica batalla contra els tour-operadors britanies. La perfída
Albion és la culpable. Ja tenim l'enemic exterior. Pero per
que el tenim? Per a consum domes tic. La veritat és que
darrerament sembla que s'estan desinflant, aquestes manifestacions, que la cosa no és tant com la van plantejar inicialment.
Pero realment, si ho pensam bé, aquests intermediaris
i majoristes que, per ara, tothom ha considerat insubstituibies per comercialitzar el producte turístic de les Illes Balears, producte bilsicament de sol i platja i de lIarga durada,
si ens ho miram bé des de la logica economica Iliberal de
mercat, que el Govern defensa i fomenta, han actuat correctament. Han anunciat suficientment i han difós la seva
estrategia. Han fet allo que aquí encara no hem sabut fer i
tant de bo que les iniciatives que aquests dies es produeixen condueixin realment a aixo. Han fet rompre una dinamica de molts de viatges, de molts de viatgers i poc guany
per viatger. D'aixo, n'hauríem de prendre bona nota i veure
com ho pode m fer per aplicar-ho aquí dins una logica comercial pareguda, perque si no, una croada per fer-nos amb
els lloes sants d' Anglaterra i d' Alemanya deis punts de ven-

da directa de viatges turístiques a Balears, com totes les
croades, només ens podra dur a un fracaso
El que passa és que, per més voltes que se li doni, l'estrategia comercial deIs operadors turísties britanies o deis
més importants no basta per explicar la situaci6 actual.
Una situació que no esta penalitzada com una foto-fixa,
com ahir va dir el President, sinó que esta en moviment, és
una realitat, no és una fotografía, és una peHícula, és una
seqüencia i la veritat és que dins aquesta seq üencia, es veu
molt bé quins són els mals de la nostra economia turística.
Es veu molt bé que no és el problema d'un any sinó que hi
ha
aquesta qüesti6, tota una Ilarga serie d'anys en que els
preus van baixant, i baixant, i baixant. Veim com ja fa tres
anys que preus, afluencia, estada mitjana, despesa, evolucionen negativament per a les nos tres illes, que hi ha un decrement important enguany ja com a conseqüencia d'aquesta tendencia del producte turístico El President la va xifrar
ahir en, no sé, trenta-dos o tren ta-vuit mil milions de pessetes. Bé, no és un moment per venir aquí a discutir xifres,
perque són qüestions que els tecnies ja resoldran, a part
que són previsions. Altres tecnies els compten en seixantados mí! milions de pessetes com el President de la Comunitat Autonoma sap molt bé. Pero en qualsevol cas, és una
important disminució deis ingressos d'aquesta Comunitat,
que produeix el turisme.
Pero és que precisament, la pan més greu d'aquesta
evolució es produeix a partir del 1987, l'any que el Govern
provoca la més nociva acceleració del creixement de la historia de la nostra economia turística. Aixo és una evidencia. Aixo ja forma part deis lIibres d'historia. Aixo ja esta
tan analitzat que avui, venir ara a tractar de desmuntar tot
el que ja s'ha treballat, i s'ha analitzat i recopilat sobre
aquesta qüestió em sembla realment que és bastant esteril,
perc') vos tes tenen la paraula.
La veritat és que en aquesta qüestió del turisme, d'entreteniment, no ens n'ha faltat. A cada situació problema tica, un conil! ha sortit del capel! de copa alta, un conill que
mai no hem arribat a veure dins l'arros, ni mai no hem arribat a tenir damunt les grael!es, pero que s'ha esfumat sempre abans d'escorxar-lo. Els pares d'atraccions, que citavem,
els imposts turísties o ecologies, recordaran vostes -hi ha
dossiers completíssims sobre aquesta qüestió-, l'agroturisme, apareix també en un determinat moment amb for<;a del
capell, les segones residencies, que crec que n'haurem de
parlar una mica, el time-sharing -el President no en va parlar ahir, pero és un tema del qual el Govern ha fet manifestacions rotudes, sobre aquesta qüestió-, una prestidigitació
permanent. Llastima que aquesta prestidigitació no alimenti més que el prestidigitador, pero que gens alimenta els assistents a l'espectacle.

El President ho va citar - i aquesta sí que és una part
del seu discurs i arnés és una de les qüestions més repetides pel Govern els darrers mesos -: les segones residencies.
En primer 1I0c, cal dir que propiament no és una activitat
ni una alternativa turística. Clarament, jo crec que és una
activitat immobiliaria, pero també crec que val la pena, a
pesar de tot, fer una pass ada sobre com ha evolucionat
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aquesta qüestió, el plantejament, el discurs, d'aquesta qüestió de les segones residencies fins ara, en els darrers mesos.
Es va comen<;ar parlant de segones residencies de gran
standing. El President mateix, a un discurs, d'aquests poes
que ens ha dedicat, va dir més o manco, que si els plans urbanísties no estaven adaptats, s'haurien de modificar per
fer possible aquesta política de segones residencies. Se suposa, per tant, que si era necessari o es pensava en algun tipus de modificació, que es referiria a habitatges ai:1lats, amb
parceHes grans, urbanitzacions de luxe, no? Una cosa així.
Jo crec que tacitament, en aquell moment, s'estava tractant
de donar un cert contra pes al sector de la construcció davant la limitació que suposaria acabar l'estoc de places turístiques que es van acumular els darrers dies i les autoritzacions posteriors de la vigencia del decret de trenta metres, ja que esta clar que l'entrada en vigor, l'esgotament
de totes aquestes places, que encara n'hi ha que s'acaben de
construir, significaria i significa, de fet, un moment de limitació del nou creixement turístic perque, amb la llei de seixanta metres per plac;a, practicament no hi ha peticions.
Pero a partir d'un cert moment, aquest concepte de segones residencies, pass a a tenir una altra lectura, i és la que
fan els hotelers, que fins aquest moment, ha vi en estat clarament indiferents davant un problema o davant un plantejament que consideraven que era per donar satisfacció a uns
altres, pero que realment no afectava directament els seus
negocis. 1 els hotelers comencen a veure que la solució deIs
seus negocis d'hotels o d'apartaments pot ser aquestes denominades segones residencies que resultarien de la segregació, un per un, deIs apartaments que constitueixen els
bloes d'apartaments, les instaHacions turístiques extrahoteleres, o de la transformació deIs edificis hotelers. Per tant,
ja veim com hem passat d'allo que podríem dir unes grans
residencies per a kuwaitians o per a saudites - a pesar que
aixo era ja esta una mica passat, no?, en les circumstancies
actuals, pero ja ens donam la idea, no? - als apartamentets
a les zones turístiques més saturades, a les zones aquí on
l'edificació i el conjunt urM esta més necessitat d'una rehabilitació integral.
Pero aquí no acaba, i donam una pass a més. 1 ara és
qua n sentim els cants de sirena de la multipropietat. És el
darrer escaló deIs apartaments turísties, deIs apartamentets
turísties, pero ara ja venuts per setmanes. I ja que el llenguatge turístic sol ser molt cru, jo crec que mol tes vegades
duríssim, i als turistes que tenen un baix nivell economic,
sense cap mirament se'ls diu hooligans i marginals, jo crec
que utilitzant una mica i amb la llicencia que dóna aquest
tipus de llenguatge, si em permeten qualificar els adquirents d'aquest tipus de time-sharing que aquí es promou,
podríem dir que són propietaris marginals, un nou turisme
d'espardenya, pero amb tÍtol de copropietat.
1 tot aixo, que suposa? Quina és la valoració que en feim, d'aquesta situació? Com queden, els vells i amortitzats
edificis hotelers i d'apartaments, edificis fora d'escala, moltes vegades que polucionen esteticament les zones turístiqueso No se'n diu res, pero s'entén tot, que queden com ara
són, venuts per trossos. Per tant, estam davant una situació
jo crec que especialment greu, en aquest tema concret. -
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S'haura perdut, si aixo funciona així, l'extraordinaria i difícilment repetible oportunitat d'adequar l'oferta turística i
simultaniament adequar la qualitat urbanística de l'entorn
ele les zones turístiq ues.
Els hotelers estan contents, davant aquesta idea, perque vendran cms els ve11s hotels, amb tot el seu volum, que
és la seva maxima preocupació. Hi ha hotelers, jo no sé si
voste s'hi relaciona molt, amb els hotelers, pero jo, en les
oportunitats que he tingut ele fer-ho, basaeles en el treball
parlamentarí, he notat que hi ha hotelers, que hi ha elirectius ele grans cad enes hoteleres, que ja parlen més ele metres cúbies, d'altaria, de percentatge eI'ocupació de terrenys
i eI'altres parametres urbanísties que no de preus d'estada,
de nivells d'ocupació de !'hotel o de despesa mitjana diaria.
Ja són molt més immobiliaris dins el seu cap que hotelers,
que empresaris turísties. És aquest, el futur de la nostra indústria principal? Francament, és com si el futur de la bijutería fos agafar les maquines i vendre-les com més cares mi11or, i després vendre les naus per trossos. Aixo és el futur
d'aquesta indústria? Aixo és el que s'ha de fomentar des del
Govern? Aixo és una política socialment solidaria perque
procluira traumatismes socials? Aixo és una política de futur o és una liquidació?
Pero no es pensin que jo he vengut aquí a dir que tot
ho fan malament. A més, no ho faig maí. El que passa és
que no ho destaquen. Qualque cosa han fet té. No s'espantino Qualque cosa han fet bé i nosaltres ho compartim, i hi
hem estat d'acorcl i ho hem impulsat, i des deIs ajuntaments
hem promogut la inscripció a aquest programa, el Pla Extraorclinari d'Infrastructures Turístiques. Els governs són
els que fan les coses. Aixo és així. Els governs són els que
s'apunten les accions. No era en el seu programa, aquesta
qüestió. Voste va promoure un pla Júpiter, inefable, en el
qual, per cert, se'ns queixava molt en privat el Conseller de
Turisme perque hi tenia molt poca participació i aquí, nosaltres, el 1988, en aquesta tribuna i amb motiu d'aquest
debat, vam plantejar una alternativa, se'ns va criticar des
del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, van dir
que ja ens havíem posat cl'acord amb el Partit Popular per
fer la mateixa política - ho deuen recordar vostes - i a partir
d'aquella proposta que no va prosperar, obviament, pero
que després va ser assumida, s'ha posat en marxa aquest
programa d'inversions extraorclinaries en infrastructura turística que nosaltres veim amb molta esperan<;a.
Creim que, de totes, és l'única actuació realment positiva del Govern, per aixo és insuficient, perque és l'única
pero que realment, en aquest sentit, hem d'esperar que els
ajuntaments no fallin en la participació en el seu finan<;ament i que no hi hagi devaluacions del programa com la
que se'ns pro posa en els pressuposts de la Comunitat Autonoma per al 1991 per al qual, en contra del qua varem aprovar aquí, dins la llei del crMit extraordinari, els romanents es podrien utilitzar per a qüestions que no fossin inversió turística. Crec que aquest seria un greu error del Govern, que es mantingués a la llei que aquí s'hagi d'aprovar.
1 entra m en un altre camp, que sembla que des perta
sempre moltes expectatives, pero que realment és un tema
tan repetit que és realment difícil dir qualque cosa mínima-
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ment, no diré original, sinó fins i tot escoltablc: ordenació
del territorio Com ha patronejat el Govern la nau del nostre territori, base principal de la nostra economia turística
durant aquesta segona onada especulativa que hem patit i
encara patim. Els resultats són a la vista: cap tendencia negativa no ha estat eliminada o corregida. Més aviat, al contrari.
A diversos discursos - jo en recordo un, el d'abril del
1988, d'ordenació del territori, pero en trobaríem d'altres el President ha oferit i demanat als senyors i senyores diputats i diputades, col-laboració per damunt d'a11o que e11 denominava "petites 11uites partidistes". Senyores i senyors diputats: han rebut vostes o els seus grups parlamentaris
qualque convidada del Govern, del seu President, per fer
realitat aquestes paraules? Cap. Maí. D'aquesta dissociació
entre tribuna i gestió quotidiana, entre paraules en el Parlament i accions des del Consolat de Mar, que és ben característica d'aquest Govern, és on hi ha una de les qüestions
més dramatiques perque és la que afecta una qüestió tan
fonamental i que té tantes conseqüencies sobre les altres
com són les polítiques d'ordenació del territorí.

Les directrius d'ordenació territorial: ahir, silencio Podríem dir a110 que "ni hi són, ni se'ls hi espera". El President recordara - perque el President recorda els seus discursos, tots recordam els nos tres discursos, especialment
els qui els escrivim - que com a primer compromís en materia d'ordenació del territori, en el seu debat, va establir l'elaboració i l'aprovació de les directrius d'ordenació territorial. Són la pe<;a insubstituiole a l'ordenació del territori.
Són la veritable coordinació de la competencia municipal
d'ordenar el seu territori i el seu urbanisme, són l'instrument que ha de posar límits al creixement, que ha de posar
límits a la facultat municipal de proposar i a la facultat del
Govern - avui conse11s insulars - de rebutjar les propostes
municipals. Les directrius d'ordenació territorial, que, com
saben, han d'esser una 11ei del Parlament, han d'acabar amb
els creixements indesitjats, han d'acabar amb la discrecionalitat en la presa de decisions.
A tots els debats s'ha reclamat la immediata presencia
de les directrius d'ordenació territorial, pero no han comparegut, estan en rebel-lia. La nota del Govern en aquest
tema no pot ser més que de suspenso Carabassa total, sense
pal-litius. Quines excuses, quines raons, com s'explica
aquesta greu omissió? Per que ha deixat el Govern passar
la legislatura sencera, incomplint lleis, compromisos, acords, sobre la necessitat de dur aquí les directrius d'ordenació
territorial? Aquest Govern - jo crec que és l'explicació; en
poden donar d'altres: les rebrem amb molt de gust - té incapacitat per planificar el territori. Jo no sé deis seus components ideologics - lliberal, conservador, democristi:i, fins
i tot amb un cert aire cenyista, segons les darreres manifestacions del President del Partit Popular -, de tots aquests
components ideologics, jo no sé d'on li ve aquesta aversió
al planejament. Jo no crec que tot aquest amplíssim venta11
ideologic sigui un venta11 contrari, hostil al planejament urbanístic i territorial.
Per ventura, alerta!, perque les coses evolucionen; ho
ha dit el President avui, ells governen per a tothom i quan

fan el discurs d'investidura, es veu que no el fan per a tothom. 1 per tant, des del discurs d'investidura fins avui, per
ventura han considerat que fer les directrius d'ordenació
territorial sobrepassa aque11 intervencionisme mínim necessari que és el que el govern considera que ha de conformar la vida pública, que des d'aquest punt de vista té una
repugnancia ideologica a abordar-les. Per ventura és aixó,
seria una explicació. Més bona, des de tot punt de vista,
que la que ha donat perque no s'hagi fet la 11ei del Conse11
Economic i Social. Era una cosa una mica més presentable
a pesar que la 11ei era una 11ei, la d'ordenació del territori,
del Govern, un projecte de 11ei, estava copiat del de Madrid, pero no estava mal fuse11at, com li passava a en Gila,
que l'havien esgarriat i aquí, a més, el vam arreglar una mica entre tots, pero és una Dei que jo crec que no s'hauria de
menester tocar ara amb un canvi de majoria. Es podria
aplicar perfectament i fer unes directrius i una política
d'ordenació territorial sense tocar les bases legislatives per
fer-la.
El cas és que, sigui pel que sigui - lliberalisme, conservadorisme, democracia cristiana, esquerra republicana, jo
que sé -, sigui el component ideologic el que sigui o sigui
una qüestió absolutament personal del Govern o del seu
President, el cas és que vuit anys de conservadorisme en el
Govern de les Illes Balears, continuam sense un projecte,
un model economico-territorial. 1, ciar, sense aquest model,
sense aquest projecte economico-territorial, com podem
aguantar les envestides de l'especulació? Com podem
aguantar les pressions d'aque11s que creuen, massa vegades
per interessos purament personals, que només sacrificant
territoris calmarem les ires deIs dimonis de la nostra Comunitat?
Ens van prometre també - ja no se' n recorden vostes,
n'estic ben segur - una 11ei del sol de les Illes Balears. No
en saben res. La veritat és que gairebé és millor continuar
així. A la vista de l'experiencia, gairebé és millor continuar
així, perque entre la Llei de Camps de Golf que ja ens ha
marcat per on volien anar els tirs, l'intent de ficar-nos d'estraperlo dins la Llei de Disciplina Urbanística aquells certificats d'aprofitament urbanístic que eren una cosa nefasta i
que a en Ricci li hem d'agrair - qualque cosa bona té - que
s'ho hagi carregat. Aixo és així.
Entre la intenció de promoure l'ocupació plana del
territori, que que deu voler dir? la veritat és que són auguris tan negres que gairebé li hem d'agrair, al President de la
Comunitat Autonoma i al Conse11 d'Obres Públiques que
en aquest tema no hagin fet res més i que ho deixin per a
una millor ocasió. Pero cal recordar que aquí hi va haver el
compromís repetit. Perque aquests compromisos estan repetits en una serie de discursos. En el d'ahir, no, el d'ahir
va ser un discurs realista, ho hem de reconeixer. En el d'ahir ja no hi ha floritures; en el d'ahir ja no hi ha promeses,
ni investidures, ni res: "aixo hem fet, tant si ho hem fet nosaltres com si ho han fet els altres i de la resta, silenci total". Pero a la historia de la legislatura, el debat d'avui, crec
que inevitablement té aquest caracter de resum, hem de recordar que un deis compromisos del Govern era fer aquesta !lei del sol adaptada a les Illes Balears.
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Pero, com dic, en les circumstancies en qué estam i a la
vista de per on podria anar, quasi quasi crec que seria el
1975, aquella que es va aprovar quan en Franco ja estava
en els darrers dies, quasi quasi crec que més insuficient, per
al Govern, li resulta excessiva i per tant, la podem estirar
una mica més a pesar de totes les deficiéncies, les llacunes i
els defectes que sense dubte té i que les altres comunitats ja
han observat i ja han superat amb una legisla ció autonomica propia.
1 deIs altres plans? Serra de Tramuntana, carreteres,
pedreres, Pla de Mallorca, deIs Amunts, sembla que també
hí ha qualque cosa, segons diuen per Eivissa. Tot aixo no
són més que pegats, pegats per encobrir l'abséncia del principal, de les directrius d'ordenació territorial, operacions
d'opinió pública sense voluntat de finalització. I aquí jo tenia escrit allo que el Sr. López i Casasnovas ja ha dit - per
tant, que ja no diré - que és allo de na Penélope i de nit i de
dia, pero aixo és I'operació d'opinió pública que suposen
aquests inicis de planejament. Es presenten, es venen, es difonen, ocupen espais buits en els mitjans de comunicació,
que sempre n'hi ha per cobrir i es fa tot quant és possible
per assegurar que no s'acabin.
Per exemple, el del Pla de Mallorca, aquest del qual
ara haurem de discutir en el Parlament els criteris generals,
curíosament se'ns duu ara. Ara, el Govern es deixondeix i
troba que hem de fer un pla territorial parcial del Pla de
Mallorca, perqué hi ha tota una série de deficiéncies, de
problemes, de déficits. Ara que s'atraquen les eleccions i
que s'han de moure una mica els papers i les propostes. És
obvi que no hi ha temps d'acabar-lo, aixo és un pla simplement per fer una mica d'ambient electoral, pero lamentablement, aixo no és el pitjor. Aixo són practiques que no
són ni criticables, formen part de l'habitual. El que és lamentable és que, quan hi va haver una oportunitat d'incloure el Pla de Mallorca, de fer un estudi per incloure'l en
els objectius 2 del PEDER de la Comunitat Economica
Europea com a comarca en regressió per desindustrialització, alla no hi van pensar i vam perdre aquesta oportunitat.
Una llastima, que quan hi havia una oportunitat seriosa
d'obtenir un finan<;ament no hi pensassim, pero que ara,
que s'atraquen les eleccions, hi pensem. Pero bé, espere m
que en qualsevol cas, denoti una voluntat d'actuar en
aquesta qüestió.
L'únic pla de tots aquests, deIs que he citat no, pero
deIs que no he citat, que realment té una certa aprovació és
el Pla de Residus Solids Urbans, pero resulta igual que deia
abans del pla d'ordenació de l'oferta turística, pero pitjor.
Aquest Parlament no va autoritzar a fer un pla de residus
solids de l'illa de Mallorca. Aquest Parlament va autoritzar
clafament fer un pla de residus solids de les Illes Balears. 1
resulta que ara les Illes Balears no són més que Mallorca.
A Menorca i a Eivissa no en saben res. No hi ha pla. Per
tant, ens trobam davant una situació que esper que no tcngui conseqüéncies. Esper que no doni lloc que ningú que se
senti perjudicat promogui una acció contra aquest Pla i
que, pcr tant, aquest Pla que ha prosperat a l'illa de Mallorca, perqué hi ha un acord amb l'Ajuntament de Palma,
dones que es pugui dur endavant. Es veu que a les altres illes, com que no hi ha un acord subscrit amb els qui de ve-
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ritat hagin d'aportar o resoldre els problemes queda congelat. Menorca, Eivissa i Formentera crec que també són Comunitat Autonoma. No comencem ara una practica de reduir els plans de les Illes Balears a plans de l'illa de Mallorca, perqué per aixo ja tenim un consell insular, ja tenim capacitat, des deIs consells insulars, de reclamar la possibilitat de fer un pla insular en les diferents matéries.
Una altra qüestió silenciada pel President o potser
tractada crípticament és la de la política de protecció d'arees naturals, no tractada ahir, ja tractada avui en els dialegs
que hi ha hagut amb els altres grups parlamentaris. Crec
recordar que la Llei 1/84 d' Arees naturals d'especial interes, en el seu articulat no hi va haver cap vot en contra del
Grup POPULAR. Potser m'equivoqui, pero aixo és el que
em sembla repassant una mica les anotacions. Tots tenen la
memoria ben fresca, perqué fa molts poes mesos, que la
presa en consideració en aquest Parlament de la Proposició
de Llei d'Espais naturals va ser per unanimitat.
A la vista d'aquestes coses, és realment suggeridor que
quan la proposició de llei ja veu el final del túnel parlamentari pero a la vega da no hi ha una certesa absoluta de
quins seran els trenta diputats que faran la majoria per aprovar aquesta llei, és qua n el President, el Sr. Cañellas, camí de Damasc, cau del cavall. 1 sent la veu de "Saulo! Saulo! BieI! Biel! Per qué em persegueixes?" Pero no es pensin
que és la veu de Déu, no. És la veu del lobby de gestors de
finques en difícil situació. (Murmuro.) Immediatament,
préviament a la seva conversió, a Saulo li sorgeixen dubtes,
escrúpols, reserves sobre si estara condu'it el seu ramat parlamentari per la correcta senda constitucional. I mentrestant, una llarga serie d'espais que mereixen ser protegits,
que ho han de ser, empenyen per ser exclosos. O, i encara
és millor per a ells, perqué no hi hagi llei.
1 un exemple emblematic d'aquest perill són ses Salines d'Eivissa i Formentera. Hi havfem d'arribar. Perqué hi
ha el perill que aquesta llei que tramita el Parlament no
posi remei a allo que succeeix. L'area natural d'especial interés que va aprovar aquest Parlament - alguns deIs diputats ho deuen recordar - com a alternativa a la proposta del
Grup SOCIALISTA, com a alternativa a la majoría del Govern conservador, no cobreix més que una part de l'area
amb valors similars. Una llei que va ser aprovada per una
majoría d'infausta memoria. No ho dic jo, són paraules del
Sr. Félix Pons, que en aquell moment era portaveu del
Grup Parlamentarí SOCIALISTA, tranquils. Va dir que
era una majoría no per protegir sinó per urbanitzar. Sense
dubte, aquestes urbanitzacions, petites, pero molt ben situades dins les arees de valor de ses Salines, han de tenir
un extraordinari interés que fins ara no hem sabut calibrar
perqué el President doni a la seva aprovació el mateix pes, i
a més amb relació causa-efecte, que a l'aprovació, per
exemple, del Pla General del Municipi de Calvia, el segon
municipi de les illes des de molts de punts de vista.
La veritat és que no ho acabam de comprendre. Si el
Pla de Calvia té importants deficiéncies que exigeixen una
reparació, un replantejament amb profunditat, com és possible que aixo pugui ser obviat mitjan<;ant la conformitat
deIs socialistes a unes urbanitzacions a ses Salines d'Eivissa
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i Formentera, a ses Salines d'Eivissa, alla enfora o que els
socialistes retirin unes esmenes, una esmena més - la quantitat d'esmenes que tenim els socialistes i s'han d'anar a fixar en aquesta - que tenim a ses Salines, a la llei d'arees naturals per ampliar la protecció, fins on? Fins on hem defensat sempre, fins on he defensat jo 1'any 1981 en el Congrés
de Diputats, fins on hem defensat sempre com a límit de
1'area que exigeix una protecció integral a ses Salines. No
comprenem com aquestes urbanitzacions de ses Salines poden ser realment una de les prioritats del Govern autonómico
Quant al provelment d'aigua a les poblacions, que és
una de les qüestions més importants, sense cap dubte, i que
mereixeria aprofundir en aquesta Parlament i a la societat
en general, hem de dir que aquesta és una qüestió que el
Govern ha tengut realment abandonada. Primer, perque va
jugar la carta de la inconstitucionalitat de la Llei d' Aigües i
va deixar passar un llarg temps sense promoure cap actuació. Després, perque el Govern sempre ha considerat que
activar la solució d'aquest problema tendria com a conseqMncia natural millorar la qualitat de l'aigua de Palma, i
aixó sí que no ho pot engolir. Que Palma millori la qualitat
de la seva aigua amb un batle socialista, a~ó no ho fara
aquest Govern. No ho fara. 1 ho esta demostrant. 1 actua
d'una manera, a més a més, implacable. 1 mirin que les inversions les posa 1'Estat al cent per cent. La COl11unitat posa les decisions, el més important, si vol que les coses es facin. Deia ahir que ho faran en coHaboració amb el MOPU.
Efectivament, és un eufemisme realment simpatic: amb una
coHaboració del cent per cent, ho faran amb el MOPU.
Peró els voldria dir una cosa nova, perque si la situació
per als ciutadans, per als ciutadans de Palma i per als ciutadans de les illes, s'ha anat agreujant, quant a la qualitat de
l'aigua, la situació jurídica realment es posa impossible.
Vostes han de saber que des de fa dos mesos és aplicable
una nova reglamentació que incorpora la directiva europea
sobre qualitat de les aigües destinades al consum huma i resulta que a les Illes Balears, les aigües potables, d'acord
amb aquesta nova reglamentació, molt menys tolerant que
l'antiga, són una excepció, i que les aigües no potables, són
la regla. Com podem fer plantejaments seriosos de qualitat,
de serveis a nivell europeu, de defensa del turista, si distribUlm una aigua que segons la Comunitat Económica Europea, sanitariament no és potable?
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Estic segur que després de veure 1'auditoria, es treuran el
capell i desitjaran que una actuació semblant sigui duita
durant molts d'anys". Bé, la situació d'IFEBAL, avui és coneguda i reconeguda pel Govern. Una política firal que esta fracassada, que s'ha de fer una reorganització completa,
que s'ha de donar un gir de cent vuitanta graus, que la situació practicament és de fallida, si no fos perque és una
empresa pública, que el Govern ja no desitja que una situació semblant sigui mantinguda durant anys i anys. 1 és ciar,
que ens hem hagut de llevar el capell, peró ens hem hagut
de llevar el capell per deixar passar damunt 1'estora vermella I'acompanyament de les despulles de la més ambiciosa
de les empreses públiques.
L'agricultura es troba en caiguda lliure. Aixó ho diu
tot. Aixó ho diuen els experts, els qui valoren l'evolució
económica. Per pes económic, per pes demografic, per envelliment de la població i per una liarga trajectória que no
és cosa d'un any. 1 el Govern, en aquesta qüestió, que ha
fet? Per exemple, en materia de millora de les estructures
agraries, millora deIs reguius tradicionals, de la gestió de
1'aigua en un aprofitament progressiu per al rec de les aigües residuals depurades, cito paraules concretes del Presidento Ho saben, vostes? Els reguius que es treballen són els
de la preautollomia. Sant Jordi, sa Marineta, i Santa Eulalia: ni una realització més, ni un projecte més per a futures
realitzacions. És més, alió de sa Marineta: sis-cents milions
gastats, invertits per la Comunitat Autónoma que no rendeixen i d'aigües residuals dones farem, farem, farem tal cosa, farem tal altra. Peró acords reals entre els ajuntaments,
l'IBASAN o I'entitat pública que correspongui per disposar
de les aigües residuals, no n'hi ha i mentrestant els ramaders, óbviament, perden competitivitat en el cost deis preus
deis pinsos i mentre, I'aigua depurada va a la mar.

Hauria hagut de fer uns comentaris sobre el pla de reindustrialització, simplement per mostrar com la prioritat
més important del Govern en materia industrial ha quedat
en via practicament morta, no dotada, amb resultats desconeguts, com ha reconegut el mateix Conseller d'Indústria a
la comissió corresponent, amb uns pressuposts de la Comunitat Autónoma que, any rera any, disminueixen la seva
participació quant a indústria, peró ho deixaré perque realment, davant el color del llum, crec que llauré d'accelerar
una mica.

El llibre verd del Govern és una mina per contrastar
les voluntats en aquell moment expressades i les realitats
avui contrastades. Es deia, jo crec que d'una manera excessivament rotunda, Programa i instruments per a la reforma
agraria balear. Una pe~ fonamental era fomentar I'associacionisme agrari. Ble, la intervenció elel Govern a la CAP ha
significat el final del discurs cooperativista. No tan sois es
van incomplir els principis cooperativistes que aquest Parlament va acordar per donar aval, per donar conformitat,
criteri, respecte de les propostes del Govern, exclusivitat,
comercialització, etc., sinó que a més, amb aquesta intervenció, s'ha perdut alió que en tot moment s'havia considerat que era l'actiu més important del col·lectiu pages de sa
Pobla, que eren les noves instaHacions de sa Vileta. Ja estan a la venda. Previament ja s'ha facilitat la venda amb un
canvi de 1'ús que estava aprovat per interes social com a ús
agrari, i que ara ja és un ús de tot tipus i per tant ja esta
obert a la seva parce¡'¡ació i a la seva venda per hotelers
constructors, empresarís de tota mena. Aquesta és la glória
i la miseria de les declaracions d'interes social. Aquest és
un exemple d'una actuació elel Govern en materia agrícola i
en materia de cooperativisme.

Peró sí que voldria parlar una mica, perque la cosa ho
mereix, d'IFEBAL, la perla de la corona del sector públic
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Deia el
President: "a lFEBAL, li haurien de posar estora vermella.

Peró el cas d'AGAMA ens duu a les mateixes renexions: el Govern ha impedit, ha bOÍCotejat, ha torpedinat
qualsevol so lució cooperativista en el cas d'AGAMA. En
que ha quedat, elllibre verd? Jo els diré en que ha quedat.
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En que han quedat aquests plantejaments a favor de I'associacionisme agrari? Dones han quedat en unes manifestacions que sembla ser que ha fet a les converses que el President Cañellas ha tingut amb la Unió de Pagesos i amb la
UGT sobre el tema d'AGAMA, en les quals ha expressat
darament que el Govern no creu en les cooperatives, que
són un desastre, que totes funcionen malament i que, per
tant, no en volen sentir xerrar.

són apropiacions inelegudes, que no són realment actuacions elel seu Govern, si bé són actuacions a les Illes Balears. Va parlar ele les xarxes el'aigua i clavegueram que faria
en co¡'¡aboració amb els consells insulars: jo eliría que la situació és raelicalment elistinta. La. xarxa el'aigua i clavegueram, en el cas ele Mallorca, la fa el Consell Insular ele Mallorca amb una molt petita aportació ele la Comunitat Autonoma.

I tanmateix, per que? Per que aquest rebuig a la solució cooperativista? Per acabar amb una venda que realment
demostra que la solució cooperativista era viable. 1 al final,
resultan\ que el crMit que pugui haver d'assumir el comprador, per ventura fins i 10t l'haurem de subvencionar eles
ele la Comunitat Autonoma o I'haurem el'avalar des ele la
Comunitat Autonoma perque es pugui fer efectiu.

Ens va parlar que les transferencies el'urbanisme - aquí
la veritat és que la cosa ja va passar a majors - ele les transferencies el'urbanisme als consells insulars, que havia fet el
Govern, a pesar el'aquells que eleien que aixo no es faria
mai. Cal recorelar que no va ser un projecte de llei elel Govern, que va ser una proposició elel Grup SOCIALISTA,
que la seva presentació va ser qualificaela textualment ele
bogeria política i que vam haver ele patir i superar tota dasse el'entrebanes per aconseguir que aquesta llei realment
resultas aprovada, que no era la voluntat del Govern, que
fos una competencia propia, que era molt altre, el plantejament inicial. Per tant, una mica ele moeleració amb l'assignació de resultats.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Triay, Ii falta molt o esta acabant?
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
No, no em falta molt.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, vagi acabant.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Ens eleia el llibre verd - i acab aquesta rapiela visió de
l'agricultura - que s'havia ele preservar el sol rústic ele la
terciarització. La. veritat és que, per a aquest plantejament,
tenim una resposta immediata. No es deu haver aconseguit
molt quan unes terres agraries el'una agricultura, ramaeleria
"en caiguda !liure", com diuen els economistes, mantenen,
com es [eia ahir públic, un elels preus de la terra més alts
d'Espanya. Quin petroli, quin or hi ha elavall aquestes terres? No n'hi ha d'altre que el ele la terciartizació i el de 1'0cupació blana que el Govern promou.
En materia ele cultura, el Sr. Cañellas se n'ha guarelat
prou, de fer un balan<;:. La. caixa és buida. No hi ha balan<;: a
fer. El contrast entre les seves promeses elel discurs el'investidura i la realitat el'avui és brutal. Havien ele fer una xarxa
ele cases de cultura, havien de fer un circuit teatral, havien
ele millorar els museus i els arxius, havien ele fer un pla
quaelriennal el'arqueologia, terrestre i submarina, havien ele
crear noves biblioteques als barris i a les zones rurals. De
tot aixo, no han fet res. No hem avan<;:at una passa. Hi ha
hagut vida cultural, pero promoguda per altres institucions.
És més, s'ha donat el cas, jo cree que únic a tot Espanya,
que en materia d'arqueologia, on hi havia aquest programa
ambiciós, s'han paralitzat les excavacions. Cap nova biblioteca en els barris. Realment és difícil donar una visió positiva de l'actuació en aquesta materia quan es té la perspectiva elel conjunt elels quatre anys.

1 ja quasi estic a punt d'acabar. Sr. President, voste
ahir va citar una serie de qüestions en el seu balan<;: de coses positives, logicament, que jo en certa manera cree que

Les inversions esportives en els centres culturals són
una inversió elel Ministeri el'Eelucació. Per cert, la Comunitat Autonoma ha estat la elarrera que s'ha aelscrit al conveni, molt més tarel que els altres. L'hospital ele Manacor, que
coneguem, el paga I'Estat, el paga l'INSALUD. Els prove'iemtns el'aigües que parlam ele fer de manera immeeliata, en
el cas principalment ele la Sena ele Tramuntana a Mallorca
són inversions que, perque la Comunitat Autonoma va voler, amb molt bon criteri, són el'interes general i per tant, es
paguen en el cent per cent de l'Estat.
Sres. i Srs. Diputats; Sr. President: és evident que hi
havia molta escuma, molta bromera, en les paraules que
ens ha elirigit alllarg el'aquests darrers anys. I a<;:o que semblaven compromisos forts, compromisos solids, no compromisos febles com els que surten el'aquesta Cambra, compromisos ele govern, compromisos de l'executiu, pero quan la
bromera ha baixat, moltes coses ja no hi són i han queelat
alguns intenogants i molts de silencis. Potser hauran eleixat
el camí empeelrat el'intencions, pero el bagatge amb el qual
es va presentar ahir i avui, de cap manera creim que pot
mereixer un aprovat.
Moltes gracies.

(Aplaudiments. )
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: supos que no els ha
d'estranyar que no esperas al final de la intervenció del representant, del portaveu del Grup SOCIALISTA que m'aprovas. En tal cas, estarien de sobra les proximes eleccions,
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i aqueixes estan massa a prop per fer segons quins reconeixements.
També entendran que, d'entrada, per obviar plantejaments ficats així, entre mitges, faci una pedta referencia al
fet que no podia faltar, molt amagat, pero no podia faltar,
una manifestaci6 plantejada des de dos punts de vista distints, referida al fet que des del Govern d'aquesta Comunitat, per sistema i com a objectiu, es persegueix, amb la nostra política, als batles socialistes. Dos s6n els exemples que
han sortit aquí: un per treure un altre tema, que ni tan sol
mencionaré i l'altre per excusar la incapacitat de qualcú per
solucionar els seus problemes. El cas de Calvia, amb el seu
Pla i el cas de Palma, amb la seva aigua. Sres. i Srs. Diputats, jo crec que tots tenen ben ciar que ni el meu grup ni el
Govern no han fet el Pla de Calvia, ni el meu grup ni el
Govern no obren ni tanquen les aixetes de l'aigua de Palma. 1 pel que fa a aquest segon punt, aquí on si qualque vegada, al nostre grup parlamentari a l'Ajuntament se li ha
brindat oportunitat, s'han fet aportacions tecniques, que
sempre han estat rebutjades, dret als qui els correspon.
El Pla de Calvia, no l'ha rebutjat el Govern. El Pla de
Calvia ni tan sois ha estat rebutjat. Al Pla de Calvia, se li
han fet veure una serie de dificultats perque les corregís,
com a tants d'altres plans, com a quasi tots els plans de tots
els colors que han passat per la Comissi6 Provincial, amb el
just i exdusiu proposit que millori el seu contingut. Aixo,
molt a pesar, entrant jo també, per que no?, dins el xafarderisme polftic, com han fet els altres, a pesar que un batle
i socialista em va dir: "no passis pena; aquest Pla que he fet
jo, te'l faran aprovar els teus". Vaig contestar que qui eren
els meus. Avui supos que m'he de donar per aHudit i els
meus s6n els terratinents i els especuladors, pero afortunadament aquests s6n molt poes, com a molt me'n votarien
dos o tres i el meu grup té molt més suport que el deis qui
negocien en els temes urbanísties en els municipis socialistes.
Al llarg de la seva intervenci6, jo he volgut escoltar
amb interes totes i cadascuna de les coses que voste ha anat
posant com a silencis greus. Pero si ens posassim afer balan'$, hauríem de notar també - perque qualcun d'aquests
silencis té ra6 de ser, perque no l'hem pogut realitzar - els
silencis del seu grup quan ha estat l'hora de defensar aquesta Comunitat, quan feia plantejaments autonomistes, quan
tractava de ser ella mateixa, quan tractava d'al~r el cap
amb la dignitat que ens han demanat.
Allargar la temporada turística? Per allargar la temporada turística necessitam ofertes complementaries, unes
ofertes complementaries que, curiosament, quan es proposen des d'un grup, no troben més que entrebanes legals, juridies, de tot tipus, pero qua n es proposen des deis ajuntaments socialistes, no hi ha cap entrebanc. Vos te ha mencionat el Pla de Calvia. El Pla de Calvia, precisament cercant
aquest allargament de la temporada turística no un, ni dos,
ni tres, ni quatre, ni cinc, sis camps de golf, duia prevists. 1
el seu grup, a un municipi on la responsabilitat de la comissió de govern és seva, a un paisatge que esta protegit acaba
de donar llicencia per fer un camp de golf, amb l'abstenci6
del PSM i l'absencia, aquell dia fortuIta del President del

GOB local, que formaven la comissi6 de govern. Quines
casualitats, senyors! Com podem entrar a allargar les temporades turístiques sense anar modificant allo que és la petici6 de la societat. Com podem cercar consens entre les
forces polítiques si partim d'aqueixes diferencies tan grosses?
Palau d'exposicions: el volem, el cercam. Quan hem
trobat un lloc adequat per realitzar-lo hi ha hagut dificultats d'ordre urbanístic, respectables, dar. El projecte s'ha
retardat. No hem sortit reclamant contra el pla d'aquest
municipi que no ens permetia realitzar-lo aquí on era una
possibiliat realment material de fer-lo. Ara hi tornar a haver una possibilitat, gracies a la col-laboraci6, gracies al fet
que a la fi, el Govern central fa una inversi6 a l'aeroport de
Palma, lloc adequat i hi ha una possibiliat que tal vegada
puguem entendre'ns a bastament entre tots perque s'ubiqui
alla, ja que ellloc no és dolent.
Pacte intersectorial. Bé, jo crec que va ser una bona
idea. La varem intentar dur a terme. El Govern no pot
comprar i vendre en nom deis altres. Hi va faltar voluntat
per part deis dos grups que havien de dur a terme aquesta
situaci6. Espera millors moments, perque no dubtam que,
com a idea és valida, que com a actuaci6 és bona, per a
ambd6s sectors i que arribara el moment adequat en que hi
hagi la suficient mentalitat coincident per poder-lo dur a
terme. No amb una totalitat, no amb grans números, pero
sí amb bastants de les gestions. 1 la prova és que les petites
mostres que hi ha d'aquestes realitzacions s6n bones i que
els contactes mantinguts a nivells més petits deis que nosaltres vOlíem, entre sectors productius d'agricultura i els sectors consumidors turísties estan donant bon resultat i com
que som un poble una miqueta envejós i si l'enveja fos tinya tots grataríem, hi comen~ a haver una inquietud d'uns
per copiar els altres i així els melons que d'una mida determinada i d'una categoria especial, d'una forma permanent
determinats productors de la zona de Petra i de Son Mesquida realitzen per a determinades empreses turístiques no
dedicant-se a altre subministrament més que aquest i a Felanitx estan entrant pels ulls als altres.
És difícil explicar a la gent quin és l'objectiu que hi ha
fins que el toquen. Hem col-laborat amb una serie d'ells,
s'esta realitzant la demostració més palpable que és la de
veure com viuen uns agricultors que a aixo es dediquen i
com poden defensar-se aquells que desgraciadament no
agafen aquest camí.
El pla de l'oferta turística. Efectivament, un silenci. No
el vaig anomenar. Un incompliment? Tampoc. Que no
l'hem acabat? C'...ert, pero tampoc encara no hem partit, ni
en feim comptes. Hi continuam fent feina. Ens ha resultat
més difícil que no ens pensavem, pero després de totes les
consultes necessaries, el camí esta empres i tan prest com
puguem el tendrem aquí i així no em tornaran a dir que hi
ha un silenci.
Batalla contra els operadors turístics o batalla a favor
deis nos tres empresaris? No és igual Arnau que rnestre Arnau. No anam contra ningú. Tractam de defensar els nostres interessos i no hi som tots sois. Empresaris d'aquestes
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illes ja han presentat sistemes de comercialització propis
que nosaltres aplaudim i per aquest camí continuarem impulsant, pero no ens diguin que aixo és una batalla nostra.
El Llibre blanc que el seu ministre va presentar, posa
aquesta mesura com a de primer ordre. Senzillament per
una raó, clara i evident. Aquell hoteler que fa anys, abans
de la comoditat que representa el mes de juny firmar els
contractes de la temporada de l'any següent, quan el mes
d'octubre tancava el seu hotel i agafava la maleta i se n'anava a visitar les agencies de viatges angleses i anava a córrer
els palsos nordies cercant una clientela, cercant aquells que
eren clients pro pis del seu establiment, perque hi havia una
relació comercial, aquest ha pogut suportar més facilment,
perque té una clientela propia, la lluita contra la imposició
deIs preus. 1 com més independencia tengui cada empre..<:;ari
en el moment d'haver d'anar a contractar, més poc en mans
de la demanda exigent estara.
Crec que aquesta és precisament una de les claus, sense anar contra ningú i respectant el benefici que ha suposat
la preferencia que determinats o que tots els operadors turístics han tengut per a les nostres illes i que continuen manifestant.
Provocar l'acceleració del creixement de l'oferta. Jo,
abans, ja he intentat demostrar que l'oferta creixia amb
aquest ritme determinat i que precisament les nostres disposicions anaren a cercar dos objectius: aturar un cert creixement de l'oferta i, en segon lloc, que l'oferta que sortís
fas d'una qualitat absolutament distinta a aquesta oferta
que s'havia realitzat durant molts d'anys, que pareixia com
si tenguéssim la imaginació acabada i esgotada i tots els hotels s'assemblaven un a l'altre com un ou a un altre. Era
una fórmula d'estimular una oferta distinta, a més a més de
returar l'oferta.
Presdigitació permanent. Si ho hem aconseguit, ben
haja. Almenys qualque cosa hem fet bé. El dia llunya en
que no servim per governar aquestes illes, podrem anar de
fira en fira practicant aquesta magia de mantenír la gent
iHusionada. Allo que no puc admetre és aquest, anava a dir
"muntatge", pero tal vegaela no és així; aquesta presentació
que ha fet de la nostra defensa de les segones residencies.
La primera part és correcta, llevant allo deis kuwaitians,
perque ho estan passant molt malament i els saudites per
por que ho pass in molt malament.
Crec sincerament - i ho hem defensat - que de cara a
un futur, i amb la liberalització deis preus del transport aeri, tenim una gran possibilitat, atesa la situació geografica,
la situació climatica, l'amabilitat de la gent d'aquestes illes,
si aconseguim tenir un poc més de seguretat ciutadana, que
aquestes illes es converteixin en un lloc de segona residencia en el que s'entén per segona residencia. 1 jo no he parlat mai que la modificació i la transformació de vells hotels
situats precisament a lloes complicats ens hagi de dur pel
camí de la segona residencia, ni que la multipropietat sigui
tampoc el model que nosaltres volem quan parlam de segona residencia. Parlam, molt al contrari, que aquell europeu
que disposa d'unes possibilitats economiques tengui la iHusió de venir aquí amb un transport aeri barat a passar unes
hores de descans, en el moment en que precisament la dis-
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ponibilitat de temps lliure va augmentant de mes en mes i
una mica amb l'ajuda de la divina providencia, si fa que el
mal temps torni a Europa i aquí se'ns mantenguin les bones temperatures.
Tanta sort que amb les inversions a zones turístiques i
encara amb emperons, hi coincidim. Pero no només hem
tengut silencis en materia turística. No només hem tengut
el Pla d'Inversions. Voste no m'ha parlat de la modernització de la planta d'allotjaments, ni ele l'Institut de Promoció,
ni de I'Escola de Turisme, ni de l'Escola d'Hostaleria, ni de
la Llei d'Ordenació de les noves construccions, ni de la regulació de mesures de seguretat. Qualque cosa hem fet, en
quatre anys, a més de magia; qualque cosa hem fet, en quatre anys, a més de venir a escoltar tot quant vostes ens han
volgut suggerir.
Ordenació del territorio Miri, l'ordenació del territori
és un instrument per aconseguir harmonitzar l'ús del sol.
Que li he d'anar a explicar jo a voste? La gestió de recursos
naturals, la dotació d'inrrastructures i equipaments, el respecte pels valors culturals i el medi ambient i, encara que
vostes no ho vulguin creure, ha constituYt una preocupació
fonamental del meu Govern. N'hi ha que ho admeten i n'hi
ha que no, i diferim en el grau, perque estam conven~uts
que era important per a les dues facetes sectorials d'aqueixa política global. El turisme i l'ordenació d'aquesta oferta
turística i la protecció d'espais naturals estaven sempre implicats dins els temes urbanísties. Varem preveure una dificultat a l'hora de dur a terme les directrius, una dificultat
en la seva elaboració, com en el plantejament turístic del
Pla d'Ordenació Turística. Per ventura em ha estat encara
més difícil d'allo que en un principi varem preveure, pero
qualque cosa deu tenir de difícil que encara no hi ha cap altra comunitat que les hagi tretes, ni la de Madrid, comptant
amb tots els mitjans que té per poder-ho fer.
De totes formes, en ordenació del territori, no hem estat de mans plegades, com ha volgut suposar, perque ha
passat molt per damunt per una serie de noms com si no
representassin res. Es va elaborar la fase d'informació i
diagnostic del pla de la Serra de Tramuntana i en aquest
moment, la continuació del treball esta supeditada a l'elaboració i l'aprovació del PROCOF. En aquest Parlament,
s'hi troben també els criteris generals del pla de Mallorca.
Es va elaborar la fase deis Amunts d'Eivissa i la documentació, en aquests moments, s'ha lliurat al Cansell Insular
perque la continul. S'ha fet feina en la redacció deIs plam
sectorials: residus solids, ordenació de l'oferta turística - ja
ho hem dit -, pla de carreteres, pla de graveres, pla d'eliminació de fangs residuals - que esta en preparació -. 1 dins la
mateixa política d'ordenació del territori, en urbanisme, a
més de la tasca legislativa a la qual voste ha fet referencia,
per dur als consells insulars la competencia que, per cert,
han dit que era "impensada", no perque no fos aquest el
!lostre camí, sinó perque sincerament - i admetem, com ho
varem dir ahir, que ens podem equivocar -, quan vostes
plantejaren aqueixes dues transferencies, era perque estaven conven~uts que des d'alla diríem que no per poder-nos
dir que a les illes menors, "no les estimen gens". No ho podré demostrar, com tampoc vostes no poden demostrar
quantitat de les coses que diuen aquí, pero ningú no ens
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llevara aquest íntim pensament, aquesta íntima convicció.
Continuant amb els temes urbanísties, no ens negaran
que ja hem entrat de pIe a preparar l'adaptació d'aquesta
vigent Llei del Sol que a voste li preocupa tant, que hem
coHaborat amb tots els ajuntaments com a fase previa per
ajudar-los afer els seus instruments de planejaments. Hem
co¡'¡aborat, com més que qualsevol, dins el cataleg d'espais
naturals i per que entrar en tants d'altres temes que allargarien innecessariament aquesta intervenció meya - que
voldria no fos tan llarga com la que li han donat a voste,
que li han donat quasi tant de temps com a mi ah ir per
plantejar el balan<; - ?
Només unes pinzellades. El Pla de Mallorca es va defensar i s'oferiren al Govern central els mitjans oportuns
perque defensas aquest tema i ens va ser rebutjat pel Govern central. Quant a la ubicació deis res idus solids de l'illa
de Menorca, esperavem simplement que es decidissin a
marcar-li des del Consell Insular sense cap actuació, fins al
darrer minut, quin és el punt, el lloc. I no es preocupi: el
meu Govern, si fa falta, decidira aquí, on, com i quan. No
estaran per nosaltres.
He vist que li preocupava saber quina era la nostra positura respecte del cataleg d'espais naturals. No es preocupi: anam continuant les labors i hi aportam tota la nostra
feina. Crec que aixo li pot donar idea de quin és el camí
que volem seguir. Ha fet una serie de suggeriments que no
compartesc sobre IFEBAL, una serie de suggeriments en el
sentit que modificar la política firal de cara a un futur és
renunciar a la que hem fet, és adequar-nos a la situació,
una adequació logica, perque els sectors també van canviant.
Dues puntualitzacions al tema cooperatiu. Voste ha
volgut suposar que la nostra actuació a la CAP i AGAMA
era anar en contra del principi cooperatiu i jo no ho puc
acceptar. El que passa és que perque hi hagi cooperatives
hi ha d'haver cooperativistes que ho vulguin dur endavant, i
en el cas de la CAP, no em negara - i hi vaig anar amb testimonis de tots els grups polftics - l'esfor<; que es va fer i la
manca de voluntat que hi va haver per c6rrer un risco 1 hi
varem insistir un pie i l'altre també, i solament aqueixa
inercia de la iniciativa privada davant una falta de voluntat
d'uns senyors per iniciar aquest procés cooperatiu ha provocat la sortida d'altres alternatives que han fet viable la
comercialització deIs productes agraris d'aquest poble per
altres vies, per altres procediments no cooperativistes.
Tres quartes del mateix li podria dir del tema d' AGAMA, perque hi va faltar voluntat en els qui ho tenien, hi va
faltar voluntat en els qui cercaren de bell nou i una vegada
més la iniciativa privada ha sorgit i encara, cregui'm, jo almenys personalment, els donaré les gracies. Pero aixo no
vol dir que no creguem ni que no ajudem les cooperatives.
S'han fet ajudes, dins el 1990, només, per a capitalització, a
COINGA, la de Sineu, la cooperativa del Camp de Sant
Lluís, UCAME, la de Santa Escolastica, la d'ASPlRA, la
deis agricultors mallorquins, la ramadera de Petra, l'agrícola d'lnca, la cooperativa de Camp Mallorquí, la deIs ramaders agrupats, la Roqueta, la cooperativa de Sóller i la de

Balears de fruits sees. Si no volgués ajudar les cooperatives,
no hauria fet res de tat aixo.
L'hospital de Manacor forma ja part d'un altre tema
que és millor no remenar. Estava aprovat al final de la legislatura passada i en quatre anys, un batle socialista no ha
pogut posar en marxa els terrenys necessaris perque el fessin. Tenim la profunda convicció que en els pressuposts
d'enguany estaven pensant llevar-lo, igual que altres actuacions a una illa menor, i en concret Eivissa, i que no s'han
decidit a la darrera hora i han dit que l'hospital el comen<;arien abans de les eleccions per por que qualcú se'ls mengi.
Miri, Sr. Triay: de silencis, n'hem tengut i en tendrem;
d'errors, n'hem tengut i en tendrem. Per que? Aquest dia
que jo vaig anar acompanyat d'alguns representants deIs
grups polítics a la reunió de la CAP - una reunió amb més
de mil persones -, vaig tenir la precaució de situar-ne alguns deis qui m'acompanyaven mesclats entre el públic per
coneixer un poc allo que pensava la gent, aixo que ningú no
s'atreveix a dir qua n diuen: hi ha qualque cosa per opinar i
tothom es calla i ningú no diu la veritat, pero xcrren per
baix. Quan sortíem, un pages vell li demanava a un altre
tampoc no molt jove que va sortir amb ell: "Tomeu, que
has entes?" Diu: "Jesús, Joan, que no venguis el mul, que
encara ens tornara a fer falta."
El meu grup i el meu Govern, durant molt de temps,
vuit anys, i jo mateix, tenim ben clar que hem llaurat molt,
que hem llaurat molt en bé de les nostres illes, en bé d'aconseguir noves possibilitats per a la nostra autonomia,
que pot ben ser que els soles no els haguem servat sempre
tot quant és necessari, perque per aixo, per fer una feina
tan dura com aquesta, es requereix paciencia i un bon pols.
S'ha d'anar passa a passa i sense aturar, pero també estam
conven<;uts que encara haurem de llaurar molt més i, amb
tota modestia, per aixo encara no hem venut el mul, perque
l'haurem de menester.
No hi haura per aixo cap canvi radical a la majoria d'aquest Govern ni li fa falta a aquestes illes i no li fa falta per
una raó molt senzilla i molt clara: perque hi ha dues positures i unes altres, que representen altres grups minoritaris
i la que vos tes representen no és valida. Miri: jo no sé si la
que voste representa és valida o no. La socialista és enganyosa, demagogica, inaplicable i dolenta per a aquestes
illes. Fixi's que en el principi, jo he dit "senyor representant
del PSOE" i després he corregit per "portaveu", perque per
ventura vos te té un plantejaments en els que sí creu, pero
moltes vegades arriba m a la conclusió que vos te, amb el
que exposa perque ho exposa de cor no representa el
PSOE. És el seu portaveu, pero no és el seu representant.
Miri: estam conven<;uts plenament que all0 que vostes
pensen i creuen o allo que vostes ens recepten, no és all0
que apliquen, que vostes, en cada moment, recepten una
medicina, ens la recepten a nosaltres quan I'hem de fer i
quan l'apliquen, en duen a terme una altra de completament distinta i és precisament per aixo, perque aixo es fa de
cada vega da més patent, que ens tocara continuar llaurant
en bé d'aquestes illes.
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Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Per que demana la paraula, Sr. López i Casasnovas?
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Sr. President, per aHusions, perque quedi consignat a
l'acta la falsedat d'una asseveració que ha fet el President
del Govern de les Illes Balears respecte d'un vot d'un regidor del PSM a Mallorca.
EL SR. PRESIDENT:
No, no hi ha lloc.
Té la paraula el portaveu del Grup SOCIALISTA, Sr.
Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President.
Jo som el portaveu del Grup Parlamentad SOCIALIST A, Sr. President de la Comunitat Autonoma, i no som res
més. No es faci iHusions. Som el president de la Federació
Socialista Balear, pero aixo és poca cosa. Pero més enIla, jo
no li puc donar. Ara, represento vint diputats. En teníem
vint-i-un, pero un se'ns va canviar d'esc6. 1 aquests vint-iun diputats, vint diputats ara, són els que dins el Parlament, fan la política, i voten pels electors que han votat el
Partit Socialista. Li agradi més o li agradi manco. Per ventura li agradaria que ho fessin d'una altra manera, pero ho
feim aixf.
De totes maneres, li vul1 dir que tampoc no s'estranyi
que realment véngui jo aquí a oposar-me. El Sr. González
Ortea, que parlara a continuació i que, com és normal, parlara deIs socialistes, no parlara del Govern, ho ha definit
molt bé aixÍ m'ho han dit, esper que sigui una transcripció
correcta a la ponencia de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, quan li van dir "i que passa, ido, amb tantíssimes competencies com ara es plantegen?, continuara el Parlament
amb dos perfodes de dos mesos?, no es planteja simultaniament ja un parlament de funcionament estable i continuat?" 1 va dir que no, perque realment, l'oposició són "profesionales del incordio". I bé, la veritat és que, llevant aixo
de "professionals", perque no acabam de ser professionals,
som afeccionats, pero som afeccionats "del incordio" i aixo
és el paper que ens correspon mentre aquí un vot faci caure
la balan~ cap a una banda o cap a l'altra, perque moltes
vegades, els escoltam a vostes i sembla que vostes tenguin
el vuitanta per cent del vot de la població i realment vostes
tenen aquí la mínima majoria que es pot tenir, absolutament inestable i degut a una transposició legítima, pero
que a la vega da moralment podem considerar espúria, no?
1 aquesta és la situació. La cosa esta bastant equilibradeta, per tant, no sé si el mul l'ha de vendre o no, jo cree
que no l'ha de vendre, pero per ventura no el podni fer servir. Jo realment pens que la seva situació és que sera aquí,
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aixo cree que és bastant indiscutible, pero no sé a quina fila
seura. Jo esper que segui un esc6 més enrera. Aixo és la feina i aixo és realment el que jo vull fer possible.
El que ja no sé com fer possible és el consens aquest
que voste periOdicament ofereix, pero que mai formalitza,
no?, que mai convida després a parlar de les coses. 1 no
perque hi hagi tantes divergencies, que n'hi ha, pero el consens es fa entre persones, entre polfties, entre grups que tenen divergencies. Si no hi hagués divergencies, quina neeessitat hi hauria d'atracar positures per fer polftiques possibIes davant la inexistencia de majories estables o suficients? Per tant, les divergencies no impossibiliten el treball de dii\leg i d'aproximació. El que passa és que jo cree
que voste té una idea del que és el consens, que no és una
idea compartida. Per a nosaltres, el consens no pot ser una
política, com diria? de trueque o de venta y cambio. No pot
ser baratar cromos. "Tu em deixes fer aixo i jo et deixaré fer
aixo altre." Aixo no és un consenso Aixo és un mercadeig,
aixo són transaccions ocultes, són un intercanvi de deeisions inconfessables que nosaltres, com a mínim mentre jo
sigui el responsable d'aquest grup de diputats, no facilitarem que es dugui envant.
Per tant, aixo cree que és un elernent de partida que fa
que es vegi com una impossibilitat de consens qua n se suposa que el consens i el dialeg polític són sobre plantejaments generals, són sobre criteris generals, són sobre polftiques generals, no són sobre qüestions concretes, no són sobre aspectes absolutament particulars i que no aguanten la
Hum pública i els taquígrafs.
Voste creu que allo que recpetam, després no ho prenem; d'aquesta manera ho he entes. La veritat és que del
debat d'avui, més que res es dedueix que si els seus discursos són al10 que voste recepte i aIlo que recepta el seu Govern, realment, quan han passat els quatre anys aquesta
medicina no l'han aplicada, que realment, les diferencies
són tan brutals i escandaloses entre el que aquÍ ens ha estat
explicant qua n faltaven anys o faltaven molts de mesos per
al final de legislatura i el que ens ha vingut a dir qua n ja no
n'hi falten més que sis, que ja el balan<; és absolutament
aferrat en terra i ja totes aquelles coses estan embastades,
dones aixo que voste diu "hem fet coses, no hem arribat a
temps."
Les directrius d'ordenació territorial. Pero si voste
consideren - o consideraven, jo no sé si encara ho mantenen - que les directrius són imprescindibles, que són l'instrument basic de l'ordenació del territori, si era la prioritat,
era la prioritat per a quan? No era la prioritat, ido, per a
aquesta legislatura? Consideraven que quatre anys els serien insuficients per fer aquestes directrius, vostes, que van
fer una llei - perque aixo ho havien proposat vostes a la seva llei, no va ser esrnenat en el Parlament - que en vuit mesos des de l'aprovació definitiva de la llei havien de tenir a
informació pública un avan<; d'aquestes directrius? 1 en
quatre anys aquest avane;; no ha pogut sortir a llum pública?
Ho ten en embastat o ho tenen abandonat? Jo cree que ho
tenen abandonat. Jo cree que realment és una polftica
abandonada del Govern que no es pot confessar perque realment seria posar en evidencia que aquí es va a prendre
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decisions cada dia, a influir les decisions de cada dia i a no
comprometre'ns per les decisions de dema. 1 ciar, la planificació suposa una autolimitació de les decisions. Un reglament és un sistema reglat de presa de decisions. Per aixo
esta previament participat públicament amb les institucions, amb els ciutadans, amb els partits, amb l'opinió pública.
El Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística: voste diu que
no incompleix res. Bé, si considera res les no sé quantes resolucions d'aquest Parlament que, ja ho he dit al comen~
ment, per voste les resolucions elel Parlament són una cosa
debil, una cosa feble, una cosa voluntarista, una cosa que
no respon a persones com vostes, que tenen el pes ele la
porpra i tenen un sentit ele la responsabilitat i clar, aquí, en
aquest Parlament, s'han aprovat - segurament amb més
vots en aquella banda que en aquesta - quatre o cinc resolucions marcant termini per al Pla d'Orelenació ele l'Oferta
Turística. El darrer, per unanimitat, a proposta elel Sr. Ricci, en el darrer debat, no sé quan, fa un any, elevia ser. Bé,
elones en aquest darrer, amb els seus vots, es va marcar el
darrer termini, era la quarta prorroga. Esperem que efectivament ho facin i no que el eluguin aquí, perque aquí no rhan de dur, per favor! Que la llei no diu que l'hagin de
dur aquí. El que han de fer és posar-lo a informació pública
i aprovar-lo si realment troben que l'opinió és favorable.
Aquí, no el eluguin. Seria una manera com una altra ele elesfer-se del problema i ele fer que fos impossible el seu compliment.
M'ha fel una reflexió a la qual vull elonar una res posta,
sobre els nostre paper en relació "a l'autonomia", ha dit, jo
supos que es eleu haver volgut referir a coses més concretes,
per ventura, a les competencies o a coses així, perque l'autonomia crec que tant nostra és com seva, com a mínimo És
una referencia constant que vostc fa en el seu discurs: "aquestes coses, ele les quals tenim competencies, no les podem fer perque ens falten altres competencies". Bé, jo crec
que aixo és un discurs inconsistent. Jo no sé si li és rendible
políticament - aixo és problema seu - pero realment, nos altres li hem d'insistir en allo que hem dit aquí prou vegades
i en el que estic segur que farien vos tes si - tant de bo no es
eloni per ara, aquesta situació - tinguessin la responsabilitat
elel govern d'Espanya. Em referesc al Partit Popular. L'ampliació competencial gota a gota no és un camí. Aixo no és
un camL No hi pot haver una permanent ampliació gota a
gota ele les competencies ele les comunitats autonomes.
L'ampliació competencial ha ele venir, entenem nos altres, i espcrem que entenguin també vos tes, ha ele venir per
un pacte general, polític i institucional, els elos, per ampliar
el'una manera simultania, si no conjunta, si no igualitaria,
simultania, els sos tres competencials de les comunitats per
arribar a una situació de funcionalitat nova ele les comunitats autonomes i ele funcionalitat nova de l'estat. Aquesta
és la nostra posició, una posició que basicament ja teníem,
pero que hem referenelat amb alguns matisos en el elarrer
congrés elel Partit Socialista que s'ha celebrat fa molt poques setmanes.
1vos te ho sap perfectament i crec que aixo és una positura tan racional, que realment la resta, aquesta insistencia

permanent, "no poelem actuar perque no tenim competencies", pero arnés amb contradiccions tan flagrants com dir
"no poelem actuar en materia d'aigües perque no tenim
competencies" quan realment vostes tenen tota la capacitat
ele elecisió i allo que necesslten són recursos, i aquests recursos els tenen en els pressuposts generals de l'estat si resolen els documents previs per poeler-Ios fer efectius. 1 a la
vega da eliuen: "ah!, és que l'Ajuntament de Palma és incapa<; ele resoldre els seus problemes". Com queelam? És una
competencia que vostes consieleren insuficient per resoldre
els problemes de l'aigua o és un problema estrictament municipal d'uns municipis que són incapa<;os de resolelre els
seu s problemes? Crec que hi deu haver algun tipus de contraelicció en aquest tipus d'argument.
Pero a més, en aquest tema de l'aigua, ja que el cit, és
que políticament a vos tes els pot interessar, per ventura em sembla una política realment lamentable, pero els pot
intcressar - que el problema de I'aiglla no es resolgui mentre a Palma hi hagi un batle socialista, com sembla ser i tothom ho entén així, que és el que fan, pero és que realment
no és aquest, el problema. El problema de l'aigua no és de
l'Ajuntament de Palma, és de tots els ajuntaments. Jo tenc
aquí una serie d'analisis fets amb la nova legislació, que
duu dos mesos en vigor i li diré que de tots els punts de la
costa de les Illes Balears, que n'hi ha molts, analitzades les
aigües amb aquest criteri, només són potables I'aigua ele
Deia, de Valldemossa i de Banyalbufar, municipis de la
Serra i l'aigua de Portocristo. A Menorca, cap i a Eivissa,
cap. Hi ha una llista llarga, el'analisís, no és una. Tots
aquests abastiments d'aigua elonen aigües sanitariament no
potables amb la nova reglamentació comunitaria. 1 el problema, de quí és? De caelascun d'aquests ajuntaments? Cada un d'aquests ajuntaments, amadament, ha d'anar a cercar aigua potable als altres municipis, a les altres comarques? Aixo no té cap sentit. És ciar que són vostes, en l'exercici ele la funció de govern, que han de resoldre un problema d'aquesta envergadura i un problema que a més és
absolutament supramllnicipal. Crec que haurien d'agafar-se
aquest tema, encara que falti poc temps, encara que pensin
que el mul, el tornaran a necessitar, crec que aquest problema ara, ara se l'haurien de prendrc encara una miqueta seriosament, en els mesos que li queden, perque crec que hi
ha importants oportunitats ele trobar una fonamental cooperació per resolelre.
Vos te diu que, amb el tema de les segones residencies i
ele la multipropietat, que no ens entenem, que feim interpretacions distintes. Jo m'alegro de sentir-ho, que voste ho
digui. El que passa és que aixo que vos te diu i allo que el
Govern fomenta i allo que els hotelers consieleren que el
Govern els afavorira és aixo, eh? Ho hem de tenir clar,
també. Hi ha unes altres aspiracions clarament muntades,
en aquest tema, i hi ha unes expectatives claríssimes per
part d'hotelers individllals i de cadenes, de des invertir a base ele transformar els seus cdificis a zones especialment saturades i delicades en aquest tipus de segones residencies
individuals, en propietat, en unipropietat o en multipropietat. Atenció, perque crec que aquí es pot crear - perque esta succeint, ja, aixo, en petit escala pero ja esta succeint - es
pot crear un gravíssim problema.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 103 / 20 21 i 22 de novembre del 1990
Mesures de seguretat contra inccndís: com que veig
que voste ja dóna per feta l'aplicació generalitzada de les
mesures de seguretat contra íncendis a totes les instaHacions turístiques, hoteleres i extrahoteleres, els convit que
dema ens votin una resolució que presentarem per la qual
enguany no obriran, quan comenci la temporada, perque el
Govern ho impedira - si s'aprova la resolució - aquells hotels o apanaments que no compleoon les mesures de seguretat contra inccndis. Així estam tots d'acord i hem aeabat
el problema.
I, per acabar, perque realment tampoc no hem eI'abusar delUum verme11, que efectivament podría arríbar a ¡'exírem, absolutament normal, que tinguéssim quasi quasi el
mateix temps, com passa a altres parlaments, i voldria dír
que tal com han plantejat, bé, en primer 110c, vull deixar
molt ciar - ho he dit, pero potser no ho hagi dit prou dar,
amb prou pulcritud - que desig el maxim exit als hotelers
que fan moviments associatius per [er una política de manteniment de preus. Naturalment. És que jo he dit que predsament aixo que aquí encara no hem sabut fer, és all0 que
els operadors turístics han fet i els ha donat aquest resultat,
un resultat de, amb molt menys viatgers, tenir uns beneficis
economics molt superiors. Ciar que ho desig, pero aixo no
vol dir que hagin de participar en una croada que ningú no
avala - aixo és la veritat - contra els operadors turístics.
Ningú no l'avala de veritat. L'avalen no donant la cara. Perque realment, si ens posam en aquest pla, una bona resolució d'aquest debat seria que el Parlament aprovi, faculti el
govern perque creY un lobby que ínfluesqui a Anglaterra en
el Labour Party per aconseguir que guanyi les eleccions,
perque al cap i a la fi, la clau deis problemes turístics del
sector britanic estan precisament en quina política economica fa el govern que fa la senyora Thatcher o el govern
que pugui venir deis laboristes. Per tant, seria una bona resolució que el govern conservador democristia, ccnyista i
Iliberal de les Illes Balears promogués un fons d'intervenció, d'ajuda, perque els laboristes guanyin les eleccions a
Anglaterra, perque aixo ens donara un bon benefici economico
I per acabar, Sr. Cañellas, una qüestió obligada: després de constatar l'abisme que separa els seus discursos que
periOdicament ens ha llegit. Crec que la seva presencia en
aquest Parlament, presencia activa a la tribuna hauria estat
desitjable que fos molt més intensa, perc) en aquests que
ens ha llegit en els quatre anys de legislatura, mostra una
tal dissociació amb la realitat política que crec que s'atraca
l'hora que, per voluntat deis ciutadans de les Illes Balears,
faci una passa enrera.
Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma.
Si em permeten introduir un to desenfadat, el temps
del Parlament no és un tema de l'estat de la Comunitat. Té
la paraula el Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President i admet la correcció per oportuna.
Surt en torn de replica quasi quasi per cortesía, perque
realment no hi ha peu dins a110 que ha estat el seu tom, si
no fos perque m'interessari adarir un sol punt. És el punt
de l'aprofundiment en l'autogovem, en les cotes d'autogoyerno Perque voste ha volgut suposar que no interessa el
sistema de gota a gota i sí convendría i seria oportú el sistema ele bloes.
Bé, a nosaltres ens és igual, pero que arribi. Pero és
que ni gota a gota ni en blocs. És a dir, hi ha comunitats a
les quals es pot plan tejar que a partir del mes que ve tenguin l'INSALUD i a nosaltres que som l'única, l'única! que
queda scnse tenir la de menors, públicament i notoria,
se'ns diu que no per no establir un precedent. Se'ns diu:
"teniu tota la raó"; se'ns diu: "no hauria de ser així"; es reconeix que a l'hora de fer les redaccions oportunes hi va haver un error material, pero ni els erro s materials no es modifiquen quan es tracta d'aquesta Comunitat. L'INSALUD
a Navarra, el tendran a partir del mes que ve i a Galícia estan així-així, només falta una petita eliscussió en temes de
preus.
Bé, sí a vos tes els ha d'anar més bé donar-nos suport
en bloc, en bloc els brindarem la reforma de l'Estatut i en
bloc tampoc no ens el votaren. Tota la resta, de qui convé
que guanyi a qui, de qui convé que guanyi per arreglar el
mercal britanic o si jo he de seure en aquest escó o un escó
més amunt no és competencia d'aquest Parlament avui. Ho
sera després de maig, aixo del meu escó i deis anglesos el
resultat d'aHa. Que Déu repartesqui sort o reconegui els
merits i les equivocacions de cadascun.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el seu portaveu, el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados.
Consumida ya una parte tan amplia de la legislatura, el
repaso anual de la situació política de nuestra Comunidad
invita a mirar la labor institucional de forma panorámica y
a detenerse en los puntos más sobresalientes que a lo largo
de los últimos años han ido conformando la realidad actual
y, a buen seguro, señalan el camino para un inmediato futuro.
El Presidente hizo ayer una exposición completa de la
filosofía que ha inspirado su acción de gobierno, además de
pormenorizar las áreas de actuación. Desde el punto de vista parlamentario y para un grupo que coincide con esta filosifía y que viene dando apoyo a aquellas acciones en cada
uno de los sectores, se hacc imprescindible señalar hoy
aquellos aspectos que han supuesto una mayor confronta-
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ción en la Cámara y que han tenido de alguna manera, un
mayor eco en la opinión pública.
No descubro nada nuevo si, en este orden de ideas,
empiezo por afirmar que el tema más debatido, a lo largo
de los tres últimos años, ha sido el de la ordenación territorial, entendieno esa ordenación en el sentido más amplio
del concepto, que engloba acciones prácticamente ne todos
y cada uno de los departamentos del gobierno. En torno a
ella ha girado una gran parte de la actividad parlamentaria,
incluso en áreas aparentemente distintas, como las de sanidad o cultura.
La ordenación del territorio requiere planes, y éstos
precisan de medios técnicos, jurídicos y económicos para su
redacción y para su desarrollo, y de entre ellos son, a nuestro juicio, estos últimos, los económicos, los que han venido dificultando más la labor de gobierno.

Está fuera de toda duda que la financiación de nuestra
Comunidad es insuficiente y así lo ha reconocido mayoritariamente esta Cámara todas cuantas veces se ha discutido
aquí el tema.
Frente a ello, la acción de gobierno no se ha limitado a
la persistente reclamación ante la Administración central
para conseguir un trato más justo, sino que ha puesto en
práctica las medidas necesarias para paliar en lo posible esa
insuficiencia, como son: la mejora sustancial de la recaudación de tributos de su competencia; el tratamiento integral
de la función pública, con elevación de rendimientos que
permiten destinar mayores recursos a la actividad inversora
sin perder el control del gasto público; la utilización prudente, pero enérgica, del endeudamiento, para hacer frente
a las necesidades inversoras más inaplazables a los grandes
planes del gobierno o a las emergencias consiguientes a calamidades inesperadas y finalmente la propuesta de tributos sobre el juego, pendiente aún de decisión parlamentaria.
Nuestra Comunidad necesitaba una transformación de
sus estructuras que, sin ser traumatica, permitiera acomodarlas a las necesidades de este tiempo, y esa transformación está en marcha, en lo que a la Administración pública
alcanza, gracias a esas medidas financieras fundamental··
mente, y no olvidemos que, si bien, como ayer apuntaba el
Presidente y hoy se ha vuelto a discutir, el sector público en
Baleares tiene un peso relativamente pequeño desde el
punto de vista cuantitativo, su efecto indirecto en el estímulo de la iniciativa privada es muy importante.
Nuestra calidad de vida requiere fuentes de riqueza y,
entre ellas, no cabe ddua de que la fundamental es el turismo. El envejecimiento de los establecimientos, el exceso de
oferta, la necesidad de elementos complementarios que hagan que nos visiten personas de mayor poder adquisitivo,
la inadecuación del entorno urbano y las exigencias medioambientales cada vez mayores han ocupado la acción del
Gobierno, que ha sabido responder con eficacia a estos
problemas. Ahí están la ley que da paso al Plan de modernización de alojamientos turísticos y la de Inversiones y
mejoras de infraestructuras turísticas, además de los decretos que regulan las exigencias mínimas a los nuevos esta-

blecimientos; en este paquete legislativo no puede olvidarse la Ley de Campos de golf; esta ley, tan discutida en la
Cámara, los criterios para la redacción del Plan de puertos
deportivos, así como el tratamiento del agroturismo, son
piezas, a nuestro juicio, claves en el diseño de la nueva fachada turística de las islas y, por ello, la actitud de nuestro
grupo es de apoyo decidido a su desarrollo.
El problema de las infraestructuras trasciende, a nuestro juicio, el ámbito turístico, ya que somos los habitantes
de Baleares los primeros llamados a usar de estas infraestructuras, por lo que su adecuación a la demanda es, ante
todo, y sobre todo, un problema de calidad de vida propio,
un problema de calidad de vida nuestro.
El esfuerzo que se ha hecho en este aspecto desde el
Gobierno es patente; basta asomarse a los presupuestos de
la Comunidad de estos últimos años para comprobar que
las inversiones en reparación y mejora de carreteras, y en
captación y depuración de aguas, fundamentalmente se han
llevado la parte más importante del capítulo; en menor medida la adecuación de puertos, ya que - como todos, sin duda, saben - los de mayor tráfico de la Comunidad son de
competencia estatal.
Debo señalar aquí que las riadas catastróficas del año
pasado y de éste movilizaron nuevos esferzos en este campo, acometiéndose importantísimas obras de encauzamiento de torrentes, y de limpieza y conservación, que nunca habían sido objeto de tratamiento por parte de la Administración central, en nuestras islas, y para los que no se habían
traspasado medios económicos de ninguna clase.
Paso muy importante en materia de infraestructuras
fue el traspaso a los consells insulares de los medios para
dotar a los municipios de las redes de abastecimiento y saneamiento, que les ha permitido acometer planes ambiciosos para que, en un futuro próximo, ninguna población de
Baleares carezca de tales servicios.
Retomando el hilo conductor de este repaso, debo referirme a las actuaciones en materia medioambiental, que
si también están relacionadas con la demanda turística, no
cabe duda que son, ante todo, una vez más, exigencia de
nuestros conciudadanos.
Prescindiendo de la labor en materia de aguas, a la que
ya me he referido, debo citar en primer término el catálogo
de espacios naturales que envió el Gobierno a la Cámara y
dió origen a la proposición de ley actualmente en estudio;
en este campo tan controvertido, es necesario recordar hoy
la voluntad del Gobierno que se plasmaba en este catálogo:
recoger, a partir de los estudios de ICONA e INESE, los
espacios de mayor interés de la Comunidad desde el punto
de vista biológico, geológico, paisajístico, geográfico, etc. y
tras someterlo a la consideración de la Cámara, estudiar en
profundidad sus necesidades y plasmarlas en un plan a medida, conforme a lo dispuesto en nuestra Ley de Ordenación territorial.
Nuestro grupo ha considerado siempre este planteamiento como el más adecuado, y así 10 ha venido manifes-

DIARI DE SESSIONS
tanda reiteradas veces, tanto desde el punto de vista de la
defensa de nuestra riqueza natural, como de la seguridad
jurídica del administrado. Otros avances importantes, en
materia medioambiental, los constituyen los decretos referidos a la redacción de estudios y a la evaluación del impacto ambiental de las actividades públicas y privadas más significativas, la lucha contra los incendios forestales, el permanente control de contaminación de aguas y el importantísimo Plan de residuos sólidos, culminado ya en lo que se
refiere a la isla de Mallorca, así como la ordenación de canteras, cuyos criterios vimos aquí.
En muy estrecha relación con la defensa del entorno
natural y de nuestras fuentes de riqueza están los esfuerzos
del Gobierno para poyar al sector agropecuario, gravemente afectado por problemas de competitividad y de deseco!lamías de escala que difícilmente son resolubles y que se
agravan con nuestra incorporación al mercado único europeo, además de resultar mucho menos atractivo que el sector turístico, tanto para los medios de capital como para
los de trabajo. Es evidente que se necesitan nuevos caminos que, sin desvirtuar el campo, permitan obtener de su
explotación otros beneficios, a la vez que se reinviertan
parte de los obtenidos en el turismo en mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Entramos aquí otra vez en
la acción de gobierno en materia de mejoras de infraestructuras, a la que me he referido antes y también en la de
equipamientos, entre los que deben destacarse los de carácter cultural, social y recreativo, tales como bibliotecas, museos, clubs de tercera edad, etc. y los de carácter sanitario,
como son los centros de asistencia y consulta y los de atención permanente. El reparto geográfico equilibrado y la
consecución de una gran accesibilidad de los ciudadanos,
rurales y urbanos, a estos equipamientos es también un
modo muy importante de ordenación territorial.
A nuestro juicio, en resumen, se ha hecho una labor
necesaria y eficaz en este campo y tiene y tendrá en los
años venideros una notable repercusión en la sociedad balear.
El desarrollo turístico y urbanístico ha sido comparado
en este Cámara no hace mucho tiempo a un caballo desbocado; tal vez lo fue tiempo atrás; ahora hay quien quiere
frenarlo, incluso matar el caballo; nuestro grupo piensa
que lo más adecuado es ponerle el arnés y llevarlo por las
riendas, y por ello pensamos que el Gobierno ha cumplido
bien su misión en este legislatura.
Pero nuestra inteIVención hoy, aquí, se quedaría corta
si a estas alturas del debate no entráramos más a fondo en
algunos de los temas que se han tratado esta tarde y que
dan, desde los escaños de la oposición, una visión distinta
de la nuestra.
Directrices de ordenación territorial. Es cierto que no
se han presentado ante esta Cámara. Sin embargo, también
lo es que la Ley de Ordenación territorial prevé dos caminos distintos para alcanzar la planificación completa de las
islas. Uno es el de las directrices, globlal, completo, diríamos que es la planificación desde la absoluta posesión de
todos los datos y de todas las soluciones. El otro camino es
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el de la planificación paulatina, por sectores, por modos,
desde el conocimiento parcial y la actuación inmediata. A
mí, me parece que una adecuada combinación de ambos es
lo que mejor podría solucionar, por un lado los problemas
acucian tes, diarios, diría yo de gobierno, y por otro la necesaria coordinación del conjunto.
Hemos visto aquí criterios de carreteras, canteras,
puertos deportivos, residuos sólidos, sanidad, seIVicios sociales, asistencia social, criterios también de suelo no urbanizable, y se nos anuncian otros como el del Pla de Mallorca o los que, consecuencia de la Ley de Espacios naturales,
deben recoger extensas áreas de las cuatro islas.
Esta actividad, lejos de la desidia, no exime al Gobierno de la definición de las directrices en su conjunto, pero
es evidente que deja manifiesta su voluntad planificadora y
ordenadora, y tras su discusión en la Cámara permiten vislumbrar cuál es la voluntad de la Comunidad entera aquí
representada. Otras cosa es, y ya lo hemos dicho otras veces, que a algunos grupos no les gusten: estamos convencidos de que tampoco les gustarán las directrices que, en definitiva, no deben ser sino el compendio estructurado de
esos criterios y de los que se refieren a ámbitos menos
a premian tes.
El Presidente se ha referido a la recesión del sector de
la construcción. No es un fenómeno exclusivamente balear.
La crisis mundial, a la que también se ha hecho alusión
desde esta tribuna, ha provocado una psicosis de recesión
generalizada, a la que el sector de la construcción es muy
sensible, como lo es, en general, gran parte del sector industrial.
El problema, aquí, está agravado por el del exceso de
oferta turística y las mayores exigencias urbanísticas, sin
que el sector público pueda, como en otras latitudes financieramente más favorecidas - supongo que no necesito
nombrarlas -, suplir suficientemente estos efectos.
No obstante, estamos convencidos de que la modernización de alojamientos turísticos, que debe producirse no
sólo por la aplicación de la ley, sino por un principio de
competitividad evidente, y por el viejo pero formidablemente vivo mecanismo del mercado, así como el inicio del
camino de la rehabilitación de edificIOS que, lógicamente,
debe crecer mucho en los próximos 2ños, estamos seguros
que darán respuesta al problema. Disponemos de datos europeos que indican que la participad0n en el sector de la
rehabilitación, reparación y mantenirniento de edificaciones representa en los ocho países más industrializados de la
Comunidad Europea una media del 32% de la actividad
constructora, en tanto en España es solamente del 15%.
Baleares está en una posición a nuestro juicio óptima para
aumentar notablemente esa participación.
Agricultura. Este el es tema que, probablemente porque debo confesar que lo conozco insuficientemente, he escuchado siempre con mayor atención en esta Cámara. Ya
he aludido antes a los problemas de competitividad, de escala y de falta de atractivo para capital y trabajo. Creo que
en eso estaremos todos de acuerdo, así como en que es en-
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cesario, por ello, modernizar explotaciones, atender a la
formación del payés, agilizar su capacidad de adaptación a
aquellas explotaciones que en cada momento puedan ser
rentables, ayudar a la financiación, echar mano de cuantos
recursos puedan llegar de Bruselas o Madrid y, por fin, dignificar y elevar las condiciones de vida rurales y acudir en
su auxilio ante contingencias catastróficas. Todo ello se está haciendo y además, incluso se ha entrado en una política
claramente proteccionista, fomentando cooperativas, buscando un pacto intersectorial, aspectos éstos en los que
también hemos estado todos de acuerdo.
No obstante, ello no es suficiente y el Gobierno propone introducir nuevos elementos de revitalización, como el
turismo rural y el agro turismo, en línea, por cierto, con lo
contenido en el Libro blanco nacional del turismo, al cual
antes se refería el Presidente; hace cosas como el plan, que
se nos anuncia, el plan del Pla de Mallorca. ¿Qué más puede hacerse? ¿Dónde están las fórmulas mágicas que al parecer atesoran algunos grupos de la oposición? Confieso
que yo llevo toda la legislatura esperando escucharlas.
Golf, puertos deportivos y urbanismo. El terna de la
mejora de las condiciones rurales nos lleva directamente a
este otro: el del impulso turístico de zonas menos favorecidas.
Estamos en una fase sumamente curiosa. El anuncio
de la realización de cualquier proyecto de importancia es
suficiente para desencadenar en su contra un torrente de
descalificaciones e improperios que, además, acaban dedicándose al Gobierno, al que sistemáticamente se acusa de
connivencia con cualquier promotor de estas actuaciones o
de estos proyectos.

nencia de reforma del Estatuto no soy yo; es su compañero
ahora ausente y que, por consiguiente prefiero no nombrar,
pero que usted sabe de quién se trata. Decía que lo más importante para nosotros es este de la reforma del Estatuto,
especialmente en materia de competencias. Cada año
hablamos de este asunto, pero felizmente, hoy disponemos
ya de un texto dictaminado en la correspondiente ponencia
y por mayoría, lamentablemente, no por unanimidad; pero
sí por mayoría, y mayoría amplia. Pronto viajará a Madrid.
Sr. Presidente: las competencias que usted reclama irán en
ese texto. Puede usted estar seguro de que cuando se queja
de insuficiencia competencial, una gran mayoría de la Cámara y por consiguiente, de los ciudadanos que esta Cámara representa está de acuerdo con usted.
Traspaso de competencias a los consells: sólo un apunte. No han podido comenzarse mejor: con el urbanismo y la
habitabilidad que se entregan por parte del Gobierno a los
consells insulares en medio de un consenso generalizado y
sin confrontación política ni económica; fíjense en la diferencia con otros traspasos institucionales. Y no vaya detallar más, porque luego me dicen que en vez de hablar al
Gobierno, que es a quien yo hablo, que hablo a los socialistas. Es evidente que en este tema de traspaso de competencias en materia de urbanismo y habitabilidad, no me cabe
más que felicitar al Gobierno y felicitar a los tres consells
insulares.

y nada más, Sras. i Sres. Diputados: la larga duración
del debate, que habremos de continuar mañana, y lo avanzado de la hora me aconsejan concluir.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

No importa que el proyecto sea de un campo de golf,
un puerto deportivo o de una urbanización nueva, salvo
que se situen en ayuntamientos privilegiados. Tanto da que
corresponda a un área interior o costera y si no estaba en el
catálogo de áreas naturales, se presenta una enmienda de
inmediato para que se incluya en él, ya que el valor natural
del suelo parece estar en relación directa con el interés que
pueda tener un promotor en desarrollar en él un proyecto.
Es cierto que hay grupos y partidos que hacen bandera
de una completa moratoria en este tema, de la muerte del
caballo a que antes me refería. Pero al resto de grupos de
esta Cámara, a quienes piensan que el respeto y la conservación de la naturaleza es compatible con la ejecución de
proyectos que van en beneficio de nuestro turismo, de
nuestro mundo rural, de nuestro nivel de vida, en definitiva, yo les preguntaría: ¿hasta cuándo van a seguir a rueda
de planteamientos maximalistas que no coinciden con los
suyos? ¿No es mejor llegar a acuerdos sensatos y sobre todo duraderos, con un gobierno que, se quiera reconocer
públicamente o no, ha dado pasos muy importantes en este
terreno?
Reforma del Estatuto. Es inevitable que en el debate
salieran algunos temas institucionales. El primero, el más
importante para nosotros, es el de la reforma del Estatuto.
Por cierto, Sr. Triay, el encargado de hacer chistes en la Po-

Té la paTaula el Sr. President del Govern de la Comunitat, el Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fans):
Gracies, Sr. President.
No em duu fins aquí, en aquest moment, simplement
la cortesía de respondre un grup que és a més el meu sinó
que, a més arnés d'aixó, m'hi duu el fet de deixar prova avui, aquí, clara i llampant, que de l'exposició que ahir vaig
fer en nom del Govern no hi havia una collita únicament i
exclusiva propia. No es tractava de fer aquí l'exposició, el
balan,:;: de realitzacions i de mancances de quatre anys d'un
govern. Era qualque cosa més. Hi havia l'exposició de tata
la filosofia d'uns grups perque de dos grups conjuntats va
sorgir aquest govern. Era el balan,:;:, les realitzacions i la política que un govern, en nom d'aquests dos grups, havia
d ui t.
Perque quan un govern, sigui el que sigui, parla per si
mateix i de si mateix, és un govern que ha perdut el nord,
és un govern que es desarrela voluntariament del seu poble
i del seu electorat, és un govern fugit de l'únic camí que el
legitima, aquel! camí que va iniciar-se amb una investidura
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i que es duu a terme passa a passa.
Vaja, ido, el meu agra'iment, el del Govern, per al
Grup POPULAR i per al Grup d'UNIÓ MALLORQUINA que amb tanta paciencia han aguantat, han coHaborat,
i fet una feina de suport i moltes vegades de conhort. El
nostre agra'iment en nom del Govern, un agra'iment que,
per que no?, voldria fer aquí i ara extensiu igualment a tots
aquells altres diputats, de tots els grups polítics, que han
fet, amb la seva coHaboració, possible que haguem arribat
a aquest quart debat de l'estat de la Comunitat i que amb la
seva feina i amb la seva unes vegades discrepancies i d'altres, coincidencia, han fet millor el nostre petit país balear.
EL SR. PRESIDENT:
Conelos el debat d'avui, queda obert el termml per
presentar, els grups parlamentaris, propostes de resolució a
la Mesa. Tendran fins dema al matí, a les deu, per presentar-les en el registre de la Cambra.
Se suspen la sessió, que continuara dema a les cinc del
capvespre.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, recomen<?1la sessió. Aquesta sessió d'avui és per a la defensa, el debat i la votació, si procedeix, de les propostes de resolució que s'han presentat a la
Mesa de la Cambra.
Per defensar la proposta de resolució presentada pel
Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. CarIes Ricci.
EL SR. RICCI 1 FEBRER:
Gracies, Sr. President. Srs. i Sres. Diputats: soIs hem
fet una proposta i jo diria que és for<?1 important i especialment per a nosaltres, que intentam buscar l'equilibri de
tots els aspectes socials i de la nostra societat en aquesta
Comunitat.
La proposta diu exactament que el Govern de la Comunitat Autonoma, i amb atenció al que estableixen els
preceptes de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears i de
la Llei de Bases de regim local, aprofundeixi en el paper
coordinador de la inversió i les despeses públiques de la
Comunitat als efectes d'aconseguir la millor i més equilibrada prestació de serveis públics, i dins el terme de tres
mesos a partir de l'aprovació de la present resolució, el Govern presentara en aquesta Cambra el pertinent projecte de
llei als efectes de plasmar la funcionalitat d'aquest objectiu
en base al que s'expressa en els textos legals abans aHudits.

Es tracta, simplement, que hi hagi un vertader equilibri dins la nostra societat, es tracta de centrar-se i exclusivament dotar del mateix nivell de prestacions deIs serveis
públics a tot el nostre territori. Han de reconeixer que, en
molts casos, ciutats i consells fins i tot es troben francament desequilibrats en relació uns deIs altres. Hi ha pobles
que estan afavorits possiblement per la seva propia riquesa
que poden generar, que les circumstancies els han donat
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unes possibilitats que altres no tenen i és possible que nosaltres haguem de reconeixer, almenys en alguns casos, que
aquelles poblacions que tenen la capacitat de la seva propia
riquesa, pero a<,;:o no és suficient per a nosaltres, que de
qualsevol manera, sigui com sigui, han d'aconseguir que almenys amb el tema públic, l'equilibri sigui real i no sigui
fictici.
És veritat que aquest estudi i aquesta presentació de la
proposta de lIei que haura de fer el Govern, és veritat que
haura de dur una seriosa analisi de les motivacions que hi
pugui haver i les responsabilitats de com s'ha arribat a
aquests desequilibris, si és que hi són, que jo estic segur
que hi són. Hauríem de veure d'on vénen, les responsabilitats. Potser, en alguns casos, de la mala gestió d'alguns d'aquests municipis o consells mateixos que es posin afer.
Fins i tot també hem de vigilar molt que alguns consells o
municipis es posin a fer coses que no han de fer i s'extrapola, de vegades, amb actuacions.

Per tot alfa, creiem que és una obligació d'aquest Govern de la Comunitat Autonoma de tenir vertaderament
una llei com una arma de treball suficient per produir un
equilibri en tots els nostres ciutadans, que no perque siguin
d'un poble o siguin d'un altre han de tenir mancances necessaries i obligades amb tota la regularitat que es mereixen tots els nostres ciutadans, que no n'hi ha de terceres ni
n'hi ha de segones, ni n'hi ha de primeres, com passa i va
dir ahir el nostre President, amb el tema de comunitats a
nivell de Madrid. AlIo que no vulguem que ens facin defora, tinguem la capacitat de demostrar que des d'aquesta petita escala comunitaria, si podem fer aquest servei general
amb un vertader equilibri i amb una vertadera voluntat,
fins i tot, si és necessaria, deIs municipis i deIs conselIs que
tenguin unes dificultats que per sobre no puguin assumir.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. portaveus deIs grups parlamentaris que hi vulguin
intervenir?
Té la paraula el Vicepresident del Govern, Sr. Huguet.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUT6NOMA (Joan Huguet i Rotger):
Sr. President, moltes gracies. Sres. i Srs. Diputats: també molt breu per donar res posta a aquesta resolució presentada pel Grup MIXT, no hi ha gens de dubte que optimitzar les inversions de totes les administracions públiques
ha de ser un objectiu de tat governant, ja des de l'escala
municipal, insular, autonomica i també central.
En aquest sentit, jo voldria dir que en aquesta Comunitat Autonoma, molts deIs aspectes de les inversions es
poden optmitzar més i no hi ha gens de dubte que per molta coordinació que hi hagi, aquesta coordinació sempre pot
ser millorable.
No obstant a0, jo crec que n'hi ha, de plans d'inver-
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sions en cooperació entre ajuntaments i consells insulars,
com pugui ser, per exemple, el Pla d'InstaHacions esportives, com pugui ser també el Pla de Millora de fa<;anes, el de
les infrastructures a zones turístiques, en materia d'acció
social, i un lIarg etcetera.
No obstant a<;o, i arran del debat d'aquests dos dies i
amb el sentir fins i tot jo diria gairebé de la totalitat deis
portaveus, aquesta necessitat sembla ser que hi ha una coincidencia de tots els grups que és el que, en aquest cas, em
preocupa o pot preocupar el Govern. És presentar un projecte de Hei com a tal, un projecte de llei sense abans
comptar amb l'estudi pertinent als efectes de plasmar la
funcionalitat d'aquest objectiu que voste expressa a la primera parto
Cada grup que voti a consciencia. Nosaltres no ens hi
oposam, a aquest projecte de nei, pero sí he ele manifestar
que m'agradaria que acceptés aquesta transacció, o una que
pogués dir: "el Govern presentara davant aquesta Cambra
el pertinent estudi als efectes de plasmar... En base a
aquest estudi es podra fer un ampli consens per establir els
mecanismes de la coordinació, fins a quin punt i indiscutiblement pot acabar en un projecte ele lIei". No obstant a<;o,
si aquesta transaceió no és acceptada, nosaltres presentar
aquest projecte de llei segons l'optica del Govern amb els
estudis pertinents, també la podem presentar.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Diputat Sr. Pons, Damia.
EL SR. PONS 1 PONS (Dami::l):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Ricei: aquest diputat ha fet un considerable esfore; d'hermeneutica - que és
l'art d'interpretar les coses - i després d'un esfore; mental
durlssim no ha aconseguit treure l'entrellat de que diu realment el text que esta sotmes a aquesta CambIa.
És evident, Sr. Ricei, que aquesta vegada el seu equip
assessor, a les onze de la nit, ja no era hora laboral i aquest
text, dens, obscur -com demanava el Sr. Eugeni d'Ors, que
el Begia primer a la criada i si la criada l'entenia deia "el farem un poquet més fosc"-, evídentment, redactat a mitja
nit, de coBita propia, és la fosca vertadera. En Góngora era
un senyor de subjecte, verb i complement directe comparat
amb aquesta meravella sintactica, lexica i lingüística.

Pero jo crec que, bromes a part, Sr. Ricei, és necessari
que ens prenguem seriosament aquest problema. La degradació, tantes vegades enunciada, no és bo que ningú - ni
des del racó del Grup Mixt - contribuesqui a aquest espectacle. Per que? Perque el Parlament s'ha de pronunciar sobre coses que es poden complir. Ja sabem que allo que fa
més felie; al Govern és que s'aprovi una cosa c!'impossible
compliment. No faciliti les coses.
Que demana, aquí? Un projecte de llei, de que? És la

primera vegada que aquest diputat - i li assegur que he llegit molta literatura parlamentaria; jo som un client de la
biblioteca d'aquest Parlament, bastant asidu - i mai no he
vist que a cap de les comunitats autonomes, ni al Congrés
de Diputats per descomptat, es demanas un projecte de lIei
sense que es digués de que. Vos te, Sr. Ricei, pel que sembla, també és un vertader inventor parlamentario Després
voste ha sortit aquí, ens ha explicat que tothom havia de
ser felic;, que tots els pobles havien de ten ir el mateix nivell
i amb aixo, clar, qui és que no hi pot estar d'acord, amb aixo? Pero, i quin és, el camf? Jo deia: "ara sortira un projecte de llei, ara diran de que ha d'anar aquest projecte de Bei,
com s'ha d'articular, quins terminis ha de tenir, a qui ha
d'obligar, com s'ha de repartir tanta felicitat, que és la missi6 que la Omstituci6, d'una manera suau, ens diu que els
poders públics han de fer camí de cara a acostar els ciutadans a les metes d'aquesta felicitat".
Pero no. Al final, Sr. Ricei, se li han vist les canyes deIs
filats, per xerrar amb un llenguatge semblant al mul del Sr.
President. Li han vist les canyes deis filats. No hi ha tal projecte de llei. No hi ha tals acords perque els ciutadans siguin feli<;os. No hi ha cap idea d'allo que és la Comunitat,
ni com pot establir les relacions amb els ajuntaments, relacions que si voste visitas més aquesta biblioteca - que, per
cert, li he vist molt poc - sabria que la Llei de Bases de regim local té tot un capítol dedicat a relacions interadministratives, que el text refós que la complementa en té un altre, etc, etc. Si voste fos tan bon lector de lleis com cartograf, materia dins la gual jo li reconec una solida competencia, actualitzada al segle x.,X, evidentment, veuda que a110 que voste presentava aquí no tenia ni cap ni peus.
Pero després de tot, el conill - com deia el Sr. Triay, referint-se a aItres persones d'aquest Govern - ha sortit del
capell i ha desaparegut. Ja no hi ha conill, ja no hi ha projccte de llei. Que hi ha? Hi ha la idea del Sr. Ricci: un estudi. Sempre hem d'acabar fent un estudio Hem de fer un estudi sobre com fer els ciutadans més feli<;os vía un projecte
de !lei. Sr. Ricei: jo comprenc que tots els diputats, tots els
grups polítics poden tenir els seus compromisos, pero francament creim que si hem de fer un estudi sobre la felicitat
deis ciutadans de les mes Balears perque sigui feHe; un deIs
nostres amics que rebra uns quants milions per fer-lo, per
fer aquesta comedia no feia falta utilitzar aquesta Cambra.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Diputat Sr. Ricei.
EL SR. RICCI 1 FEBRER:
Gracies, Sr. President.
Al Sr. Eugeni d'Ors li assegurava la criada que li faltava el Sr. Pons. Vertaderament, estic content que després de
fer uns grans esfore;os hagi aconseguit veure una mica clara
que la pretensió d'aques! pobre diputat i del grup que representa no és més ni menys que la d'intentar fer feHe; el
seu poble. 1 voste, gran lector de biblioteques, de pas, pas-
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segi pel seu poble i comprovi que no tots tenen les mateixes condicions de vida. 1 quan ho comprovi, per ventura comen<;ara a tenir uns sentiments tan polits cap al seu poble,
com els té cap als seus llibres d'historia i de coses passades,
importantíssimes per fer futur, pero el futur també es fa
avui, amb aquest present.
Voste ha dit - perque voste no té altra visió, ni altra
obsessió - que ja en tenim prou, d'estudis. "AgO, en definitiva, no és més que donar doblers a qualcú que ja veurem qui
és." Quines obsessions, Sr. Pons. Quan a voste qualsevol
dia li donin feina alguns empresaris i el vegem alla com una
rateta, darrera la gent, fent uns rendez-vous especials total
perque li donin una mica de feineta. Jo el trob a voste tan
digne com el que més, pero al cap i a la fi, és el que fa molta gent: feina. 1 els estudis, per sort o per desgracia, per fer
lleis ben fetes, paguen la pena de fer-se. Sense un bon estudi, no pot sortir una bona llei, segurament. Pero en aquest
cas ha estat el Govern que ha dit que li aniría millor fer un
estudio No ha estat el nostre projecte. Nosaltres hem parlat
de llei. Ells han parlat d'estudi i així i tot, si vosté escoltés
bé el que ha dit el Vicepresident, ha dit que a pesar de tot,
que amb els estudis que tenien fets es veien capa<;üs, sempre des del punt optim del seu Govern, de fer la llei. En definitiva, ha estat una insiunació de proposta que ningú no
acceptat i que ells ja avancen que, a pesar de tot, donen suport a aquesta idea.
Per tant, Sr. Pons, vos te, com moltes vega des sol fer, té
una imaginació tan febrosenca que damunt el cel i l'aire
munta coses, pero no toquen mai en terra. 1 aquest Parlament paga la pena que toqui en terra i no faci cas de demagogies. El Govern ho ha entes. Ells, pel que sembla, sí saben el que deman. Jo crec que altres grups que, en altres
instancies, han demanat qualque cosa semblant, per tant,
en definitiva, creiem que paga la pena que hi hagi aquest
projecte de llei que reguli i equilibri la nostra societat a pesar que voste consideri que no paga la pena.
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consideraci6, perque no hi ha temps parlamentariament
habil per atendre un determinat tipus d'iniciatives parlamentaries i perque qualsevol cosa que tengués un objectiu
ambiciós, realment no tendria els terminis adequats per
dur-ho a terme.
1 una mica aquest és el to que iHumina també les nostres propostes, que són possibilistes, algunes realment modestes i algunes purament declaratives, com la primera. Ja
hem renunciat, nosaltres i els altres grups de l'oposició
també, a demanar al Govern les directrius d'ordenació del
territori, pero ens limita m a manifestar la nostra preocupació i el nostre rebuig pel fet que no s'hagin presentat al
llarg de tota una legislatura. És una pura declaració que
ens pareix que ja comen<;a a ser un Mbit reiterat en qualsevol tipus de debat, del qual surten mocions, que ja quasi
quasi hem trobat que, bé, per continuar la tradició parlamentaria, dones presentam aquesta proposta de resolució.
Jo em voldria centrar, de totes maneres, en algunes
que sí que tenen, al meu judici, una mica d'interes i d'intent
de plantejar unes qüestions derivades del to de la nostra intervenció en el debat d'aquests dos dies en relació a les
qüestions de la crisi turística.
Nosaltres demanam la creació d'un organ amb caracter
si no permanent, sí d'una certa estabilitat, d'un organ d'una
mesa permanent de dialeg de cara a la neeessaria reconversió turística. 1 no hem de tenir por de les paraules: el turisme, avui, necessita una reconversió com un determinat moment, en aquest país, em referesc, naturalment, en aquests
moments, a tot I'Estat, va ser necessaria una reconversió de
caracter industrial. 1 per que? Jo crec que els elements s'assemblen molt. El problema que va obligar a la nostra reconversió industrial partia d'una inadequació entre I'oferta
i la demanda deis productes industrials. Un retra'iment de
la demanda, un naixement de pa'isos alternatius, productors
amb preus més competitius i una estructura de roferta inadequada a les necessitats de la demanda.

EL SR. PRESIDENT:
Per defensar les propostes de resolució del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc
Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sr. President: jo crec que, en llegir les propostes -les propostes que es poden entendre- deis grups de 1'0posició, crec que totes tenen un denominador comú, que jo
definiria entre languides i desesperan<;ades. Lil.nguides perque tanmateix sembla que aquestes mocions poden estar
determinades, encaminades a anar a aquell sac d'incompliments ja gran i creixent que des d'aquesta mateixa tribuna
s'ha denunciat de manera reiterada. 1 desesperan<;ades, en
qualsevol cas, perque el seu contingut, un contingut moltes
vega des light, molt suau, no van a la línia de flotació de la
política del Govern, ni a plantejar alternatives perque tanmateix, a sis mesos, previsiblement, d'unes eleccions generals dins la nostra Comunitat Autonoma, no sembla el moment adequat per instar el Govern a la presentació de projectes de llei que tanmateix ni es podrien ni prendre en

Aquestes són les característiques que, mutatis mutandi,
es poden aplicar a la nostra estructura turística i per tant,
també neeessiten d'un organ de participació amb representació deis empresaris i també deis sindicats i, com que no
tenim un instrument fonamental com és el Consell Economic i Social, demanam modestament la crea ció d'una mesa,
d'un organ permanent, de dialeg entre Govern, empresaris
deis distints sectors, sindicats i, naturalment, també hi hauria de ser present, se I'hi hauría de convidar, l'Administració central.
Dins aquest mateix paquet de propostes relacionades
amb política turística, suggerim a la Cambra la necessitat
de fer un congrés internacional de turisme i medi ambient
en aquesta Comunitat Autonoma i coneixer quin és l'estat
d'aquelles empreses turístiques que es troben en situació de
crisi. Aixo és un tema que esta en el carrer. En aquest precís moment, és una qüestió que preocupa coHectius de treballadors i volem que el Govern remeti al Parlament una
relació de les empreses turístiques en situació de fallida i
suspensió de pagaments i el nombre de treballadors afectats.
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Una altra proposta - ja fugint del tema turístic - fa referencia al fet que el Parlament es manifesti constatant la
seva preocupació pel fet que nosaltres denuncüivem ahir
sobre la regressió de les des peses socials al Govern de la
Comunitat Autónoma, expressada a través de la voluntat
política que suposen els pressuposts de la Comunitat. És
una pura constatació que nosaltres proposam a la cambra
perque si es produís una resposta positiva, nos al tres interpretariem - i interpretariem d'una manera molt positiva - la
predisposició deIs distints grups parlamentaris al fet que a
través de la tramitació pressupostária, la tramitació deIs
pressuposts en aquest Parlament, podem introduir-hi, per
dir-ho en termes de moda, un gir social al pressupost de la
Comunitat Autónoma. Per aixó proposam aquesta pura declara ció de la voluntat de procedir a aquesta progressivitat
social deIs pressuposts del Parlament de la Comunitat Autónoma.
Reiteram, una vega da més, la necessitat que el Govern
de la Comunitat Autónoma elabori una enquesta entre els
ciutadans sobre les materíes de la seva preocupació relacionades o no amb l'ambit competencial del Govern de la Comunitat Autónoma. 1 cree que és important. És la tercera
vegada que el reiteram. Les altres dues va ser aprovada,
també. Un sistema democnltic és un sistema d'opinió púo.
bUca, un sistema democrátic és un sistema on el govern
s'ha de referir i ha de ten ir com a punt de referencia les
opinions, els desigs, les aspiracions, les frustracions, les satisfaccions, les insatisfaccions deIs ciutadans, clavant no so··
lament la seva acció de govern, sinó també davanl la seva
inacció de govern.
Creim que els sistemes demoscópics moderns estan
provats com els més escaients per coneixer els estats d'opiniÓ. Així ho creuen prácticament la totalitat deIs governs
del món i toÍS dediquen una atenció especial al coneixement de l'estat de l'opinió pública deIs ciutadans que representen i dirigeixen. Aquesta enquesta, insistesc, seria la tercera vegada que la reiteram. Entenem que no ha d'estar a
disposició exclusivament del Govern. Creim que les res ponsabilitats en materia d'opinió pública, en materia de coneixement de restat de l'opinió pública ciutadana és una responsabilitat compartida entre tots aquells que tenim la representació del poble i per tant, entenem que si bé el disseny, l'encarrec, la realitz.ació de l'esquesta són responsabilitat del Govern, el coneixement dels resultats ha d'estar a
disposició de totes les forces parlamentáries, que és tant
com dir de tota la societat.
Algunes propostes en 10 menor, que em limitaré a
enunciar: una també declarativa, relativa al fet que la culminació d'aquesta legislatura suposi deixar sembrat, aclarit
el camí cap a la culminació del procés de transferencies via
gestió en els consells insulars. No podem demanar - perque
no estam en temps ni existeix la possibilitat legal, tan soIs perque la implementació de projectes de lleis en aquestes
altures de la legislatura ja és practicament impossible -, no
podem demanar la culminació d'aquest procés dins alló
possible, peró sí podem demanar al Govern que en aquests
sis o set mesos que li resten de legislatura faci un esfor~ per
establir les bases per crear els paquets, els conceptes, les relacions amb eIs consells insulars perque es do ni un pas en-

vant en el procés de transferencies de competencies en els
consells insulars i al manco quedi una feina que seria interessant de cara a la próxima legislatura, tenir ja, si més no
comen~da o esbrínada per a la culminació d'aquest procés
en els principis de la próxima legislatura i no quedas, una
vegada més com una assignatura pendent.
Una proposta de resolució fa referencia a la promoció
d'acords amb els ajuntaments que inverteixen en materia
d'instaHacions esportives. Creim que aquesta és una gran
assignatura pendent, en el sentit que cada vegada que aquí
parlam del Pla d'Instal'lacions Esportives del Govern, se'ns
contesta amb el conveni del Ministeri d'Educació per al Pla
d'Instal-lacions Esportives Escolars, tema absolutament important, peró hem de reconeixer que en aquests moments
hi ha, dins les Illes Balears, ajuntaments que fan esfon;os
molt seriosos, molt lloables i jo cree que importants en la
seva transcendencia i tant en número com en quantitat,
com en qualitat, perque la utilitz.ació d'aquestes instaHacions mitjan~nt convenis dins els quals la Comunitat Autónoma hi pot participar de manera económica o amb qualsevol altre tipus de prestacions (monitorats, etc.) puguin
optimitzar la seva utilització més enllá de l'ambit municipal. Hi sortirien guanyant tant els ajuntaments com els ciu-·
tadans de la Comunitat Autónoma que residesquin a ajuntaments que no puguin accedir, perque no en disposen, a
aquest tipus d'instaHacions. Seria una manera de maximitzar l'ús d'unes instal·lacions existents que no són de la Comunitat Autónoma. Per aixó parlam, moclestament, simplement, de promoció de convenis.
1 una darrera, també de to menor, peró no menys important, relativa a un conveni amb la companyia Transmeditcrrania que sabem que té una positiva predisposició a estendre els beneficis deIs descomptes de residents als vehieles automóbils que es desplacen a la península. Creim que
és una passa molt modesta, peró sabem que exísteix una
predisposició positiva. Possiblement aixó requeresqui més
un esforc,: de gestió, de negociació de presencia que un es[orc,: económic, perque amb una negociaeió a tres bandes
entre Administració central, companyia Transmediterránia
i Govern de la Comunítat Autónoma, probablement, l'esforc,: que s'hauria de fer és mínim i seria una manera, petita,
molt modesta, d'ajudar aquest diferencial que ens produeix,
per exemple, aquest famós contracte de programa que té
l'Estat amb RENFE, una inversió a tres anys de mil milions de pessetes diaris, que és una cosa absolutament espectacular i de la qual l'economia de les nostres illes, el
nos tres ciutadans, simplement, no tenen la possibilita t de
beneficar-se'n directament i practicament tampoc de manera indirecta.
Aquest és el conjunt de les nostres resolucions. Insistesc: jo crec que són de to menor. No lleva que n'hi !lagi algunes que siguin profundament ambicioses, peró jo voldria
que el Govern i la Cambra les considerassin com alló que
s6n: propostes de tipus positiu, propostes constructives,
sense poder evitar, naturalment, alguna renyada al Govern
com és la de les directrius d'ordenaci6 del territori.
Moltes gracies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, Sr. Joan
Huguet.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: m'agradaría, primer de tat, si el representant del Grup Parlamentad
CDS m'ho permet, fer una consideració previa i és que entenc que no fa faIta justificar que totes les propostes que
vénen en aquesta Cambra, de tots els grups i des de l'optica
del grup que la fa, són propostes positives que des de la seva optica cerquen un benefici directe o indirecte per a la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Per tant, aixo, ja
ho han de donar per sabut i ho han de donar per fet, perque si no fos així, no tendria sentit ni el debat ni les propostes.
Segona qüestió previa. Jo crec que, amb el to que hi ha
hagut aquests dies en el debat i amb la rigorositat amb que
s'han expressat les opinions, crec que també el Govern, independentment que aquesta Comunitat estigui a cinc o sis
mesos d'unes eleccions, també ha d'actuar amb aquesta rigorositat i per que no dir-ho també?, en aquest cas concret,
allo que voste i molts d'altres tantes vegades han dit: diguin
el que pensen i, si no hi poden donar supon, no n'hi donin.
Bé, dones, fent aquest exercici de responsabilitat des
del Govern - i aixo que servesqui per a tats els grups -, dins
la limitació que ha suposat poder tenir i preparar les respostes a cadascuna d'aquestes propostes, venim aquí precisament per debatre i posar quina és la nostra visió i els arguments sobre aquestes.
Míri: si també se'm permet, comen~ré per seguir 1'0rdre que m'he establert a fi d'agilitar el debat, d'una manera
que em sigui més pril.ctic, comen~ré de la 9 i arribaré a la
primera sense fer grans bloes, perque tampoc no he tingut
temps de poder-ho preparar.
Quant a la resoludó núm. 9, que voste diu "el Govern
informara al Parlament...", nosaltres haviem pensat, en
aquesta proposta d'entrada, dir no; pero amb aquest caril.cter positiu nosaltres li presentariem una transacció que fos
la següent: el Govern soHicÍtara deIs tribunals de justícia
informació sobre les empreses turístiques en situació de fallida o suspensió de pagaments i el nombre de treballadors
afeetats. Per que a0? Per que aquesta transacció? Per que
aquesta resolució? Perque la Conselleria no té informació
directa de la situació economica de les empreses turístiqueso Al contrari, supos que convendrem que seria una intromissió dins el seu normal desenvolupament. Per altra
banda, aquest coneixement de la situadó de fallida - voste
ho ha manifestat i amb aixo, jo hi estic totalment d'acord moltes vegades el tenim a través deis mitjans de comunicació.
És en aquest sentit, que nosaltres presentam aquesta
proposta, diguéssim "transaccional", perqué si no ens podria dur al fet que nosaItres féssim un escrit a totes i cadas-
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cuna de les empreses turístiques que ens comuniquessin a
veure com es troben economicament. 1 jo supos, veig que
voste assenteix i em diu que sí, que es podria acceptar
aquesta transacdó. De qualsevol manera, jo ho deix aquí, a
la taula.
La proposta número 8, "el Parlament de les Illes Balers insta el Govern de la Comunitat Autonoma que impulsi el procés de transferencies als consells insulars i a procurar així la seva prompta culminación, Dient "sí", ja hauríem
acabat, pero crec que no tendríem una actitud responsable.
Dir que no, tampoc no és possible, perque automaticament, s'acusaria el Govern de falta de voluntat de transferir
i una abstenció seria dir "bé, que decidesqui la Cambra i ja
ho veurem". Nosaltres diem que sí. Diem que sí, pero jo he
de tornar a reafirmar damunt aquesta tribuna allo que tantes vegades ja hem manifestat. Aixo és com el matrimoni:
és cosa de dos, no és cosa d'un tot sol.

El procés de transferencies, en aquesta Comunitat Autonoma, i esta reconegut per tots els grups parlamentaris si m'equivoc, que em corregesquin - és un procés que el
mateix Estatut fixa i determina d'una manera molt particular i que deixa molt poc marge al voluntarisme del Govern
o al voluntarisme d'un consell insular en concret o al voluntarisme d'un grup polític o d'un grup parlamentario És a
dir, hi ha una comissió tecnica, que no es pot saltar. Hi ha
que les propostes s'han de debatre dins aquesta comissió
tecnica i es podra estar d'acord si el debat és lent o és rapid
- a0 també és en funció de totes les persones que formen
aquesta comissió tecnica - i després no acaba aquí. El procés no és un procés com l'Administració central, que és
amb una comissió mixta, posant d'acord Administració central i comunitat autonoma, es fa el deeret de transferendes,
o es feia, l'acta d'acceptació i s'ha acabat. Aquí no s'acaba
amb l'acceptació o la proposta de la Comissió Técnica Interinsular. Després comen~ una vegada més tota una tramitació parlamentaria, amb la seva presa en consideració,
amb les seves comissions pertÍnents, fins al debat final d'aceptació.
Jo encara vull anar més enfora, avui, en aquest punt
del debat, en aquesta resolució i és la següent: després de
l'experiencia, poca - i ho reconec -, en la materia de transferencies d'urbanisme, que cree que, valoracions a part sobre qui l'ha duita a terme, qui l'ha duita a ter me ha estat
aquesta Cambra per unanimitat de tots els grups parlamentaris, i en base, precisament, a la darrera Comissió Tecnica
Interinsular, que surt d'una resolució d'aquest Parlament, i
s'ha de dir, quan es proposa fer com a llei de transferéncies
les delegacions que es van fer el temps del CGI, queda ciar
que també hi ha un consens dins la Comissió Técnica Interinsular de nomenar una subcomissió i de prioritzar quines
són les que s'han de dur primer de tot.
Que n'hem ele concloure? No ens cap gens ni mica de
dubte que, tarel o prest, en base precisament a aquesta experiencia, a aquestes set propostes que eluu el Govern, que
són propostes, la qual cosa no vol dir que nosaltres ho hil.gim de fermar, i que se'ls haura de donar sortiela, no hi ha
gens ni mica ele dubte que, tard o prest, aquesta priorització s'haura ele fer. 1 s'haura de fer, tal vegada, dins el si ma-
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teíx de la Comissió Tecnica Interinsular, de totes les transferencies que marca el nostre Estatut que poden ser assumides pels consells insulars, quines són les de més viabilitat, a curt, mig i llarg termini, perque si no ens podem trobar que anem a una carrera de veure qui presenta primer
que. I crec que a0 no és bo.
En aquestes altures de legislatura, anem a tancar, ido,
les set propostes que han duit a la Comissió Tecnica Interinsular amb la refosa d'una proposta que va dur el Grup
Parlamentari SOCIALISTA que feia referencia ja a un decret de delegacions que es va fer i - miri, ho dic sincerament -, si d'aquí al final d'aquesta legislatura, de les set, en
poden sortir una, dues o tres ens podem donar per satisfets.
No per falta de voluntat, ni deIs consells, ni deis grups políties, ni del Govern, sinó pel que imposen el mateíx Estatut
i la tramitació d'aquesta Comissió. Per tant, sí, pero li volia
explicar aquestes dificultats, perque almanco en quedas
constatació i no fos un "sí" alegre per quedar bé.
Quant a la setena, tractaré d'accelerar un poc la meya
intervenció. Bé, en aquesta pro posta li han de dir que sí, és
quelcom que ja des de la Conselleria de Turisme ja s'ha
manifestat, ja s'esta impulsanl. El mateíx President també,
a aíxo, hi ha fet referencia. Jo crec que és una resolució
que, si se'm permet, fa que el Govern se senti estalonat pel
Parlament per dur endavant aquesta idea que ja va exposar
i que ja hi ha hagut aquestes converses i que, per tant, nosaltres sí, a aquesta proposta, des del punt de vista del Goyerno
Quant a la proposta número 6, no la podem acceptar
per diversos motius. Jo no he acabat d'entendre prou bé la
justificació que voste ha fet, perque crec que no té res a
veure ni és comparable la reconversió industrial que va escometre el Govern de I'Estat espanyol, amb la reconversió
turística. Només hi ha un detall concret per fer aquesta
afirmació. Quina és? Que la reconversió industrial es va cenyir a les empreses públiques altament deficitaries, en les
quals hi havia una intervenció directa. I no és que solament
fos necessari i imprescindible; jo crec que el Govern central
va fer molt bé d'escometre, amb totes les seves dificultats,
pero s'havia de fer aquesta reconversió des del sector públic i nosaltres també creim que hi ha d'haver una reconversió del sector turístic per adaptar-lo a aíxo que voste deia - i no m'invento res, perque en temes economies, inventar-se cosa i sobretot davant vos te, em pot resultar molt perillós - per adaptar el mateíx sector turístic a les necessitats
de la demanda. Aquesta reconversió ha de venir estimulada
per I'Administració autonomica, pero ha de venir decididament feta des del mateíx sector turístic, que és un sector
privat i que no és un sector público
M'he referit ara a I'explicació que voste dóna. Quant a
la resolució, en el transfons li vénc a dir que nosaltres no li
podem acceptar tota vegada que ja hi ha creada una oficina
de consulta a la Conselleria de Turisme per a la modernització de la planta hotelera i per a l'assessorament quant a
les possibilitats de transformació d'aquells edificis que optin per a la seva donada de baíxa dins el sector turístico
Quant a la pro posta número 5, i si el portaveu del
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Grup Parlamentari CDS em permet una petita broma, li diria que molt bé, que amb aquesta proposta no hi haura
problema; a més a més, encara que sembli estrany, coincideíxen, aquesta vegada, el Grup MIXT i el CDS, perque el
Grup MIXT té presentada una proposició no de llei i, per
tant, és la mateíxa. Com que esta acceptada aquesta proposta, no hi ha cap problema d'acceptar-la i crec que també, amb l'explicació que voste ha donat, encara que no hi
hagués l'altra és suficient i és de justícia tú-ho. Per tant, no
hi ha massa cosa a dir.
Quant a la quarta, en materia d'insta¡'¡acions esportives, jo crec que aquest Parlament, si la memoria no em falla, en el seu moment va prendre la determinació que els
plans territorials d'insta¡.¡acions esportives, els duguessin i
els gestionessin directament els consells insulars. En base a
aquesta resolució, el marge de maniobra del Govern de la
Comunitat Autonoma és zero. El marge de maniobra es redueíx únicament i exclusivament a accelerar, al maxim possible, una volta han estat aprovats els pressuposts de la Comunitat Autonoma i dissenyades les partides pressupostaries corresponents consell insular a consell insular, és donar els doblers al consell insular perque sigui el consell insular que dugui aquest pla d'insta¡'¡acions esportives d'acord amb les necessitats i amb les prioritats deis ajuntaments. I a<;o és un principi que van reclamar tots els consells insulars, perque abans s'intervenia directament de la
Comunitat Autonoma, que podia dir "aquest, sí i aquest,
no", encara que no es feia. En aquest cas concret, planifica,
programa els ajuntaments, si no estic equivocat, conjuntament amb els consells insulars corresponents.
No podem passar de puntetes damunt el pla d'insta¡'¡acions esportives als centres escolars. No solament a0, sinó
que s'ha constituH un esfor<; molt important en el qual hi
ha hagut una coordinació entre tots els ajuntaments, entre
el Govern i entre el Ministeri d'Educació i Ciencia, és igual
l'ordre: o entre el Ministeri d'Educació i Ciencia, ajuntaments i Govern. Pel que fa a la coordinació de les activitats
esportives, aquesta coordinació sempre sera insuficient.
Que és necessari incrementar aquesta coordinació, no hi
cap gens ni mica de dubte, com és necessari incrementar
qualsevol coordinació.
Pero quant a l'estudi de necessitats del pla d'insta¡'¡acions esportives, aquest estudi esta fel. Esta fet, esta publicat, ha estat lliurat als diferents consells insulars i per tant,
d'aquest estudi, no s'ha de fer la priorització d'aquesta necessitat. La imposa als mateíxos ajuntaments amb els consells insulars. Aquest és el motiu pel qual nosaltres demanaríem que aquesta pro posta no tengués suport.
Respecte de la número 3, jo crec que el Parlament no
ha d'expressar la preocupació del descens de participació,
perque no hi és, aquest descenso I no crec que aquí sigui el
lloc, ara, en aquest moment, de tractar-ho, tota vega da que
hi ha pendent el debat de pressuposts i sera en el proper
debat pressupostari on es contrastin totes les xifres i on es
podra identificar clarament si hi ha hagut desviació en positiu o en negatiu i a veure si hi ha hagut aquest descens de
participació relativa a les despeses en relació al Pressuposts
Generals de la Comunitat Autonoma.
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Pero a<;o té un doble fil. Quin és? Que si voste em
compara el pressupost que es dedica a acció social en els
pressuposts de la Comunitat Autonoma amb a110 que es fixa perque hi ha hagut una serie d'actuacions de caracter extraordinari, com pugui ser un Pla de Millora d'Infrastructures Turístiques, indiscutiblement, si agafam el percentatge
aquest, aquest descens hi sera. Si no agafam a0 - que no s'ha d'agafar perque és una mesura extraordinaria - aquest
descens no existeix. Indiscutiblement, ja he dit abans que
pot ser que el lloc més adequat de debatre aquest punt és
en els pressuposts de la Comunitat Autonoma i no ara,
aquí i avui. Per tant, jo li demanaria quasi fins i tot que la
retirés i que en duguéssim el debat al debat pressupostari.
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que pugui venir a veure com es fa feina en aquestes directrius. El que pass a és que en aquest moment és materialment impossible poder-les dur, pero la feina s'esta fent,
s'esta avan<;ant i no és tan facil, perque ordenació territorial, en la seva integritat és sumament dificil.
Res més i moltes gracies.

(La Jl·lustre Sra. Vicepresidenta primera substitueix el
Molt Jl·lustre Sr. President en la direcció del debat.)
EL SR. PRESIDENT:
Grupos parlamentarios que quieran intervenir?

Respecte de la segona, jo també li planteig una transacció. No entraré en la seva explicació, que podem compartir, i la transacció seria la següent: "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a ampliar l'enquesta realitzada entre els ciutadans de la Comunitat Autonoma i que cobreixi
totes les materies amb un ordre de prioritats". Quina és la
justificació? La justificació és que d'aquesta enquesta, ja n'hi ha una de realitzada, relativa als factors que constitueixen l'índex de qualitat de vida, que ha estat lliurada als diferents grups parlamentaris i que, per tant, l'únic que s'hauria de fer en seria una ampliació. Si voste m'accepta aqueixa transacció, nosaltres no tindríem cap inconvenient precisament a donar suport en base a aquesta transacció, és a
dir, "el Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a ampliar l'enquesta realitzada entre els ciutadans de la Comunitat Autonoma perque cobreixi totes les materies de la seva preocupació i amb ordre de prioritats". És la transacció
que jo li proposaria i que deix a la taula per si un cas és acceptada.
1 quant a la primera, sentirem dir, avui capvespre al
11arg d'aquest debat d'aquesta resolució i jo crec que ja esta
suficientment explicada. S'ha incomplert aquesta disposició? No. És que el Govern no té interes a complir-la? No.
El govern té interes que és complesqui. El Govern hi fa feina i el Govern reconeix, aquí, en aquesta Cambra, que les
dificultats que s'ha trobat a l'hora de confeccionar les mateixes han estat molt superiors a les previsions - i faré un
judici de valors - que el Govern es podia haver fixat en un
primer moment i que Bns i tot el mateix Parlament es podia haver fixat. Aquest judici de valors no tindria cap tipus
de fonament si només una de les comunitats autonomes en
aquest moment tingués aprovades de manera definitiva les
seves directrius d'ordenació territorial. Ni una les té aprovades. N'hi haura qualcuna que les tengui en estat més
avan<;at, com era d'a110 que es tractava l'altre dia, com pugui ser la Comunitat Autonoma de Madrid, pero no hi gens
ni mica de dubte que aquestes directrius, la mateixa Llei
d'Ordenació del territori ja preveu, en el seu articulat, el
retard implícit de les possibles directrius, perque si no fos
així, tampoc no tindria sentit que en aquesta llei es preveiessin altres mecanismes, altres sortides per comen<;ar afer
els plans sectorials en les diferents materies que comporten
l'ordenació del nostre territorio
Per tant, "manifestar la seva preocupació i el rebuig a
l'incompliment" ... , jo, preocupació, la puc acceptar; rebuig?
nosaltres no volem incomplir. Jo li puc assegurar i el convit

Por parte del Grupo Parlamentario NACIONALISTA
1 D'ESQUERRES tiene la palabra su portavoz, Sr. López
Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sra. Presidenta. El nostre grup donara suport
a totes i cadascuna de les propostes de resolució que presenta el Grup CDS. Ho farem perque hi ha coincidencia
amb moltes i crec que la coincidencia s'estendra a altres escons també d'aquesta Cambra.
Malgrat les explicacions que ens acaba de donar el Vicepresident de la Comunitat Autonoma respecte de l'incompliment pales, d'altra banda, de les directrius d'ordenació del territori, de la presentació d'aquest importantíssim
document previst a la Llei d'Ordenació territorial, han passat tants de mesos des que era possible presentar-les que
totes les excuses que es puguin donar en aquests moments
ens sonen més a música celestial que a altres coses.
En el punt segon, referit a l'enquesta, crec que és important recollir, efectivament, que ja hi ha un índex de qualitat de vida a la Comunitat Autonoma que és un instrument útil precisament per reconeixer una serie de realitats
que ahir varen esser qualificades per part del President d'amargues. Jo, Sr. Quetglas, crec que - si em permet la broma
- com que en aquesta Comunitat Autonoma de 650.000
persones, tots ens coneixem, tal vegada no faria falta donar
suport a l'elaboració d'una enquesta. Nosaltres, pero, li donarem suport, perque sempre ho hem vist així i ho hem demanat així. Coneixer la realitat és el primer punt de partida
per redre<;ar les situacions que així ho reclamin.
El punt tercer també és d'una evidencia palesa i hi
haura coincidencia també amb altres propostes de resolució. No m'hi estendré.
El punt quart, quant a l'optimització d'utilitzar les instaHacions esportives municipals, és una possibilitat també
ampliament reiterada en aquesta Cambra i el Govern, malgrat ha dit sempre que tenia ganes de fer-ho, té sis mesos
per veure si ho arriba a palesar.
El punt número 5, el descompte de preus, pot esser
objecte de la controversia global sobre els problemes deIs
déficits de la insularitat. Nosaltres hem estat sempre parti-
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daris d'entrar també en aquest tema i plantejar-Ios a l'administració competent. En aquest cas, ara, aquí, es tracta
d'un tema molt puntual.
El punt número 6 ens resulta especialment grat i el felicitam perque hagi presentat aquesta proposta de resolució que coincideix amb molts d'aspectes del debat que ahir
vam tenir. Enfocar la reconversió del sector turfstic des d'una perspectiva de, per una banda, una relació permanent,
una consulta que es fa imprescincible entre els diferents
sectors i a la vegada no perdre de vista la circumstancia del
mercat únic que l'any 1993 sera una realítat indiscutible és,
per tant, també, una qüestió que ens agradaria veure reeollida i crec que ho sera per part d'aquesta Cambra.
El congrés internacional de turisme i medi ambient és
una bona ocasió, una bona plataforma per relacionar
aquestes dues qüestíons. Ara no m'hi detendré, tampoc, i hi
donarem suporto
Punt vuite: que s'impulsi el procés de transferencies als
consells insulars i es procuri aixi la seva prompta culminació. Si tenim en compte el poc que s'ha fet resulta un eufemisme pensar que sera una possibilitat la prompta culminació. Haurem de deixar que sigui probablement un nou
executiu, no sé de quin color polític, peró el qui agafi amb
més interes i amb més for'?l aquesta problemiltica.
El punt nove també ens resulta d'especial importancia,
de cabdal importancia: informar al Parlament, amb la brevetat que reclama la situació de crisi - es reconegui o no que es viu dins l'ambit del sector turístic, informar de les
empreses turfstiques en situació de fallida i suspensió de
pagaments i el número de treballadors afectats és una primera pass a per veure després quines mesures de suport als
treballadors que puguin quedar al marge, sense lloc de treball, després d'aquesta reconversió, de veure com es fara
aquesta reconversió, quins metodes s'aplicaran, quines incentivacions des del Govern de les Illes Balears, crec, ido,
que és el punt de partida per encetar una nova política en
aquest camp, que es fa imprescindible.
Donarem suport, ido, a totes i cadascuna de les seves
propostes.
EL SR. PRESIDENT:
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tiene la palabra el Diputado Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Moltes gracies, Sra. Presidenta.
Sres. i Srs. Diputats: les propostes de resolució que ens
duu el Grup Parlamentari CDS avui estan immerses o en
consonancia amb aquesta situació de desanim, de líquidació amb que el Govern va presentar aquell debat de l'estat
de la comunitat. No pareix que hi hagi esperan'?l, tampoc
per al Grup CDS, si dedulm la seva opinió d'alló que avui
ens presenten. El seu mateL"{ portayeu ens deia fa un moment que aquestes propostes de resolució eren propostes
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de poc abast, que tenien un calat molt redui't, encara que n'hi ha qualcuna que no és tan així, i per descomptat, compartim, en certa manera, el to que el Govern - que els
grups parlamentaris no - ha donat a aquest debat de l'estat
de la Comunitat. S'ha acabat. S'ha acabat. Liquidem aquesta legislatura i aquest Govern amb dignitat. Constatem realment que la seva actuació ha estat baixa o nuHa en materies com acció social, participació deis grups polítics en els
importants problemes, la participació deis grups socials en
l'actuació económica i social de la Comunitat Autónoma,
etc., i ja tanquem, després del próxim període de sessions,
traguem alló que queda pendent en el Parlament, perque la
veritat és que aqueix Govern, en aquests moments, i ahir
mateix ho va demostrar qua n va pujar en aquesta tribuna,
esta en situació de liquidació i tancament.
Entrant, que aixó crec que és la primera reflexió que
s'ha de fer, allo que ha fe! a les propostes de resolució, perque són conseqüencia del debat, del debat plantejat pel
President Cañellas, entrant a les propostes de resolució. Jo
aniré per ordre, per ordre de presentació, no per ordre inverso Ha estat molt curiosa la presentació que ha fet el Sr.
Joan Huguet. Jo cree que no volia entrar en la primera de
les resolucions perque ja hi entrara en extens, més endavant. Jo tampoc no hi entraré.
És evident que aqueix Parlament, si és conseqüent amb
si mateix, i el seu grup també, ha de rebutjar l'actuació, l'incompliment del Govern de la Comunitat Autónoma, encara que no ho hagin fet altres comunitats autónomes, aquí,
aixó, no ens preocupa, sobre les directrius d'ordenacló territorial. Aixó és tan evident que el Sr. Huguet practicament
no hi ha volgut entrar. Em pareix lógico Ahir ja va passar
amb altres qüestions, que tampoc el President no hi va voler entrar.
El segon terna es refereix al fet que el Goyern faci una
enquesta. Per cert, el Sr. Huguet ja és la segona vegada que
ho di u; diu que ja esta feta i que la tenen els grups parlamentaris; jo he consultat amb el nostre portayeu, president
del grup, representant del partit en aquest Parlment si ja
tenia l'enquesta i resulta que no; nosaltres fa un any que,
amb petició de documentació la demanarem i resulta que
no la tenim. Per ventura només l'han enviada a qualque grupo En el Grup Parlamentari SOCIALISTA, l'enquesta
no ha arribat.
De totes maneres, nos al tres creím, i a posta presentarem una esmena in yace que, en aquests moments, el Govern és millor que no faci enquestes d'opinió, perque resulta que després, certes enquestes de certs tipus d'opinions
que surten al carrer i que de tots els ambients es diu que ha
fet el Govern, resulta que el Govern no les ha fetes. No sigui que amb aquesta enquesta d'estat d'opinió, el Govern
ens fiqui, com és habitual, el gol de no fer una enquesta
d'estat d'opinió electoral i en tenguem una i no en tenguem
una altra.
A posta, nosaltres proposaríem que ja que interessa i
crec que és important, el tema de saber com esta i sobretot
a final de legislatura, l'opinió deis ciutadans d'aquesta Comunitat Autónoma; encara que fos el Parlament, tanmateix
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és igual, perque el Govern l'encarrega a una empresa. La
Mesa del Parlament ho pOi fer igual, peró amb molta més
objectivitat. Que sigui el Parlament que faci una enquesta,
l'estudii el Parlament i la publiqui. Molt més objectiva que
el Govern, molt més segur que els grups parlamentaris ens
assabentarem de tot, no només d'alló que el Govern vulgui,
i molt més segur que sera objectiva. A posta li proposam
aquesta esmena de substitució que com a grup parlamentad, que sí podem fer esmenes, presentam a la presidencia.
Tercera proposta de resolució: no hi entraré. Hi entraré dimarts. En aquest tema de constatar l'escassa preocupació del Govern en materia d'acció social, hi entrarem dimarts. La veritat és que és vera, pero hi entrarem dimarts,
que és el debat pressupostari i encara que ahir i sobretot
aban s d'ahir el President ens va voler donar un estat de Comunitat en tant que en situació de política economica general més propia, encara que també hi havia de ser, pero
només amb pinzellades, més propi, del debat de pressupost,
aquesta, nosaltres ja la reserva m i la deixarem per al debat
de pressuposts, encara que hi estam absolutament d'acord.
Pero no és d'enguany. És bastant general, el tema, a pesar
de les reiterades manifestacions del Conseller del famós
6%, que és obligatori complir, que obviament, si no hi hagués la gran nomina, no arribaríem ni a les petitonetes coses del 6%, quedaríem a un u i busques per cent.
El tema, aquí, és un tema llarg. N'hem parlat molt. No
només en el cas de les tarifes de la Transmediterrania, en el
tema de vehicles, si no, amb el tema de tarifes. Jo crec que
esta bé demanar millores per als ciutadans d'aquesta Comunitat Autonoma. Pero el tema de tarifes, en els serveis
públies, és un tema de bastant més abast o molt més ample
que el tema puntual d'un vehicle o un descompte per a residents. És un tema seriós. És un tema que ens hem de
plantejar si és vera que estam discriminats perque, per
exemple, no estam en les inversions de la RENFE i, si és
vera que Extremadura esta superdiscriminada perque no
esta en les inverions d'Iberia o de Transmediterrania.
Per tant, aixó és un tema delicat i tota la discussió a nivell eurapeu i mundial sobre el tema de les tarifes del servei públic, és una discussió globalitzada. Que ha de pagar el
ciutada, pel servei públic? Ha de pagar la tarifa al cost de
prestació d'aquell servei? Ha de pagar una tarifa subvencionada? No el ciutada d'aquesta Comunitat Autónoma, sinó
els ciutadans d'on sigui. Qui és que ha de subvencionar?
etc. Perque en definitiva, allo que es rebaixa de preu a qualsevol ciutada, l'esta pagant un altre o l'estam pagant tots.
Nosaltres hi donarem suport, pero tenint en compte que
esta pendent, en aquesta Comunitat Autónoma, precisament en aquesta Comunitat Autónoma, un seriós debat sobre els temes de tarifes de serveis públies en la nostra relació en aqueix aspecte amb la resta de comunitats autonomes i amb la re.<;ta de l'Estat. Crec que queda pendent. El
deixam damunt la taula, encara que - és un tema bastant
menor - emmarcat dins el tema de tarifes. En parlarem més
envant.
Ens proposen en el punt sise la creació, de veres - i ho
hem de dir així de dar, "de veres" - d'un consell de turisme.
Un consell consultiu de turisme. 1 per que deim crea ció, de
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veres, d'un consell consultiu de turisme? Se n'ha creat un,
de consell consultiu de turisme, peró resulta que, per a
aquest Govern - i bastara aquesta pinzellada, perque tampoc no em puc allargar de més - de dretes, conservador, només intcressa el tema turístic a l'administració i als empresaris. És a dir, els qui sempre perden quan hi ha una crisi
turística, els qui perden primer i pass en problemes greus de
supervivencia, problemes greus d'educació deis seus fills,
d'alimentació, etc. o de reemigració, dins la Unia - jo supós
que ja se n'ha penedit molt - que va proposar el Pre..<;ident,
Sr. Cañellas, d"'han de retornar, després d'anys de feina aquí, al seu poble d'origen", que no a la seva terra. La seva
terra és aqueix país i tant de bo de tots la terra fos el món;
tant de bo de tots: molt millor estaríem. Resulta que, per a
aquest Govern de dretes, aquest Govern conservador, els
sindicats, els representants deis treballadors, no participen
en el consell de turisme, mira per on. EIs autenties perjudicats, qua n hi ha problemes, els més perjudicats, no poden
participar. A posta estam absolutament d'acord que és hora
de donar l'autentica representació als sectors sindicals laborals en els temes de turisme.
No em faci així, Sr. Huguet, que li hauré de dir que el
consell economic i social, primera opció: aquell famós consell assessor de presidencia, economic i social que es va aprovar fa no sé quants d'anys, no hi ha hagut manera de posar-lo en marxa. Srs. del Govern, la seva sensibilitat social
pareix que és fluixeta. No volia dir inexistent, pero fluixeta.
1 no és el seu cas, Sr. Huguet, pero sí és el seu cas, com a
Vicepresident del Govern o membre d'aquest Govern - no
és el seu cas personal, volia dir. Pero els temes personals
dins la funció del Govern, no compten gaire, i el seu pes,
en aqueix aspecte, deu comptar molt.
Nosaltres creim que és una imprudencia, senyors del
CDS, plantejar a aquest Govern en liquidació, que impulsi
o patrocini un congrés internacional de turisme. Entre d'altres coses, perque al tema, Ji donam molta importancia, a
un congrés internacional de turisme i medí ambiento No a
una reunió, com enguany em pareix que n'hi ha set, que es
fan, o quatre, n'hi ha programades quatre a distints lloes de
la Mediterrania, sinó un congrés internacional de turisme i
medi ambient, organitzat per les Balears, organitzat per
aquesta Comunitat Autónoma, ha de ser una cosa amb
molt de pes, ha de ser una cosa molt ben muntada i que el
Govern, així com esta, és molt millor que no ho toqui. Esperem que hi hagi eleccions i el govern que surtí, sigui el
que sigui, i esperem per a bé d'aquests ciutadans, que no
repetesqui, organitzi, amb temps suficient, aquest congrés
internacional de turisme, que sí és interessantíssim per a
aquesta Comunitat Autonoma, peró que no podem deixar
en mans d'un Govern que sap que esta en liquidació. A
més, que és logic, és el transcurs natural del temps.
El punt 8 és un punt que no podem deixar passar per
les bones: les transferencies als consells insulars és el tema
clau d'aquesta Comunitat Autonoma. Nosaltres, en principi, estam d'acord que el Govern, els grups parlamentaris,
els partits políties, han d'impulsar aquest procés de transferencies: és evident, pero creim que hi ha un punt més, un
puntet més. És imprescindible, i ho hem de dir així de ciar,
la resolució no ho diu al contrari, per tant, en principi no
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esta mal formulada, hi cap allo que nosaltres direm, és imprescindible una cosa que el Govern del Sr. Cañellas ha esta incapa<; de fer durant set anys i mig i és el gran pacte polftic i social. Es va fer amb la Llei de Conse11s insulars. Després va tornar enrera, pero vaja, aixo són coses menors. Hi
estam acostumats. És un pacte polític i administratiu entre
els grups políties i les administracions deIs consells insulars
i de la Comunitat Autonoma per elaborar un procés datat
de les transferencies, de manera que ni es coHapsin els
consells insulars ni deixem, a curt o mig termini, sense contengut la Comunitat Autonoma.
Per aixo, fa falta un pacte polític, que no és mal de fer,
que els conse11s insulars estic absolutament d'acord que el
desitgen, perque allo que fa aquest Govern, que és carregar
no vull dir "transferencies", perque seria desvirtuar la paraula, carregar d'encomanes de gestió certs consells insulars o tots, aixo m'és igual, el de Mallorca, no, creim que no
és ni el que diu l'Estatut ni el que preveu la Llei de Consells insulars ni a110 que diu la bona logica política. Per
tant, pensam que és hora que, per impuls d'aquest Govern,
ara, o després d'eleccions, aixo tampoc no és important, hi
ha d'haver, s'ha d'elaborar, un gran pacte polític per desenvolupar el camf institucional d'aquesta Comunitat Autonoma. A posta, la resolució que ho impulsi en aquest sentit,
que de moment, allo que és a la Comissió Tecnica Interinsular avanci en el camí que hi hagi d'haver, pero que hi hagi un procés de reflexió entre administració i partits políties per dur, de la millor manera possible, per als ciutadans
d'aquesta Comunitat Autonoma, que no per als políties,
per als serveis públies d'aquesta Comunitat Autonoma tot
el procés de transferencies als Consells insulars.
La part darrera ens ha preocupat i ens ha preocupat
molt seriosament, perque entram en el tema - i ens estrany
que el Govern de dretes i conservador hagi volgut presentar una especie d'arranjament en aquesta proposta - perque
la terminologia, si em permet, Sr. President, un moment,
utilitzada, "empreses turístiques en situació de fallida o suspensió de pagaments", en primer lloc, és una termino logia
confusa i perillosa. Estan en fallida, estan en suspensió de
pagaments o estan en acords previs a suspensió de pagaments o estan en acords previs a arranjaments de liquidació, etc. Si estan en situació de tema judicial, les suspensions de pagaments es presenten en els jutjats i qualsevol
interven ció parlamentaria podria ser molt més perillos a
que no coneixer-ho. Si estan en situació de fallida, exactament igual. Com actuarien, des d'aquest Parlament?

Una altra cosa, molt més seriosa, seria veure quines actuacions ha de fer el Govern en els casos de liquidació, fugida, finalització d'una explota ció hotelera d'un altre tipus
respecte de les situacions en que queden els treballadors
afectats. Pero en el que no podem entrar és, en la nostra
opinió, en una especie de, que podria ser, que és una situació de fallida o de suspensió de pagaments? Aquella situació en que el Govern cregui que una empresa va malament? Ens la duu al Parlament i ja la tomam? Per la publicitat, és un deis temes més delicats que hi ha. Una situació
de suspensió de pagaments de la qual es negocien els acords i que, perque véngui a aquest Parlament es poden destrossar els acords? S'hi ha d'anar amb molta cura, en aquest

tema. Si bé és molt important la situació - com el cas de FIDES, que aixo, més que suspensió de pagaments, fallides o
altres, és una situació d'estafa generalitzada -, a part d'aixo,
si s'ha d'anar amb molta cura en aquest tema i amb molta
sensibilitat social en el tema deis treballadors, no sigui que
les nos tres actuacions provoquin encara més mal del que
intentam evitar. S'han d'intentar evitar els mals, pero no
posar-nos en una situació tan perillosa.
Nosaltres creim, senyors del CDS, que, com veuen, no
podia ser d'altra manera, amb menys de sis mesos de govern que queden aquí, perque a partir de la convocatoria
d'eleccions estan en provisional, no es podia fer gaire més,
pero vos tes tenguin anims. La veritat: aguantin fins al final,
no facin massa coses, no espatllin aquesta Comunitat més
del que I'han espatllada i arribam a eleccions i a veure si ja
d'una vegada, un govern es fixa uns objectius per evitar que
la situació economica es deteriori més i caminem altra vegada per aquesta situació de benestar, de qualitat de vida,
de protecció del medi ambient. Aixo darrer no ha estat característic de la feina del Govern, pero ha caracteritzat la
forma de vida deis ciutadans d'aquesta Comunitat Autonoma.
Senyors del CDS, nosaltres donarem suport a la gran
majoria de les seves propostes, llevat que, en allo que no
els donam suport, ens convencin que no volien dir aixo o
que canviin les expressions que hi ha a les seves resolucions.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Por parte del Gobierno, tiene la palabra el Vicepresidente, Sr. Huguet.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger):
Gracies. Sres. i Srs. Diputats: deman al representant
del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES que no
s'ho prengui malament si no faig referencia a la seva in tervenció, tota vega da que voste ha fixat positura en relació a
les propostes del CDS, que era el torn aquest.
Sr. Alfonso: voste és un provocador; provocador dialectic, a veure si ens entenem. Jo no sé si I'objectiu era donar suport a les resolucions del CDS o que dema sortís el
titular "el diputat del Partit Socialista diu que el Govern esta en liquidació". Si és a0, ho ha dit set vegades. N'hi han
faltades dues, perque són nou resolucions. A<;o és el mateix
cantar de fa quatre anys i cregui'm, com diu el nostre President, que també "nostre" President, independentment del
partit a que pertanyi el Sr. Felipe González, que Déu li
conservi la intuició. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Para qué pide la palabra, Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
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La intervenció del Vicepresident ha obert un torn incidental. Crec que tenc dret, amb un temps també bastant reduH, a contestar-lío

EL SR. PRESIDENT:
Tiene la palabra, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Gracies, Sra. Presidenta.
Sr. Vicepresident: jo no som un provocador dialectie.
Jo die a110 que pens. I moltes vega des fins i tot die a110 que
voste pensa que no pot dir. El que passa és que un ha de
dir totes les coses, en aquesta tribuna, que pensi i no les ha
de dir en els passadissos. En primer Uoc.
En segon Uoc, a vostes, mai, des de fa quatre anys, no
els havia dit que estaven en liquidació, que perdrien les
eleccions. Enguany els dic que estan en liquidació perque el
seu estat d'anim és aquesl. No tenen empenta per dur endavant les coses i es veuen el pressupost, es veuen el que
ens ha presentat el President del Govern en aquest debat
de l'estat de la Comunital. Voste ha 11egit els pressuposts?
Bé, ho veurem la proxima setmana. No estan en liquidació,
és que hem d'acabar aquests sis mesos. Acabem i anem. No
vol dir que perdin o guanyin les eleccions. Aixo ho diuen
els ciutadans, sempre.
1 ja, finalment, és evident que les propostes del CDS,
com les propostes de tots els grups, són unes propostes que
tenen un caire positiu i un caire de crítica. Nosaltres hem
fet una presa de posició punt per punt, amb caracter positiu, amb caracter negatiu i amb car:kter de crítica. No voldria que criticas el senyor que passava pel carrer. Els qui
han governat durant aquests quatre anys i els quatre anteriors han estat vostes. Els qui han fet les coses, unes bé,
unes altres regular i unes altres malament han estat vostes,
des del Govern. Jo no puc criticar el CDS per haver actuat
en el Govern, perque no hi ha actual. No puc criticar el
PSM o a nosaltres mateixos. Vostes han actuat i quan s'han
equivocat, s'han equivocat vostes. 1 quan s'han intentat posar una floreta, també se l'han intentada posar vostes. A
posta permeti'm - que és, a més, la meya feina, que els digui a110 que crec que han fet malamenl. Els ho diré ara, d'aquí a dos mesos, d'aquí a quatre mesos, dins campanya
electoral i sempre que sigui necessari dir-ho, exactament
igual que vostes, després, ho diran els qui governin aquesta
Comunitat Autonoma. Exactament igual. Per tant, aixo no
els ha d'estranyar. Voste se sent provocat perque a mallorca diuen "qui té la coa de palla, aviat se li encén".
EL SR. PRESIDENT:
Por parte del grupo parlamentario proponente de las
resoluciones, tiene la palabra su portavoz, Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gracies, Sra. President. Bé, sembla que a110 vertaderament provocador aquí són les nostres propostes, que han
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aixecat una batalla dialectica, de la qual ens alegram, perque, en definitiva, per a aixo estan posades, per a la seva
discussió i per a l'aclariment.
Vu11 referir-me als comentaris, que vull agrair a tots
els grups parlamentaris, a les nostres propostes de resolució.
Quant a la primera, la que proclama el rebuig de no
haver duit les directrius d'ordenació del territori, no podem
acceptar, Sr. Huguet, les justificacions del Govern. Voste
ha dit que les previsions varen ser molt optimistes. Efectivamenl. Les previsions eren de vuit mesos, pero és que els
vuit mesos s'han convertit gairebé en una legislatura i mitja. Vu11 dir que és una cosa un poc exagerada. Sobretot tenint en compte que la Llei d'Ordenació del Territori parla
de presentar un avan<; de les directrius, no les directrius
mateixes. És a dir, jo crec que en aquestes altures, lamentar
la mateixa presentació de l'avan<; significa una situació greu
que afecta una qüestió fonamental, perque jo voldria transmetre als ciutadans que quan parla m de directrius d'ordenació del territori i recriminam al Govern que no les envii,
no parlam d'una documentació que més o manco ens ha de
servir per entretenir-nos. Parlam d'una pe<;a cabdal dins
a110 que és l'ordenació territorial de la nostra Comunitat
Autonoma, és a dir, l'expressió en termes d'una planificació
amb un instrument més modern que els ve11s plans provincials d'a110 que és la política territorial de la nostra Comunitat, tema absolutament fonamental.
Pro posta de resolució número 2, sobre l'elaboració de
l'enquesta. Acceptam plenament la proposta del Grup SOCIALISTA. Ens ha conven<;ut al cent per cent. La convertim en el fet que sigui el Parlament, que faci aquesta enquesta, fins i tot trobam que és absolutament encertat per
garantir l'objectivitat i que aixü arribi a tots els grups parlamentaris. Crec que el Grup SOCIALISTA ha presentat
l'esmena. Queda, per part nostra, acceptada. No sé si reglamentariament és preceptiva l'acceptació de tots els portaveus.
Proposta de resolució número 3, sobre la constatació
del descens de la participació relativa de les despeses de caracter social. Miri, Sr. Huguet. Jo crec que hem d'acabar
amb una confusió que es produeix al 11arg de tot aquest debal. Política social no és acció social, no només és acció social. Miri: el Sr. Forcades li pot explicar en un minuto La
presentació deIs pressuposts de la Comunitat Autonoma i
de tot els pressuposts implica una manera de fer els comptes que se'n diu la classificació funcional. I dins la classificació funcional hi ha el grup de funció número 4 que es diu
"producció de béns de caracter social " i no només inclou
les partides destinades a acció social, sinó totes aque11es
que són interpretables com aque11es despeses directament
lligades a la producció de béns i serveis que afecten directament el benestar deIs ciutadans. S'hi inclouen les despeses
en habitatge, en materies d'abastiment i sanejament d'aigua, les infrastructures basiques, de caracter cultural, esportiu, social, recreatiu, no només acció social. Parlam de
política social, que és molt més que acció social.
I aquestes partides, aquest grup de funcions, any rera
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anys, baixen la seva participació relativa al pressupost. Li
repetiré les xifres, que no tenc davant, pero de les quals em
record d'ahir: I'any passat, un 3 i busques per cent de pujada quan el pressupost va pujar el 17; enguany, un 1'77,
qua n el pressupost ha pujat 26'6%. És una baixada relativa
de les despeses destinades a reequilibrar els desequilibris
que la nostra societat té en relació a les oportunitats de la
població a accedir a un nivell de vida més igualitario 1 amb
aixo, el Govern té un suspenso 1 aixo és una constatació que
nosaltres hem de fer i que proposam al Parlament que do ni
suporto
La quarta proposta de resolució diu literalment - Ji llegiré, perque jo crec, Sr. Huguet, que voste no l'ha llegida
bé o qui Ji hagi fet el paper, no l'ha Ilegida té, perque diu,
escolti, per favor - : "el Govern de la Comunitat Autonoma
de les Illes Balears, d'acord amb l'estudi de les necessitats
per al Pla d'Insta¡'¡acions Esportives promoun) acords i
convenís amb els ajuntaments de la Comunitat per tal d'optimitzar la utilització de les insta¡'¡acions esportives municipals. 1 voste em contesta, primer, que les infrastructures
esportives són competencia deis consells insulars. Bé. Que
el seu marge d'actuació en materia de promoció d'infrastructures esportives és zero. D'acord. Ens diu que I'estudi
de necessitats del Pla d'Insta¡'¡acions Esportives esta fet i
aixo ho reconeix la mateixa resolució.
Jo Ji die que si el Govern té les competencies en la materia - perque les té estatutáriament - i distribueix els doblers d'acord amb els ajuntaments a través deIs consells Ínsulars, no em pot negar, Sr. Huguet, que el Govern té les
competencies en materia de la regulació i de l'ordenació de
les instaHacions esportives. 1 per tant, l'únic que lí demanam, fixi's, promoure acords i convenís per optimitzar la
utilització, és a dir, si el Govern de la Comunitat Autonoma els financia, el mínim que pot fer és posar determinades
condieions que optimitzin la seva utiJització. És a dir, jo
voldria que voste m'hagués contestat el contengut de la
nostra proposició o de la nostra moció i no vaguetats ¡ generalitats que no tenen res a veure amb el seu contengut.
1 anam a la que jo cree més important de les nostres
propostes, relativa a la institucionaJització d'una mesa de
dialeg per a la reconversió turística. Miri: jo crec que hem
d'aclarir el tema de la reconversió amb quatre dades. Voste
diu que la reconversió turítica no té res a veure amb la reconversió que s'ha fet a nivell de I'Estat de les grans indústries. Jo diré que hi ha moltes més semblances de les que
voste m'ha dit. Estam davant una retracció i un canvi qualitatiu de la demanda, exactament igual que a la indústria.
Estam davant d'un excés de la capacitat d'oferta, exactament igual que la indústria. Estam a un sector en el qual
les inversions públiques i les inversions privades conflueixen de cara a produir una oferta que esta íntimament lligada, exactament igual que la industrial. 1, finalment, hi ha un
gran problema de formació del personal que queda afectat
per aquest procés.
AÍXo són característiques que s'hi assemblen molt i, Sr.
Huguet, no li puc acceptar, perque em pareix que és manifestació d'una ignorancia que no és propia d'un governant,
que em digui voste que la reconversió ha afectat només el
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sector públic industrial, perque aquí tenim la reconversió
de la línia blanca d'electrodomestics, per exemple, i és la
primera que em ve al cap, que no té res a veure amb el sector públic industrial, perque el sector és absolutament privat i la reconversió es va fer. 1 es va fer a tres bandes, entre
les empreses, I'administració i els sindicats. 1 va ser una reconversió perfecta. Va ser una reconversió que no va tenir
la crispació i el grau de crisi social que va tenir la de la siderúrgia. Per cert, es va fer quan el Sr. Rodríguez Sahagún
era Ministre d'Indústria.
En relació a la impulsió del procés de transferencies
als consells insulars, jo es tic d'acord, Sr. Huguet, que voste
ha donat la paraula clau. Es tracta de prioritzar, és cert. Pero jo voldria expressar a la Cambra que el nostre grup ho
vol plantejar aquí, amb aquesta proposta tan suau, que ve
tan condicionada per elements que s'han dit aquí, com el
pas del procés per la Comissió Tecnica Interinsular, etc. La
necessitat de plantejar una viabilitat a curt, mig i llarg termini jo, per resumir, la reduiria a I'expressió d'una voluntat: que aquest procés, pel fet d'estar en liquidació la legislatura, no s'aparqui, que no el deixem ja aparcat com un tema que "bé, ja ho veurem, ara hem fet un parelJ de transferenc¡es, alguna més que pot sortir, pero no plantejarem
més temes", perque, com vos te ha dit, Sr. Huguet, a pesar
del cert decensís o de la certa desesperanc;a que pugui aixeC'llf aquest debat d'aquests dos darrers dies, té raó, Sr. Huguet, quan voste diu que hem d'actuar exactament igual
que si estassim en el primer dia de la legislatura. Tot el camí que deixem avaIH;at perque el proxim govern, sigui qui
sigui en qualsevol cas, emanara d'una majoría d'aquest
Parlament -, pugui continuar una feina, perque aL-xo és un
procés que, efectivament, abasta molt més d'una legislatura. 1 aixo era tota la intenció que nosaltres plantejavem.
Simplement, que aquest procés no quedi aparcat, sinó que
continul impulsat, i que l'acció de govern, que és especialment responsable, l'impulsi.
1 ja acabo. La nostra danera moció fa referencia a la
ínformació sobre les empreses en situació de fallida i suspensió de pagaments. Vull tranqui¡'¡itzar tothom: el Govern i el Grup SOCIALISTA. L'únie que demanam és informació. Res més. 1 a més, crec que la proposta de resolució esta amb molta precisíó redactada. No volem saber
aquelles empreses que estan en un procés de negociació de
cara a evitar o superar una amena<;:a de fallida o suspensió
de pagaments, perque efectivament aixo seria un element
de distorsió. AÍXo no ho volem saber. Volem aquelles que
tenen una situació de fallida, agraesc la coneció terminológica al Sr. López Casasnovas, i de suspensió de pagaments
que ja tenen aquesta declaraciÓ.
Per que? A efectes informatius i no per actuar en relació a una o cadascuna de les empreses, sinó als efectes de
tenir una informació, com es poden tenir informacions relatives a l'evolució de l'estat de febre d'un malalt per seguir
el seu procés i veure quins efectes té una situació de crisi
-per que evitar la paraula?- en relació en aquesta qüestió.
Li accepto la seva proposta de transacció en relació al fet
que se sol·licitin del tribunal de justícia. Jo el que li vull dir
són dues coses: primera, la nostra proposta no dei a com el
Govern aconseguiria aquesta informació. D'alguna manera,
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com dir-li, ens és igual, és a dir, aconsegueixi-Ia com trobi
més oportú. Si troba que és adregmt-se al tribunals de justicia ens pareix molt bé. Si vol que consti a la proposta, ens
pareix molt bé, pero no oblidi una cosa. Nosaltres oferim
una transacció sobre la transacció si és que voste ho ha
oblidat, que digui "el Govern sol, licitara deIs tribunals de
justfcia i n'informara al Parlament...", etc. Ho dic perque no
quedi només aquesta qüestió acceptada. l amb aquesta precisió, acceptam la transacció.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Tiene la palabra el Sr. Conseller de Turismo.
EL SR. CONSELLER DE TURlSME (Jaume Cladera
i Cladera):
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats: per fer
unes puntualitzacions que crec importants, perque no només és important el resultat de les resolucions, sinó tenir
en compte les opinions que es diuen dins aquest Parlament.
Crec que comparar la situació actual del sector turístic
amb la reconversió industrial és una mala comparació, molt
perillosa pel que podem transmetre a la nostra societat. Aixo no és un sector en fallida. Miri: he dit, dins aquest Parlament, que el que passa dins les empreses turístiques és que
guanyen menys doblers que abans pero no hi ha problemes
dins les empreses. Actualment, a tota la Comunitat de les llles Balears, de coneixement públic, no sé si n'hi ha més, de
les que tenim de coneixement públic són: FlDES, que, com
molt té ha definit el Sr. Alfonso, no té res a veure amb el
sector turístie, absolutament res a veure amb el sector tur1stic, aixo és una operació que no vull qualificar aquí dedins pero que tots vostes, que tenen coneixement, més o
menys saben i hi ha dues empreses, una que esta en situació de fallida tccnica i una que esta en suspensió de pagaments. Aixo és el que hi ha oficialment dins la Comunitat
Autonoma en aquests moments.
Per tant, dins un sector que té 2.500 empreses d'allotjaments, 4.000 empreses de restauració, no sé quantes de
souvenirs, de cotxes de lloguer, etc. utilitzar paraules dient
que s'hi ha de fer la reconversió com a la indústria siderúrgica, és, Sr. Quetglas, amb tot respecte, realment preocupant, perque podem transmetre a l'opinió pública que aquí
podem tancar aquest negod turístico
Aquest negoci turístie, enguany ingressara 400 mil miHons de pessetes amb una disminuació del 4% respecte de
l'any passat i en pessetes constatns, una disminució del
10%. D'acord. Estam en una situació desfavorable. Aixo esta cIar i ho admetem. Pero un sector que ingressa 400 mil
milions de pessetes no el podem qualificar d'estar a punt de
la reconversiÓ.
Un altre tema: aquest sector té un inconvenient molt
notable i és que resulta que crea molta ocupació o ha creat
molta ocupació fins a l'any 1989, fixa-discontínua. 1 quan
s'acaben els contractes, evidentment resulta la data curiosa
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que cada vegada que es crea més ocupació es crea més desocupació, perquc com que l'ocupació és de fixos-discontinus, si s'han creat 4.000 lloes d'ocupació, a finals de temporada, aquests 4.000 lloes són de desocupació. Aquestes coses, les hem de tenir en consideració, perque resulta que
critica.m un sector i el presentam com un sector realment
en fallida, cosa que no éso
És dar que hi ha coses que diu voste que té raó. Hi ha
un escés d'oferta. Aixo és el problema greu que té el sector.
1 és el problema on hem de centrar els esfonios. Pero matisem, parlem d'aquest tema, pero no d'una reconversió que
es pugui entendre en termes economies massa exagerada.
Després, voste fa apreciacions en les quals jo discrep
totalment. Aixo del canvi qualitatiu, miri, he dit dins aquesta Cambra un munt de vega des que no hi ha un canvi de
tendencia de cara a les illes i vaig dir l'altre dia a la Comissió d'Economia i Hisenda, i ho repetesc. Ens hem de mentalitzar. Si no ens mentalitzam nosaltres, no mentalitzarem
la gent. Balears és la General Motors del turisme: fiquins'ho dins el cap. Mentre tota la Mediternlnia té un rebombori turístie, Balears aguanta el tipo. Mallorca, dia 30 d'octubre, té 1'8 menys de turistes que l'any passat i Menorca i
Eivissa el 12% menys. El global és el 6'5% menys. Canarles
ha tengut el 20%. Turquia ha tengut el 18%. Parlam de xifres importants. Aquí mantenim uns resultats, dins tot el
que passa, jo crec que realment prospers.
Una referencia que ha dit el Sr. Alfonso just a t1tol informatiu, no per entrar en discussió. Es va crear el Consell
Assessor de Turisme. Contempla que hi ha cinc representants sindicals. S'ha convocat aquests representants sindicals tres vegades. Se'ls ha demanat que nomenin aquests representants sindicals. Ni Comissions Obreres ni UGT no
ens han contestat i no és només aixo, el més greu. Sindicats
amb els quals tenim bones relacions, normalment, ni tan
soIs ens han manifestat, ni per escrit ni personalment, el
seu desacord. Jo he llegit en els diaris que hi estan en des acord, pero no he pogut parlar amb ells i tenir-ne coneixement. No és entrar en discussió. Només és perque voste
tengui aquesta informaciÓ.
1 respecte del congrés aquest internacional, jo crec que
aixo, ja ha dit el Vicepresident, que tote.,> aquestes coses
són bones, pero m'ha donat una especie de sensació que
era una idea recollida deIs diaris d'aquests dies perque a fi
de comptes, l'acord que estan a punt de signar els operadors turísties internadonals amb la Comunitat Autonoma
va en aquesta via.
Moltes gracies, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Quetglas. Bien, de acuerdo. Ha abierto un turno
incidental, el Conseller, perdón. Sí, gracias.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Gracies, Sra. Presidenta. Jo vénc en to de pau, Sr. Cladera. Jo crec que voste - i li die amablement i tranquil-la -
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ha confós dues propostes de resolució que són distintes, de
distint contengut i que es refereixen a coses qualitativament i quantitativa distintes.

EL SR. PRESIDENT:

En cap moment jo no he dit ni he pressuposat ni les
nos tres propostes impliquen que la reconversió respongui a
un sector en fallida. Seria absolutament insensat una afirmació d'aquest tipus, que jo no he feto Jo he dit que hi ha
elements que s'han donat a aquelles indústries que han hagut de menester una reconversió que es donen en les circumstancies actuals, en el sector turístico Quins són, aquests elements? El redimensionament de la demanda i el canvi
qualitatiu de la demanda - i el canvi qualitatiu és una cosa
que no hem anunciat nosaltres; esta anunciat des del Govern com a aspiració necessaria -, un excés d'oferta, que
m'acaba de reconeixer i la confluencia de les necessitats
d'una inversió pública, d'una inversió privada i d'un sector
afectat, que és el sector de treballadors, són elements que
estableixen un ciar paraHelisme amb els sectors industrials,
que un determinat moment es va plantejar una reconversió,
no perque estassin en crisi, no perque estassin en fallida, sinó perque l'aparell productiu no estava adequat, en la seva
formació a l'evolució d'una demanda que anava en un sentit distinto Igual que ara aquí. I tenim un mercat únic per a
l'any 93 que és un horitzó importantíssim.

Sí, Sr. Alfonso, té la paraula.

Aleshores jo voldria que aquesta proposta de resolució
que convida que el Govern mantengui un permanent estat
de diaIeg amb empresaris, amb sindicats i amb l'administració central en relació a tenir activada la General Motors
que voste diu del turisme, perque la General Motors també
cada any, cada dos o cada tres canvia la seva oferta de modeis d'automobils que ofereix, perque la demanda és canviant i perque s'ha d'adequar a les necessitats que li imposa
el mercat. Aixo és el sentit de la nostra proposta.
En re la ció a la número 9. Miri: no planyem esfon;os.

Moltes gracies, Sr. Quetglas.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Gracies, Sr. President. Era per fer dues precisions al
Sr. Cladera. Nosaltres sabem que hi havia una serie de representants sindicals elins aquest Consell Assessor de Turisme. També sabíem que no s'havien constituH per dues raons, pel que eliuen ells: primer perque hi tenen molt poca
representació. Pero voldríem entrar una mica més a fons en
aquest tema i seré molt breu.
És curiosíssim que tots els temes de relacions laborals
ele participació deis sinelicats representatius dins els procediments, consells i la resta ele la Comunitat Autonoma, tots
han acabat en un fracas. És curiosíssim. Ho he dit abans: el
Consell Assessor Laboral ele Presidencia, fracas absolut.
Varen ser incapac;os, l'anterior Conseller de Treball ni l'actual Conseller ele Treball, ni de parlar amb els sindicats.
Parlar amb els representants sindicals, Sr. Cladera, és una
ele les coses més senzilles que un es pugui imaginar. És cridar-los, asseure's i es podra no arribar a un acord, pero parlar, Déu meuet, és ben simple. No vol dir que jo hi parli cada setmana, pero quan tenc un problema laboral, parlar
amb el Sr. Cámara, parlar anteriorment amb el Sr. Obraelor, parlar amb el representant d'USO, que són poquets,
pero és igual. Jo crec que vostes parlen molt amb el CSIF,
que també s'hi ha ele parlar, i bastant amb USO i no volen
parlar amb UGT i Comissions. Perque el fracas del Govern
conservador en aqueix tema ha estat espectacular. No han
aconseguit mai posar d'acord els dos sindicats i els empresaris per anar a un consell assessor o a un conselllaboral o
al Consell Economic i Social. Per qualque cosa eleu esser.

Les explicacions que ens ha donat voste ens són suficients.

En aquest moment, retira m la nostra proposta número 9.
Queda retirada. Entre d'altres coses, perque vos te em diu
que n'hi ha dues. Molt bé. I jo supos que sera relativament
facil mantenir una informació sobre aquesta qüestió, tant a
través deis mitjans de comunicació com demanant compareixences explicatives.
Crec que amb aixo hem restablert la pau. Em pareix
que hem restablert a quina casta de coses ens referim quan
parlam de cada cosa, I independentment que tenguem
punts de vista distints, jo crec que hem d'intentar evitar
treure les coses de polleguera i sobretot, que les discrepancies no es fonamentin en malentesos.

Estic ben content, perque un s'arriba a cansar de sentir
que hi ha una gran crisi i tot aixo. El Sr. Cladera avui ens
ha elit que no hi ha crisi i, sobretot, que el problema és un
problema d'oferta. Tornam a la lectura de fa un parell de
mesos. Hi ha un problema petit ele demanda i hi ha un problema eI'oferta. Un problema de demanela que han tengut
tots els pa'isos de la Mediterrania, tots més gros que nosaltres, i un problema d'oferta. Bé, va dins la línia que nosaltres diem. Una altra vegada ens donen la raó. Jo li don les
gracies al Sr. Cladera, perque el seu president de vegaeles
diu una cosa i de vega des en diu una altra. Ell, avui, ha estat bastant ciar.
EL SR. PRESIDENT:

Aixo és tot. Sr. President, moltes gracies. Jo volia
aprofitar la seva presencia aquí, si em permet el Sr. President, per una qüestió quasi d'ordre, perque voldria reconeixer que l'únic president que hi ha en aquesta Cambra que
esta votant per trenta-quatre vots és voste per una precisió
d'una afirmació que es va fer en el debat d'ahir que voldria
que constas en acta. Gracies.
(El Molt Jl.lustre Sr. President repren la direcció del debat.)

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTONOMA (Joan Huguet i Rotger):
Gracies, Sr. President.
Molt breument i simplement per cortesia cap al Grup
Parlamentari CDS. No tornarem a entrar en totes les reso-
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lucions, perque em mantenc, amb les matisacions que hagi
fet voste i amb el suport que amb més preparació m'hagi
pogut fer el Conse11er Cladera.
Només vull dir dues coses. Jo crec que he estat ben
clar. Almenys a una resolució vull fer referencia. El tema
de les transferencies als consells insulars. Jo he volgut posar aquí damunt, en aquesta Cambra, que és hora que tots
ens ho prenguem un poc més seriosament del que ens l'hi
han pres, pero que després no diguem unes coses aquí i defora, en facem unes altres. Tots. Quan dic "tots", tots. Perque jo m'he vist damunt els diaris, aquesta setmana, que
l'operació que ha fet el Vicepresident, amb les set propostes duites a comissió és una operació de maquillatge. Ni
tant, ni tan poc.
Facem aquestes propostes, tirem-les cap envant, pero
sabem positivament, si no pecam aquí, en aquest moment,
que no podem només perque fins i tot en aquestes set, no
hi ha temps material de treure-les. Simplement és a~o. I és
qua n jo dic, i amb a~o coincidim, que crec que avui, de cada
vegada més, els grups parlamentaris que ens fara falta establir unes prioritzacions. I és un representant precisament
del seu grup que va dir: "prioritzem, en aquesta subcomissió, quines seran més necessaries" i hi van estar d'acord tots
els grups parlamentaris.
1 una petita broma per acabar: que vos te em demani a
mi que el Sr. Forcades m'expliqui en un minut el tema social, o no em coneix a mi o no coneix el Sr. Forcades per
explicar-me la cosa en un minut. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Acabat el debat de la proposta de resolució del Grup
Parlamentari CDS, procedeix comen~r el debat i la defensa de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar aquestes propostes, té la paraula el seu portaveu, Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS:
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: a la vista d'algunes
manifestacions que s'han prodult ja en el transcurs d'avui
capvespre en aquesta Cambra, el nostre grup havia tingut
la temptació com altres diputats, de presentar només una
sola resolució, resolució que diria així com que a partir d'ara i fins d'aquí a sis mesos o cinc mesos, el Govern estigués
quiet, que no fes altra cosa.
Pero nosaltres no ho hem fet, hem encara apostat per
la utopia i no pel realisme, i la utopia ens diu que el Parlament, avui, ha d'instar, ha de constatar i ha de tocar de
peus aterra, com algú ha dit aquí, també, sobre algunes de
les qüestions que ahir vam contrastar en un debat, en un
dialeg, que nosaltres sempre voldríem que fos confrontació
per construir una societat més justa, per esser dinamitzadors, des d'aquest Parlament, d'una societat que cerca nous
camins de solidaritat i no només actuar des del centre de
poder, per continuar i per consolidar poders.
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Per tant, primer punt de resolució: nosaltres consideram greument insuficients les polítiques economiques sectorials i ens centram basicament en agricultura i indústria
perque creim que han estat les ventafocs de l'actuació de
l'acció de govern de la Comunitat Autonoma en els últims
temps, per no dir sempre.
lnsuficiencies? Efectivament. Vam parlar del Pla de
Mallorca com una situació emblematica d'actitud de govern
paralitzant unes possibles inversions. Deiem ahir: hi quedaran pagesos, en el moment de fer una reestructuració del
camp a Mallorca i a les Illes? Manteniment de la indefensió
del pages per la societat rural menorquina. Reconversió rural que nosaltres associam a la manca de política que esté
en aquests moments per manten ir l'estructura social del
camp a partir del nucli fonamental de l'explotació familiar
agraria. És facil afirmar que només sobreviuran les grans
empreses de les grans explotacions agraries i no fer res per
salvar les petites. tota la potencialitat de les inversions en
materia d'agricultura es pot quedar en no res, si no som capa~os d'intervenir-hi dinamitzant el sector agrari, que té un
greu problema de desestructuració, que l'administració no
ha assumit. No die que no hagi sabut corregir, die que no
ha assumit, que s'ha de corregir.
Indústria. Insuficiencies. Hi ha hagut una política seriosa de foment públic de sol industrial? Nosaltres creim
que no, com creim que tampoc no hi hagut una política decidida de captació de noves indústries. De fet, es va abandonar el programa. Hi ha una decadencia de la planta industrial. El Sr. Ricci ahir ens recordava que la seva proposta de l'any passat del llibre blanc d'indústria era una proposta també que havia caigut en el blanc del no fer d'aquest
Govern. Pla de reconversió industrial: ja no en parlam. Ja a
aquesta Cambra, sembla que no li importa. A nosaltres, sí
que ens importa, i molt. En canvi, sí que hi ha una preocupació, per exemple, per anar a l'exposició Expo 92 i aquí sí
que hí aboca m una senaBa de milions de pessetes. Per tant,
crec que el Parlament ha de constatar, ha de considerar
aquestes insuficencies i així ho proposa el nostre grupo
Com proposa que es constati la inexistencia d'una acció governamental de planificació en materia d'ordenació
territorial, planificació que donaria sense cap dubte aquesta tan necessaria i demanada per alguns seguretat jurídica.
Nosaltres afirmam que no és el cataleg, convertit en L1ei
d'Árees naturals, a110 que donara seguretat jurídica, perque
el cataleg, la L1ei d'Árees naturals, només fixa aque11es zones on no es podra urbanitzar, on tindran una qualificació
que impedira un ús urbanístic del territori. Pero aixo no vol
dir que fora d'aquestes s'hagi d'urbanÍtzar, o que fora d'aquestes, tot hi sigui possible. La seguretat jurídica, al nostre entendre, aniria molt millor per la via de les directrius
d'ordenació territorial. I aquí lamenta m discrepar amb el
Vicepresident: aquestes directrius, creim que no s'han presentat, entre altres qüestions, perque haurien permes tenir
unes regles de joc mínimes que incidirien - en forma d'intervencionisme, si volen - en aquest liberalisme salvatge
que, en aquesta area coneretament, estam acostumats a
contemplar.
Les lleis d'arees naturals que hem aprovat en aquesta
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legislatura troben una lentitud exasperant a l'hora de trobar el pla especial que després consolida i diu i fixa els usos
d'aquestes arees. Crec que fa molt poques hores - no puc
dir dies - que s'ha publicat en el B. o. CA.LB. el Pla Especial de Sa Canova. Recordo que Sa Canova va esser la primera de les lleis d'arees naturals aprovades en aquesta legislatura. Ara arriba el Pla Especial.
Quant al Pla de Ports Esportius, no ens hi entrentindrem gaire perque, a la vista de la distorsió que hi havia entre la Llei d'Ordenació territorial i el Pla que ens proposava, finalment i per sort, aquest Pla de Ports Esportius va esser retira 1.
Entrarem en el punt tercer, que fa referencia a la constatació, també, de la inexistencia d'una política ambiental
que manté, en aquests moments, per part del Govern, plantejaments desenvolupistes, que no afavoreixen una economía harmonica i equilibrada. 1 per que deim ac;ó? Ho vam
veure ah ir, també. Aigua potable en els municipis costaners
ho deia amb una notícia realment preocupant, realment
alarmant, el portaveu del Grup SOCIALISTA, el Sr. Triay.
L'aigua potable en els municipis costaners queda redulda a
tres municipis, només, de les Illes Balears. AJeshores, el turisme vol aigua suficient i bona, vol millores ambíentals,
vol espais naturals i rurals no balearitzats, vol un litoral
net, el turisme. 1 el poble de les Illes Balears, també.
AJeshores falta dir que els camps de golf i la política
de salvar arees naturals basant-se en la reducció de cinccents xalets a vuitanta-set, cas de ses Salines d'Eivissa i Formentera, no és al nostre entendre, una política de salvaguarda del medi ambient. És una política, si voleu, més restrictiva, pero en definitiva, una política que afecta el medi
natural. 1 vull posar altres exemples: tenim el cas deIs centres d'interes turístic, de platges de Fornells, de cales de Tirant, amb procés de revisió i que passen, evidentment, de
quatre mil plaees, pero continuen essent arees naturals directament impactades per l'acció de govern.

dístiques i valoracions detallades sobre l'estat sanitari de
les platges, sobre la degradació o la protecció deIs distints
tipus d'ecosistemes, sobre l'evolució deIs boscos, sobre l'extinció o conserva ció d'especies, sobre la brutor o la netedat
rural, sobre la contaminació industrial i litoral, etc. A0 no
és nou. No és nou. Hi ha polítiques europees ja a palsos
que s'han preocupat d'aquests temes, pero no és facil, ho
reconeixem. No perque no sigui facil, pero, no és desitjable.
No eren facils la llibertat, la democracia o I'autonomia i hi
lluitam encara. En tenim més, pero hi lluitam. Demanam
imagina ció i demanam feina.
Jo crec que no li falten, al Sr. Forcades, aque.stes feines, i sÓn feines dificils. Per exemple, caldria tenir informatitzats aquests ítems estadístiques per poder avaluar i seguir l'e.stat de la qüestió. Ido hi ha grups de treball tecnic que
instauren aquest sistema a nivell de 1'Estat i molts distints
palsos europeus - ja ho he dit - ho apliquen. Volem esser
una comunitat europea, una regió d'Europa amb plenitud,
ido tenim aquí un camp immens de trebal!.
Una altra possibilitat, una altra proposta que feim a
aquc.sta Cambra és que sense més dilacions s'apliqui ja, es
posi per decret en funcionament el Pla de Cooperació Intermunicipal que, recordo, el mes de maig del 1988 el pie
del Parlament va aprovar per unanimitat en aquesta Cambra. 1 deia la proposta: "el Parlament insta el Govern a
constituir un fons de cooperació local i intermunicipal que,
juntament amb els deficits socials i les mancances d'ínfrastructura doni especial prioritat a les inversions, a aquells
municipis que hagin tingut cura de conservar el patrimoni
natural". Les actuacions realitzades des del 1988 fins ara
crec que han estat nuHes i que el reflex institucional i pressupostari obtingut ha estat també practicament nu!. Sense
més dilacions, tenen aquí un altre camp per demostrar que
són sensibles a la problematica ecologica en relació a l'economia. 1 tot a0 que deim esta en relació a la proposta anterior. Cal obtenir dades per aplicar prioritzacions.

Volem que el Parlament inst1 el Govern a adoptar metodes de comptabilitat ambiental per avaluar periódicament la situació del medi i del patrimoni natural a les nostres illes. Fixin-se que proposam una cosa ben innovadora,
ben fresca, nova, dins la política mediambientaL La proposta té un objectiu: evitar que es mantenguin els criteris economicistes, limitats a una sola de les cares de la realitat.
SÓn ja molts els economistes i els polítics que reclamen que
les avaluacions sobre l'estat deIs pa'isos sigui qualque cosa
més que les xifres de producte interior brut, que les xifres,
en el nostre cas, del nombre de turistes, de despe.sa turística, etc. No. Hem de coneixer l'evolució d'altres parametres
per poder avaluar 1'estat de la Comunitat Autonoma. Hem
de coneixer l'evolució deis recursos naturals renovables,
com esta la qüestiÓ de 1'aigua, com esta l'estat sanitari de
les platges, l'evolució deis boscos, la biodiversitat i com esta l'estat de recursos naturals no renovables com el territori
i elli toral.

El punt número 6 de les propostes simplement constata que l'acció de govern envers els sectors menys afavorits
continua essent encara insatisfactoria. 1 per que constatam
una reaJitat tan obvia? Volem que el Parlament l'admeti en
la seva dimensió, amarga, si es vol, pero rcal. No volem
tranquil-litzar consciencies. Volem fel' possible que la miseria a les Illes Balears, les bosses de miseria que hi pugui haver retrocedes quin aBa on els homes s'uneixen per destruirla. Ac;o és la lapida que hi ha a la plac;a deIs Drets Humans,
a París. Aixi ho diu. AJeshores, a les IIles Balears també
hauríem d'aplicar els drets humans en aquest sentit i potenciar que la participació deIs diversos sectors socials es traduesqui en mesures efectives, perqué els índexs de qualitat,
jo no sé si el company secretari segon d'aquesta Mesa ha
obtingut els resultats de l'enquesta deIs índexs de qualitat.
El que li puc dir és que aquest portaveu no els té i cap deIs
membres del nostre grup parlamentad, com sembla que
tampoc no ho té el Grup SOCIALISTA. Ens interessen
molt, aquestes dades.

Que demanam, en roncret, en aquesta proposta? Demanam que els propers protagonistes del debat general de
la Comunitat - els propers protagonistes - disposin d'esta-

El punt número 7 és una instancia, també des del Parlament, a posar en funcionament la renda mínima d'inserció. 1 a<;o ho poden fer, per decret, si volen, l'any 1991 a
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partir del mes de gener, aplicant les partides economiques
possibles des deis pressuposts i si no, en cas de necessitat,
es pot acudir al deute público En aquest sentit, nosaltres demanam que s'aprovi una llei, pero mentrestant, és posible
ja dins eil991 tenir una actuaci6 decidida en aquest aspecte. Quan acabi, ara, l'any 1990, els ciutadans més desfavorits de deu comunitats autonomes de les desset que componen I'Estat espanyol tindran dret a percebre un salari social
entorn a les trenta mil pessetes. A altres comunitats, ja hi
ha acords que permeten fer possible l'aplicaci6 d'aquest
punt de la plataforma sindical prioritaria. Ido a les Illes Balears és realment insultant, així ho vam definir ahir, que no
sigui possible encara comptar amb aquest proposit, amb
aquesta intervenci6 sobre les bosses de pobres a més severes.
El punt número 8 - i vaig acabant, Sr. President - és un
rebuig ciar, decidit, a la política cultural i lingüística que s'ha seguit. Nosaltres deim que no ha estat una política integradora des del punt de vista nacional; amb "nacional"
ens referim sempre des del punt de vista de les Illes Balears. I per que deim ac;a? Miri: avui mateix, constatam un
proposit del Govern, de voler equiparar l'angles al catala i
al castella a les escoles. Si aquest és un objectiu, nosaltres
els podem dir que els mitjans que s'han d'aplicar per arribar a aquesta situaci6 s6n, han d'esser, fortament discriminatoris a favor del catala. No a favor de l'angles o del castella. Aquí hi ha un camp d'actuaci6, també, inexcusable per
part del Govern, perque el Govern ha d'assumir el fet que
la llengua catalana a les Illes Balears a més a més d'esser
oficial, és la propia del Govern, i en conseqüencia és la que
mai el Govern no ha de deixar d'emprar, d'utilitzar en tots
els seus actes públics. El bilingüisme passiu, és a dir, el fet
que les persones castellanoparlants puguin palrar en castella si així ho desitgen, no ha d'implicar que el catalanoparlant renuncii a l'ús del seu idioma propi. El bilingüisme
institucional, no, senyors del Govern. Ac;a és una renúncia.
Hem d'estendre aquesta situaci6 també a la manca de
polítiques ciares de conservaci6 del patrimoni, al foment de
l'esport, de la cultura, una cultura concebuda no com a saber enciclopMic, sin6 més tost com una possibilitat d'esser
més lliures com a individus i com a persones.
Pas al punt nove. No m'hi entretindré gaire perque el
tema deIs consells insulars s'ha reconegut com un gran
buit. S'ha reconegut que durant quatre anys - i n'hi van
molts, ja; des del 1983 n'hi van prop de set - han estat practicament paraHitzades les vies de participaci6 deIs consells
insulars en el disseny de la Comunitat Autonoma. Que hi
ha hagut una transferencia'! que n'hi haura d'altres? Molt
bé. Pero els quatre anys ningú no els nega que han estat la
gran assignatura pendent. Hi ha coincidencia en tots els
grups de 1'0posici6 a constatar aquesta assignatura pendent
del Govern.
Punt número 10 i último El Parlament constata els deficits en el sistema de finan~ment i competencial de la Comunitat i reclama al Govern central un nou impuls de desplegament de I'Estat de les autonomies i en especial, ac;a es
pot fer a partir de la reforma de l'Estatut. Aquesta Cambra,
que fa uns mesos va rebutjar acceptar que aquí teníem dret
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a exercir un dia, no sé quan, l'autodeterminaci6, en el sentit
que fos -ac;a no es prejutja- creu, o hauria de creure, que
els drets o s6n o no s6n, tant si es volen reconeixer com si
no es volen reconeixer. No admeten matisos. Per tant, els
pobles de les illes tenim dret - i a més la Constituci6 ens
avala - a viure amb autonomia, a exercir més i millor cotes
d'autogovern. Pero autogovern, autonomia, signifiquen
també suficiencia finan cera. I la suficiencia financera avui i
aquí és ampliament molt discutible. Hem de recórrer a impostos sobre jocs d'atzar, sobre loteries; hem de recórrer a
imaginacions i a malabarismes per poder obtenir coses que
s6n drets i que com a tals no poden esser negats. Pro posam, ido, que aquest punt sigui una resoluci6 també aprovada per dignitat d'aquesta autonomia d'aquestes Illes Balears que tant ho necessita.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, el Sr.
Joan Huguet.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTONOMA (Joan Huguet i Rotger):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats; Sr. representant del
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES:
podríem comen~r dient "com quedam?" Que no han de fer
res d'aquí a les properes eleccions o han de fer feina i tenir
molta imaginaci6? Com quedam?
Bé, jo li diré que farem. Farem feina, com hem fet fins
ara i amb el sentit de la responsabilitat de la mateixa manera que ho hem fet en aquest set anys i migo Com si haguéssim d'acabar dema. Pero continuarem fent també la mateixa feina amb la mateixa responsabilitat per preparar el futur de les nos tres illes com si hi haguéssim d'esser sempre.
Perque aquesta és la responsabilitat de tot govern. Per tant,
jo cree que queda clara quina és la positura que ha de seguir aquest Govern. I aquesta feina, i aquests resultats, i
aquestes execucions que puguem dur per endavant seran
més o menys criticables, seran o no del gust de tothom, pero sí és cert que responen a un programa polftic, a un govern, a un govern sorgit democraticament primer de les urnes i després d'aquesta Cambra i per tant, legitimat a dur
per endavant la seva política d'acci6 de govern.
Jo volia fer una agrupaci6 de les diferents resolucions
que vos te ha presentat. El que passa és que després les ha
adornades amb una explicaci6.
Evidentment, si no fos per les resolucions números 5,
7 i 10, voste hauria pogut fer una única resoluci6: rebutjar
la política duita a terme pel Govern de la Comunitat Autonoma durant aquests quatre anys. I hauríem acabat. Ac;a és
el contingut de les primeres resolucions i de les darreres:
"consideram greument insuficient", "inexistencia", "constatam envers els sectors menys afavorits una insatisfactoria
actuació", "manca d'una política cultural", "mínim desenvolupament", etc. No hi ha cap mica de dubte que ac;a entra
dins el m6n i dins el camp de les consideracions subjectives
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des de l'ampli espectre parlamentari, indiscutiblement objectives des del plantejament del grup concret que les fa.
Amb que ens trobam? La temptació és, davant aquestes desqualificacions generalitzades, fer-hi també una contestació generalitzada: no hi estem d'acord i punt. Pero jo
cree que si que podem aprofundir en alguns temes.
Quant a la resolució número 6 - i si m'equivoc, em corregeix, perque ac;6 li correspon a vos te; jo no som com altres diputats, que llegeixen el meu pensament i diuen el
que jo no puc dir; jo no llegesc el seu pensament, encara -,
crec intrerpretar que, en funció del debat d'aquests dies, el
bessó de la qüestió és en els sectors menys afavorits. Anem,
ido, a aquest punt número 6; centrem el debat en aquest
punt, que és que el Govern d'aquesta Comunitat autonoma
no ha fet absolutament res en materia de disminui'ts, drogoaddicció, tercera edat, bosses de pobresa, etc. És que a
aquest Parlament encara li cap el dubte de l'esfor<s que fa el
Govern en aquestes materies?
La veritat és que no ho entenem. Si l'objecció que tot
el que es faci dins aquest camp és insuficient, evidentment
que sí. I desgraciadament, sempre sera insuficient. El que
passa és que la insuficiencia aquesta sempre podra disminuir en la mesura que s'incrementin les actuacions i es resolguin els problemes que es puguin tenir plantejats.
Pero vegem: en el sector de disminu'its, s'han dedicat
aquest anys 282 milions de pessetes en convenis amb UNAC, en conveni amb les "feaps", conveni amb AMADAPI,
en el Centre Joan XXIII d'Inca, en equipaments de diversos centres, en beques individuals per a disminuits, etc. 1 en
el centre de disminuits de Son Tugores, 304 milions de pessetes.
Al sector de la tercera edat, se li han dedicat un total
de 410 milions de pessetes. En inversions en centres propis,
en manteniment de la tercera edat, en manteniment d'altres centres de la tercera edat, en convenis amb els ajuntaments per a construccions i equipaments. En guarderies infantils, 120 milions de pessetes, sense comptar les transferencies que es realitzen perque no les sumem aquf. Sense
comptar les transferencies que es realitzen amb el Consell
Insular de Menorca i el d'Eivissa i Formentera. Al sector
de marginació social, se li ha dedicat un total de 127 milions de pessetes. 1 ac;6, sense comptar, logicament, les
atencions propies d'atenció social.
1 aquesta informació, la tenen vostes. La tenen vostes.
Per tant, que voste aqui digui que és insuficient, i que
aquesta insuficiencia véngui donada perque no hi ha prou
pressupost, ac;6 es pot admetre. Ara, que és insuficient l'esfor<s que fa aquest Govern, m'ha de permetre que nosaltres
no ho puguem acceptar. Ja li dic. 1 precisament amb aquesta consideració he volgut fer aquesta intervenció. No volía
caure en la temptació de, davant una desqualificació generalítzada en tots els punts, també donar una contestació generalitzada. Crec que per respecte parlamentari a tots els
grups poHtics, no es mereixia tampoc voste aquesta con testació, independentment de la generalització que voste faci
de totes les desqualficacions.
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Quant a la proposta número 7, jo cree que vos te n'és
conscient, que no podem fer, a<so, que no tenim una base
competencial per posar en marxa aquesta mesura social.
No la tenim. I el cost efectiu de les nos tres transferencies
no ens dóna ni tan soIs tampoc el marge per poder actuar i
dur-ho endavant. Que més voldriem, que en els repartiments de l'administració - i a<s0 simplement és una constatació, perque jo supos que a totes les comunitats autonomes, tots, des del seu punt de vista, es noten insuficients que més voldríem nosaltres que esser més suficients eco nomicament i que ens vinguessin dades més despeses per poder-ho atendre? Pero el que sí li garantesc, és que en el
moment actual ni ho podem atendre, ni ho podem fer. Si
aconseguim majors ingressos, si aconseguim majors transferencies en aquest sentit, com aconsegueixen altres comunitats, i en el proxim debat veure aquest brindis, que no és
un "brindis al sol", sinó que és un brindis que va fer el President i que un grup parlamentari ha recollit, que tots participem per solucionar els temes de finan<sament, si podem
aconseguir aquest finan<sament esta dar que el volem posar
en marxa. 1 ho han manifestat reiterades vegades. Pero pecaria, en aquest moment, des de l'optica del Govern, de dir
un "sí" sabent que no ho podem fer.
Perdoni el meu to de veu, perque són temes que també
voste sap que m'agraden, pero m'ha de permetre que digui
a<s0. Que més voldria aquí jo que quedar la mar de bé i dirli que si? Que més voldria? Pero seria per part nostra, per
part del Govern, per part d'aquest Vicepresident que li parla, una irresponsabilitat.
Referent al punt número 9, aquesta pro posta no és la
mateixa que ha fet el Grup Parlamentari CDS. No s'estranyi si a la pro posta del CDS, amb les matisacions que nosaltres hem fet i amb les explicacions, hi donem suport i a
aquesta no hi puguem donar suport, perq ue voste va a
l'ambit general. Minim desenvolupament estatutari, de caracter general, i amb una especificació: en materia de consells, i especialment en materia de consells insulars.
Jo ja li he dit en un to potser un poc figurat, no?, que
aixo és com un matrimoni, és una cosa de dos. Li he dit ja
al representant del CDS. Ac;6 ni tan soIs pertany a l'ambit
potser de la religió catolica, seria de la religió musulmana.
A<s0 és una cosa de quatre: del Govern amb cadascun deIs
consells insulars. 1 l'impuls ha d'esser entre aquests quatre
elements que, amb una visió totalment paritaria des de
l'Estatut d' Autonomia hi participen amb el mateix grau de
responsabilitat. On pot exigir o pot demanar més responsabililat al Govern de la Comunilat Autonoma? Que el Govern, perdó, el Govern, no, el propietari, que la Comunitat
Autonoma com a tal és propietaria de les competencies,
que les gestiona el Govern i que per tant, eH, com a govern,
ha de tenir logicament més coneixement de causa del que
su posa una transferencia, sigui amb mitjans materials o ja
sigui amb mitjans humans i que, per tant, les propostes
haurien de venir més ben confeccionades.
Bé, ac;6 és quelcom que es va detectar precisament i
crec que amb un taranna profundament dialogant i obert
del Govern en la darrera Comissió Tecnica Interinsular,
que era el pas previ perque, amb la participació de 1Ots,
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amb caracter obert a totes les administracions, poguéssim
dur endavant aquest procés. I ho he dit aquí. I crec que és
de responsabilitat que ens deixem anar d'histories amb el
tema de competencies, de carreres, qui és més insularista i
qui ho és menys, si jo abans havia dit que sí i ara die que
no, si abans havia dit "govern fort i conse11s insulars simplement organs d'administració local" i ara, perque estic en
una altra positura que a mi... Anem a aquesta seriositat
d'asseure'ns les quatre institucions. Crec sincerament i
aquest és el brindis; - tal vegada som un ingenu, jo, amb
a<;o - que amb la darrera Comissió Tecnica Interinsular,
aquest pas es va fer.
El punt número 10. Per tranquiHitzar aquesta Cambra, crec que és per raons obvies que, en aquest punt, a penes hi entraré i hi estam d'acord. Hi estam d'acord en tant
que sempre ho han manifestat i en tant que sempre hi ha
participat. Fins i tot crec que aquest punt 10 va bé per en11a<;3r-lo amb altres propostes de resolució que vindran després, perque cojuntament, amb aquesta resolució, si és aprovada per aquesta Cambra, i l'altra, d'aquest dialeg, d'aquesta asseguda, d'anar a trobar a solucions, si som capa<;os, almenys, de posar-nos d'acord amb els mínims, ja valla
pena intentar-ho.
Quant a les altres resolucions, entraríem en la discussió de fins a quin punt sí i fins a quin punt no. Jo crec que
seria, en aquest moment, i el President de la Cambra estic
segur que m'ho agraira si no ho faig, seria ara agafar i comen<;3r-li a fer el repas de tot a110 d'indústria, de foment
industrial, de veure que s'ha fet en aquest camp, de veure si
hi ha hagut accions amb captació de noves inversions, de
dir-li el centre de simuladors de vol que suposara una inversió de 24 mil milions de pessetes, i un 11arg etcetera
d'actuacions polítiques.
Igual podríem dir dins la ramaderia i la pesca. Igual:
agafant la part de ramaderia i pesca i també fer-hi el mateix
cantet. Pero crec que per molt que jo canti aquí que hagin
fet o hagin deixat de fer, estic segur que voste no retirara
aixo d"'insatisfactori", "insuficient" i "rebutjar". Per que no
ho retirara? Perq ue des de la seva optica d'oposieió, en
aquest cas concret, sí que acompleix la funció, no vu11 dir
de fustigar, pero sí de picar un poc al Govern, per veure si
n'hi pot posar un poc més o no n'hi pot posar un poc més,
perque tot és insuficient. Tot és ínsufícient. Míri: sí cadascuna d'aquestes resolucions suposés i si jo li fes quantíficar
i li dígués: "anem a veure, senyor portaveu, per posar-nos
d'acord en el grau de suficiencia, em vol fixar el pressupost
de cadascuna d'aquestes deficiencies que voste aquí denuncia?" i a l'hora de sumar, veuria que a110 que no hí ha és doblers per poder-ho cobrir.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el senyor portaveu del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Sr. López i Casasnovas.
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Sr. Vicepresident del Govern: no han fet res, es demanava i deia "continuarem fent feina i amb la mateixa responsabilitat". Nosaltres hem manifestat, qua n hem presentat aquestes resolucions, que havíem tingut una temptació,
pero les temptacions les sol posar el diable, i no hi hem caigut. Hem cregut, hem dit, en la utopia, hem cregut en el
Parlament i hem presentat resolucions. El que volem és
que efectivament facin feina i la facin de manera distinta,
diferent del que l'han feta fins ara. I em deixi dir que si li
deim aquesta recomanació, és perque ho feim des de l'oposició. No en aquest cas concret: sempre. Perque hem estat
sempre a l'oposició i ac;o és el procediment normal dins
una democracia formal com la que estam.
Insuficiencia, insatisfacció, rebuig. Miri: una cosa és la
insuficiencia - i estam d'acord que, en els serveis socials,
sempre, vostes i nosaltres, més nosaltres que vostes hi veurem insuficiencies - i una altra és la insatisfacciÓ. Les mesures que s'han pres en materia d'agrieultura, en materia d'indústria, en materia d'acció social, a nosaltres ens han semblat insatisfactories i no és el moment ara de dir per que i
quines, perque ho vam dir ahir i no vam obtenir resposta
per part del President. I agrai'm que vos te, avui, hagi vengut
aquí amb ganes de donar resposta i hagi dit que han destinat 280 milions al sector de disminui'ts. Pero per favor, no
esmenti Son Tugores. De Son Tugores, ja no se n'hauria de
parlar, en aquesta Cambra, després de les peripecies que ha
passat aquest tema.
Per exemple, a nosaltres ens sembla absolutament insatisfactori que no s'hagi posat en marxa el servei de tutela
¡defensa d'incapa<;os, acord parlamentari - un més - incomplert. Ciar que en transferencies han fet feina, pero és una
feina facil, més facil que d'altres, altres que impliquen acció
de govern, que impliquen fer política, no transferir, només,
arribar a convenis amb uns o altres, sinó ten ir també una
iniciativa propia i responsable des deis poders públics. Tenim informació, efectivament, pero també tenim, precisament gracies a aquesta informació, coneixement que una
comunitat auto noma que té una renda per cap ita tan alta
com la de les Illes Baleares, amb uns pressupostos - si vol,
li reconec - tan desequilibrats respecte de la renda per capita, aquesta comunitat auto noma pot i ha de tenir una renda
d'inserció social. Amb altres paraules, un salari social com
tenen altres deu comunitats autonomes, i altres cinc estan
en vies d'aconseguir-ho i només n'hi queden dues, Baleares
i una altra, sense.
Aleshores entram en el punt nove, que voste m'ha contradit. L'Estatut és petit. El volem reformar, pero voste
l'emmagreixen, encara, quan renuncien a exercir possibilitats que tenen. És un problema de prioritats. Miri: vostes
han acudit al deute públic per assumir importants inversions infrastructurals. Vos tes han destinat programes que
nosaltres els hem discutit i en els pressuposts, la setmana
que ve, tendrem ocasió d'entrar en aquests temes. Per tant,
és possible derivar, modificar crectits d'unes partides cap a
altres i que el salari social sigui una realitat via decret en
tant que no tinguem 11ei. Ara ho veurem també amb una
resolució del Grup SOCIALISTA i m'hi avanc;o.

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS:
Si no s'ha dedicat ni el 6% del volum global deis pres-
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suposts a acci6 social. Vostes eliminin totes les transferencies rebudes des de l'Administraci6 central de I'Estat per a
les qüestions de pensions i polítiques assistencials i veuran
com el 6% ja no es rasca. Aquí, és alla on veim política insatisfactoria en aque.<;ta materia; punt sise de les nos tres resolucions.
És curi6s i simptomatic, potser ha estat un error pero
un error freudianament important, que no hagi parlat gens
deIs punts números 4 i 5. El 5, un incomplirnent pales, una
responsabilitat molt dura davant determinats municipis que
s'han distingit per unes polítiques diferents en materia de
protecci6 del medi ambiento Pero el 4? El 4 és un repte europeu, és una proposta molt important i innovadora, és
una necessitat de lligar l'economia amb criteris no purament desenvolupistes i d'afectaci6 economicista. També és
economia protegir els nos tres boscos i protegir les nos tres
arees naturals. Ido bé.
1 acab, Sr. President: el terna de la institucionalització
de la Comunitat Autonoma. El punt número 9 no parla només de consells insulars. Amb a<;<,> creim que tenim diferencia, evidentment, amb la pro posta del CDS. Constatam, des
del Parlament, i no parlam gens del Govern, fixi-s'hi bé, un
mínim desenvolupament estatutari, especialment en materia de consells insulars i at;o no afecta només la Llei de
Consells insulars i les transferencies. A~O afecta tot un tamnna, un capteniment, és a dir, una consideraci6, un saber
tenir en presencia aquests tres estalons que han de eompondre juntament amb el Govern aquest diaIeg constant
d'institucionalitzaci6 de la Comunitat Autonoma. Per aquí,
creim que hem fallat. Potser hem fallat més d'un, no només
el Govern. Pero el Parlament pot constatar i ha de fer
aquesta constataci6.
Acab, Sr. President. Vos te ha esmentat, Sr. Huguet,
amb un exemple, si em permet, una mica especial, que era
un assumpte matrimonial "a quatre". Ido bé, permeti'm:
dins l'harem d'aquests quatre i dins una societat masclista
com encara és, desgraciadament, la nostra, jo li demanaria
qui és el mascle, qui és el que ha de dirigir aquest procés.
Obviament, permeti'm, ja que la metMora no és gens adequada, que li digui que el Govern té un paper de responsabilitat indefugible. La Comissi6 Tecnica Interinsular no ha
d'esser un harem, no hi ha d'haver carreres, ni dubtes ni
lluites insularistes, pero sí que hi pot haver i hi ha d'haver
una constataci6 que en quatre anys la realitat és que avui i
ara tenim dues encomandes de gesti6 a Eivissa i a Menorca
i una llei de transferencies en materia d'urbanisme, que és
molt important, pero és rúnica.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (loan Huguet i Rotger):
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: jo, davant la seva
autoritat dins el món de la literatura, si voste diu que no

esta ben posat aquest exemple i que no és del tot correcte,
deixam de banda l'harem, el masclisme, deixem-ho de banda.
Sí que hi ha hagut responsabilitat de tothom. 1 jo erec
que he vingut fins i tot a dir més: no hi ha gens ni mica de
dubte que si hi ha algun d,aquests quatre estaments que pot
tenir més coneixement de causa del que suposen les transferencies als consells insulars és preeisament el Govern,
que és el que les gestiona en principi i és d'alla on parteixen cap als eonsells insulars. Jo no vull tornar a insistir en
aquest tema. El brindis esta fet. No el faig jo, no el fa el Vicepresident, no el faig, en aquest cas, patrimoni de bona
voluntat, ni fer-hi prop. El faig interpretant que aquesta va
esser la voluntat que va sortir de la darrera Comissió Tecnica Interinsular. 1 he volgut deixar totalment al marge - ho
he dit un poquet de passada - possibles consideracíons que
després de la sortida, fins i tot m'ha de permetre la broma,
n'hi va haver que em varen dir: "i és estmny que no ha gis
fet declaracions, aquesta vegada, tu"; bé, perque no n'he fetes i se m'han dit coses damunt la premsa i no he entrat a
contestar, perque cree que d'una vegada per totes, ja tots
els partits polítics ens han pres prou seríosament í des de
les institudons que at;o ho han de treure endavant en benefici de tots.
Efectivament, jo al punt número 9, encara que sigui el
Parlament, el Parlament som tots els qui estam dins el Parlamen! i per tant, tots ens hem de sentir afectats en aquesta
resoludó. Jo crec que no seria etic, per la meva pan - aixo
de la paraula "etic" també entre cometes perque és molt
llarg, aixo - de dir: "bono, com que ara no em venten a mi,
venga, ido, sí, insatisfactori, aquí no fa res ningú". No, senyor. Jo opín al contrari; jo cree que es fa molt, moltíssim,
Sr. Casasnovas. 1 jo li deman que voste repassi, com deia
abans el Sr. Damia, i compari.
S6n odiases, les comparacions, és cen, pero compad
totes les altres comunitats autonomes de l'artiele 143, si
han tingut tanta inieiativa legislativa com ha tingut aquest
Parlament. Cap. Aquest supera tots els parlaments de l'E,>tat espanyol, de les comunitat autonomes de l'anicle 143 i
molts d'altres que pel seu mateix estatut tenen període de
sessions tot l'any. Aquí són dos mesos, pero el Parlament
és actiu, el Parlament funciona i els grups parlamentaris
presenten propostes. Jo, per tant, és per a<;:o que no podem
dir un mínim desenvolupament. Si el mínim desenvolupament estatutari es refereix a desenvolupaments legislatius
que es preveuen a l'Estatut, miri, sera massa llarg. Jo he
duit aquí tota la relaci6 des del 1983 fins al 1990 de totes
les 11eis aprovades en aquest Parlament. Totes, tant aqu e llcs que vénen directament presentades pel Govern, com
aquelles que vénen presentades pels grups parlamentaris. 1
a<;o són dades, i amb a<;o podem comparar. Per tant, 3mb
aquest sentit de responsabilitat die que no ho puc admetre,
independentment que es dirigesqui al Parlament i no al
Govern, perque el Parlament som tots.
Sí ho he interpretat malament, Sr. Casasnovas, ho retir, pero sí que deman, almenys, el benefici que jo he pujat
a aquesta tribuna a donar complida resposta satisfactoria o
no satisfactoria, aixo ja depen del grup que la rebi i encara
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li he dit més i li torn a repetir. Davant aquestes desquaJificacions d'interpretació subjectiva, perque les faig jo i voste
les fa d'una altra manera, la temptació éra dir també una
desqualificació. Peró no. Crec que no és aquest el motiu del
debat; el debat és per parlar-ne i davant una acusació de
mfnims, davant una acusació d'insuficiencies, cal demostrar, per part del Govern, que no hi ha tants de mínims i
que no hi ha tan tes insuficiencies. 1 aquest ha estat el meu
paper, que jo he intentat fer amb tots els meus respectes de
cara al seu grup i de cara al seu portaveu, independentment
del debat parlamentari d'aquests dies, perque cada dia té
un to i cada dia té un debat i cada dia té els seus protagonistes. 1 avui precisament crec que encara és més motiu de
debat perque cadascuna de les resolucions concreta els
punts que s'han vengut a dir durant aquests dies i els volen
materialitzar en propostes de resolució. Seria temerari, per
part d'aquest govern, que no hi entréssim, en aquesta discussió. A posta, per aixó, jo hi he entrat.

Deman disculpes per la quarta i la cinquena. Evidentment, no n'he volgut fugir per la porta de darrera, sinó que
simplement m'he engrescat amb altres coses i m'han fugit.
Bé, a la cinquena. Jo crec que, aquí, voste s'equivoca. Jo
crec que el Parlament no hauria de prendre en consideració
aquesta proposta perque nosaltres consideram que és molt
més va lid que una volta tinguem totes aquestes dades, duguem aquest Pla aquí, que no el fixem per decreto Si el fixam per decret, no hi ha debat, en no esser que hi hagi després un debat que contesti aquest decret i que digui que sigui anul-lat aquest decret i que no entri en funcionament i
que es dugui una altra cosa. Aquesta és la nostra visió.
Jo no sé si la quarta - permeti'm, Sr. Mayol, una broma
cap a vos te - és per donar-li feina a voste o és perque es diu
que no feim res. No, a0 no és ver. Aquest Govern ha estat
actuant en materia de patrimoni natural, ha estat actuant
en materia de medi ambient. Nosaltres som conscients d'aquesta normativa europea i ens hi hem d'adaptar i ens hi
estam adaptant a poc a poc. Es fan els diferents estudis des
de fins i tot conselIeries diferents. Agradara més o agradara
menys. En el mateix cataleg, per exemple, de pro posta d'espaís naturals, que va fer el Govern de la Comunitat Autónoma, cadascun d'aquests espais compta amb una fitxa. EJs
espais que queden aprovats i el pla d'ordenació de cadascun deIs espais que són aprovats per lIei tenen un pla especial de proteceió. Si no el tenen, s'ha de fer, evidentment.
Per tant, jo, o no l'acab d'entendre o pens: "esperem primer
la concretització del que ens marcara la Comunitat Económica Europea en aquest camp i facem feina amb aquestes
fitxes, amb aquestes valoracions que hem fet fins ara". I no
és que n'hagi volgut fugir, jo, d'aquest punt.
Res més. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin
intervenir.
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parauJa el
seu portaveu Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:
Moltes gracies, Sr. President. Intentarem compensar i
ser breus en la fixació de posició del nostre grup en relació
a les propostes de resolució del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES.
Hi ha un ample marge de coincidencia entre les propostes d'aquest grup i les nos tres, les que hem presentades.
Coincidencia óbvia amb la número 2, on constatam, ambdós, la creen¡;a de les directrius d'ordenació territorial i
l'incompliment de la Llei d'Ordenació del territorio Algunes altres coincideixen quasi literalment. VulI destacar la
coincidencia de la número 6 en relació a la insatisfactória
política, socialment regressiva que nosaltres hem posat
també de manifest amb una pro posta de resolució en relació a la participació de les despeses que introdueixen progressivitat social dins el pressupost.
M'agradaria dirigir una especial felicitació al Grup
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES per la
proposta de resolució número 4. Crec que malgrat les diferencies, probablement de vocabulari, hi ha una coincidencia amb el fons, en relació a alIó que, en nom del nostre
grup, jo exposava ahir com una de les exigencies d'una societat moderna cap a l'aceió de govern en relació a l'administració deIs béns públics, tenint aquesta consideració una
ampla consideració. L'adopció de metodes de comptabilitat
ambiental és una introduceió d'un element novedós dins
l'ambit de la Comunitat Autónoma, peró no dins l'ambit
internacional, on hi ha ja establerts criteris i metodes d'avaluació absolutament acceptats comunment, tot i saben les
dificultats i els defectes que tenen per necessitat de quantificar coses que són essencialment qualitatives.
Tenim una coincidencia amb la pro posta de resolució
número 7. Nosaltres ja varem anunciar ahir que ahir mateix
varem presentar en aquest Parlament la nostra proposició
de lIei de renda mínima garantida d'integració -aquesta és
la nostra nomenclatura- i jo voldria aprofitar aquesta in tervenció per intentar desterrar la nomenclatura de salari social. Crec que el salari social és una altra cosa. Té una connotació ja assumida i que actualment es desvirtua com
aquelles formes de retribució no monetaries de l'empresa
cap als treballadors. Crec que aixó és un capftol important
que s'ha de mantenir amb la seva nomenclatura i no mesclar-la amb aquesta renda mínima d'inserció o de reintegració. Nosaltres hem presentat aquesta proposició. Estam segurs que el Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES,
que és un grup que té una gran sensibilitat en aquestes
qüestions, i a més experiencies personals importants, a través de les seves aportacions podra sortir una lIei fonamentalment enriquida i millo rada i si el Parlament té a bé prendre-la en consideració, esperem que aixó sigui una guinda
en positiu a una legislatura que socialment no s'ha caracteritzat per la seva progressivitat.
No podem, lamentablement, donar suport a la seva
proposta de resolució número 8 en els seus mateixos termes. El nostre grup parlamentari té un compromís ferm de
respecte a la nomenclatura constitucional. Nosaltres,
aquest sentit del respecte cap a les definicions constitucio-
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nals ens impedeixen donar suport a la inclusió del vocable
"nacional" referit a la Comunitat Autonoma.
I quant a la resta, simplement manifestar el nostre suport. I un comentari sobre el número 9. Efectivament, tal
vegada I'afirmació de constatar el mínim desenvolupament
estatutari és una mica fort. Hi ha mancances, evidentment
resten coses molt importants per desenvolupar i mol tes vegades per manca d'un dialeg i d'unes actituds positives de
dialeg. Basta pensar en la situació engalavernada en que es
troba el Tribunal de Comptes com a pe~ essencial del desenvolupament estatutari per una manca de capacitat de
dialeg per sortir de I'impas, pero en relació als consells insulars, coincidim plenament. I abusant de la metMora - que
sabem que és un defecte retoric, I'abús de les metMores pero en qualsevol cas, en relació al matrimoni i a I'harem,
nosaltres pensam que el Govern de la Comunitat Autonoma no hauria de reproduir I'esquema de gasiveria quant al
finan~ment de les transferencies als consells insulars, perque aquests matrimonis no es converteixin en uns matrimonis d'interes en el sentit que continuant amb la metMora
masclista que voste ha posat en relació a les relacions matrimonials, la dona, en aquest cas, del consell insular es
converteixi en una ventafocs, en una fregadora que a canvi
d'escas salari, satisfa les necessitats del rei i senyor de la casa.
Per últim, la número 10. La veritat és que els hem de
felicitar per aquesta, perque a nosaltres se'ns ha quedat en
el tinter. És a dir, nosaltres teníem preparat un esborrany
sobre aquesta qüestió, pero després, amb les premures de
presentar aquesta proposició, se'ns ha quedat. Nosaltres
podem anunciar, en aquests moments, que continuam, en
els distints forums del Parlament nacional, concretament
en el Senat, on tenim ja preparades algunes esmenes en
aquest sentit i la crea ció d'un cert ambient favorable a la
seva consideració amb I'ajuda, naturalment, del Govern de
la comunitat Autonoma, també, perque creim que aquesta
és una tasca on hem de col· laborar tots els grups per intentar sortir-ne, d'aquest impas, podem intentar introduir alguns elements de millora en el finan~ment, en aquest estadi provisional del finan~ment de la nostra Comunitat, que
donin al Govern I'oportunitat d'oferir satisfacció a algunes
de les moltes bandes que des del banc de I'oposició li efectuam.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: el nostre
grup parlamentari entén que aquestes propostes de resolució són coherents amb el debat que s'ha produH aquests
dies en aquesta Cambra. I a conseqüencia d'aquesta coherencia són precisament aquestes propostes de resolució que
globalment i en la seva majoria, ja s'ha dit aquí, són una valoració crítica de la gestió del Govern.

El Grup Parlametari NACIONALISTA I D'ESQUERRES valora críticament la política d'ordenació del
territori i de medi ambiento En el debat d'ahir vam tenir
oportunitat de comprovar les deficÍ(~ncies d'aquesta política, allo que ahir s'anomenaven els "silencis" d'aquesta política, els "silencis" d'aquesta gestió.
Directrius d'ordenació territorial. Estaven missing, no
n'hi havia maL Ara resulta que al cap de quatre anys, les
hem trobades. Pero van a poc a poc, lentes, no hi arribaremo Política mediambiental: practicament no hi ha actuacions. Per tant, efectivament, una política de silenci en ordenació del territori, una política de silenci en la protecció
del medi ambient. Silenci que, tot ho hem de dir, va afavorint aquesta anomenada ocupació blana del territori. En
aquest sentit, el nostre grup parlamentari valora engativament aquest silenci perque precisament compromet el futur economic de les nostres illes. Donarem suport, per tant,
a les propostes de resolució que fan referencia a aquest
sentit.
El Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, també,
valora críticament la política social de la Comunitat Autonoma. Ja s'ha dit des d'aquesta tribuna i es va dir en el debat d'ahir. El discurs del Sr. Cañellas era un discurs fet pels
empresaris, pero des d'aquesta Cambra sabem que no tota
la població d'aquestes illes són empresaris, no tota la població d'aquestes illes té la renda per cap ita que dóna estadísticament. Efectivament, numericament, estadísticament,
aquesta Comunitat Autonoma esta ben situada a la renda
per capita dins I'Estat espanyol i fins i tot, si volen, referent
als espanyols i a les regions europees, també. Pero també
saben els diputats que en aquesta Comunitat Autonoma hi
ha unes grans diferencies, hi ha unes grans desigualtats entre les rendes que cobra la gent.
I en aquest sentit, sí que hi ha un gran silenci de planificació en la política social. Aquest gran silenci ja ha estat
discutit en aquest Parlament, el vam discutir, o debatre, fa
tres o quatre setmanes a conseqüencia del Pla Quadriennal.
Es debatra també en els futurs pressuposts de la Comunitat
Autonoma, pero sí hem de dir clarament que aquest Govern no fa cap gran acció en política social. Tot just frega el
6% que dedica del seu pressupost a I'acció social, quan vostes saben que el Consell Insular d'Eivissa hi dedica un tant
per cent molt més superior, el Consell Insular de Mallorca
hi dedica un tant per cent molt més superior i el Consell
Insular de Menorca també hi dedica i fa un major esfor~ en
aquest sentit. I del 6% també hem de dir, en aquesta tribuna, que un 3% - és a dir, un 50%: 981 milions - són diners
que vénen amb un destí concreto Per tant, realment I'esfor~
que fa aquest Govern no és d'un 6%, és molt menor. Donarem, per tant, suport a aquest tipus de propostes de resolució.
Política agrícola i industrial: compartim les seves preocupacions i compartim la seva visió crítica. La compartim. I
ho hem dit des d'aquesta tribuna fa molt de temps, ho vam
dir fa més de dos anys: el camp es mor, s'esta morint. I hi
havia diputats de la dreta que reien. Ho recordin: el camp
es mor, esta agonitzant en aquests moments. Esta en una
situació molt difícil. I que ha fet aquest Govern durant set
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anys? Que ha fet? Que hem aconseguit? On són els resultats que deia el Sr. Huguet? És que ha augmentat l'índex
d'ocupació de l'agricultura? És que ara resulta que l'agricultura de cada vegada té major pes dins el producte interior brut? On són els resultats?
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Té la paraula el portaveu del Grup NACIONALISTA
I D'ESQUERRES, Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
Moltes gracies, Sr. President.

Ahir ja va quedar ben reflectit en aquest debat que
opinen els economistes de la situació de l'agricultura. Opinen que esta - ja es va dir ahir - en caiguda lliure. I aixo,
que significa? Aixo és igual que una persona que va en avió
i es tira. Aixo, el Sr. Huguet ho sap molt bé perque ha estat
paracaigudista. Pero hi ha una gran diferencia. Gracies a
Déu, al Sr. Huguet, puntualment se li va obrir el paracaigudes, pero l'agricultura resulta que esta a uns quants metres
d'arribar a tena i encara no se li ha obert. Per tant, segurament, desgraciadament, si no canviam i s'obre aquest paracaigudes, passara que d'aquí a un parell d'anys no ens quedara més que recollir els bocins. Compartim, per tant,
aquesta preocupació per la política industrial i per la política agrícola, de la mateixa manera com compartim gairebé
les altres resolucions que vostes han presentat.
Només tenim objeccions a dues resolucions en concret: la cinquena i la desena. Quant a la resolució número
5, coincidim amb el Sr. Huguet. Efectivament, creim que
un decret no és la manera de regular un pla de cooperació
intermunicipal. Ja s'ha dit aquí. No hi hauria participació.
Pero no només no hi hauria participació, sinó que no és
l'instrument adequat pel qual nosaltres creim que ha de tenir un pla d'aquestes característiques. Hauria d'esser amb
rang de llei. Per tant, en aquest punt, el nostre grup parlamentari no comparteix la mateixa opinió i s'abstendra.
I finalment, el punt número 10. Aquest punt, el podríem dividir en dos apartats. Amb la primera part, hi estam
absolutament d'acord, pero en la segona part, com que la
Riera passa per Palma, venga ido, hi afegirem "i en especial, la reforma de I'Estatut". És a dir que reclamam al Govern central un nou impuls del desplegament de I'estat de
les autonomies i en especial reclamam a l'estat central un
impuls de la reforma de I'Estatut. En aquests moments,
Srs. Diputats, em permetran que els digui que el Govern de
la nació, el Govern central, no és oportú que agafi el timó
de la reforma de l'Estatut quan aquest Parlament ja ha pres
iniciatives en aquest sentit. El Govern de la nació no ha
d'agafar el timó, en aquest sentit. 1, per una altra banda,
vos tes saben perfectament i va quedar perfectament definida ahir quina és la posició del nostre grup en aquest tema.
Estam en contra d'una política de goteig, d'anar demanant reformes d'estatuts article per article, comunitat per
comunitat i estam a favor d'una política de consens, una
política de consens que no signifiqui un intercanvi d'estampetes, que signifiqui un acord polític, de grups polítics que
defineixen d'una manera clara el mapa autonomic, que avalin aquest mapa autonomic. En aquest sentit, el nostre grup
tampoc no donara suport a aquesta proposta de resoluciÓ.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

És un deure agrair tant els posicionaments a favor com
els posicionaments en contra, perque implica que el debat
és viu. Gracies, ido, al Grup CDS pel suport que ampliament i per amplia majoria donara a les nostres propostes
de resolució.
I felicitats, Sr. Quetglas: vos te, el punt quart, sí que
l'ha entes. "El Parlament insta el Govern a adoptar metodes de comptabilitat ambiental." Miraré d'esser una mica
grafic. Tenim un cel pur que tots alenam. A0 no té preu.
Pero es produeix una contaminació de l'aire i hem d'aplicar
mesures correctores per descontaminar i aleshores, a0 té
un preu i es paga. Nosaltres pensam que la visió economicista només es fixa en les intervencions que s'han de fer
quan s'ha produ'it el desgavell i no valora la natura, no valora el medi ambient com un valor d'ús també en si mateix.
Aleshores, cal tenir, i no és feina d'un funcionari de la Conselleria d' Agricultura, és feina basicament d'estadística,
d'hisenda, és feina d'anar informatitzant aquests ítems que
permetin fer el seguiment periOdic de la situació mediambiental del patrimoni també natural a les nostres illes. I
a<.;:o, ho poden comen¡;:ar a observar arreu de diverses experiencies europees i hi trobaran la fórmula més adient, més
adequada. Sé que és un procés que ara no es pot aplicar de
cop i volta, pero comencin afer feina perque, tant si es vota com si no es vota, per aquí va el futur de la feina mediambiental.
El punt número 8. Bé, lamentam que el compromís de
nomenclatura constitucional no els ho permeti. Nosaltres
respectam basicament, primer de tot, el país. També respectam la Constitució i veim que és perfectament constitucionall'ús de I'adjectiu "nacional" per aplicar a les nostres
polítiques. Entre altres coses, ho utilitza el País Basc, Euskadi, ho utilitza Catalunya i no passa res. No hi ha cap problema amb el Tribunal Constitucional. La nació deis homes
i les dones que viuen i treballen en aquestes illes i serven fidelitat i estima a aquest país de tena a mar és el nostre
compromís. Potser és una anecdota, que vostes, ara, avui,
no puguin votar aquest tema per I'adjectiu.
En canvi, el Partit Socialista no hi ha posat cap empero, en aquest tema, i els ho agra'im. Agra'iem el suport basicament global a les nos tres propostes i lamenta m, obviament, que el punt dese no el puguin assumir, en aquests
moments, perque els demanam de qui és responsabilitat
agafar el timó - com ha dit molt bé en metMora marinera d'aquest tema, de la reforma de I'Estatut i de I'augment
competencial i del desplegament de I'estat de les autonomies. Jo crec que és responsabilitat de I'Estat i I'Estat som
tots: comunitats autonomes, ajuntaments, Govern central,
primerament.
De política de goteig o articles per articles, no n'hi ha.
Ja en parlarem quan duguem el tema de la reforma de l'Es-
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tatut. De política de consens, efectivament, crec que n'hi ha
d'haver pero perque hi hagi consens, hi ha d'haver una voluntat per ambdues bandes. Esperem que prest, d'aquí a
uns mesos, passades les eleccions, aquest tema es pugui
desembossar i allo que és just sigui reconegut de feL
Quant al punt número 5, han anunciat la seva abstenció. Nosaltres volem dir que som favorables que el tema es
reguli per llei. Pensam, pero, que queden just cinc mesos
d'acció política d'aquest Govern i molts poes d'acció legislativa d'aquest Parlament. En conseqüencia, i per no deixar
més preterit aquest tema, convé que per decret o per la via
que trobin més idonia, es pugui aplicar una política de
compensacions interterritorials locals, en aquest tema. Pero a més a més hi ha una altra qüestió. La Llei de Pressuposts de la Comunitat Autonoma té, en un deis seus artieles, l'obligatorietat de territorialitzar les inversiones. Vet
aquí una via legal, legislativa, per poder intervenir en
aquest tema.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Acabat el debat, i per defensar les propostes de resolució del Grup Parlamentad SOCIALISTA, té la paraula el
seu portaveu Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Abans d'entrar en materia, permetin-me una breu digressió previa, i ho vull dir amb tota amabilitat í benevolencia. El Sr. López i Casasnovas no ha caígut en la temptació perque no ha tingut oportunitat perque qua n li hauria
pogut venir la temptació era a la una del migdia i el registre per a les resolucions ja estava tancat. Perque a ell,
aquesta temptació li ha vingut del coneixement obert i informal de les temptacions de sant Antoni que va patir ahir
vespre el Grup Parlamentari SOCIALISTA
1 és que a tots els grups hi ha coloms i hi ha falcons, en
terminologia americana. 1 el Grup Parlamentari SOCIALISTA va tenir ahir vespre un debat entre coloms i falcons
i la temptació era dir: "marededeueta, ja no volem cap miracle, volem quedar com estavem; que no empitjorin més la
situació; que es limitin a la gestió ordinaria". Pero per una
vegada hem estat virtuosos i hem superat la temptació. 1 l'hem superada per raons que també el Sr. Huguet ha dit,
perque consideram que al Parlament, Ji correspon un molt
alt paper i una molt alta funció i no es pot venir a jugar i
perque també consideram que el Govern, indiscutiblement,
per molt que en discrepem, esta absolutament legitimat per
actuar com a mínim fins al dia de les eleccions.
Ara bé - ja entram en materia -, és cIar que les resolucions a proposar enguany no poden ser del mateix estil que
les resolucions a presentar en anys anteriors, perque avui ja
no tenen excessiu sentit requeriments perque el Govern,
amb un termini fix faci determinades actuacions. Per una
banda, perque ja no hi ha temps i per una altra, perque és

que nosaltres no volem condicionar el proxim govern perque entre d'altres raons, probablement el proxim govern
s'articuli al voltant del Partit Socialista o es nuele! al voltant del Partit Socialista i com a grup, per tant, de la majoria i no de l'oposició, dones no volem ja condicionar l'acció
de govern com correspon a un grup de la majoria, com es
veu clarament avui amb l'actuació del Grup POPULAR.
Per tant, les resolucions que avui venim a dur aquí - i
en aquest sentit, els altres grups no hi ha dubte que han
agafat exactament la mateixa filosofia - o bé són pronunciaments que demanam al Parlament, valoracions que demanam al Parlament de determinades gestions o omissions
per part del Govern, o bé són instancies al Govern per a
coses que no requereixen una madura ció, que no requereixen un estudi, sinó que són aplicables directament a partir
del dia d'avui si es vol. Totes responen realment a plantejaments i preocupacions constants del Grup Parlamentari
SOCIALISTA alllarg de la legislatura.
En primer lIoc, hem coincidit clarament, com no podia
ser d'altra manera, perque a més ha estat una constant a
tots els debats que aquí hem celebrat, en els debats de l'estat de la Comunitat, en els debats de política territorial i de
turisme, en els debats de criteris de diferents planificacions
sectorials, sempre hi ha hagut una constant. La reelamació
de les directrius d'ordenació territorial. 1 ens diuen: "s'ha
incomplert la lIei" i contesta el Vicepresident: "no". Si no
han incomplert la llei, jo no sé que han fet, perque l'incompliment és tan flagrant perque hi ha un termini que és insalvable. Vuit mesas des de I'aprovació de la lIei per a la informació pública i aprovació de l'avan<; de les directrius
d'ordenació territorial. On queden, aquests vuit mesos? Si
m'erren els calculs, queden a finals de l'any 1987. Per tant,
des de finals de l'any 1987 fins a tlnals de l'any 1990, no
hem de menester saber massa aritmetica per treure els
comptes. Pcr tant, és cIar que hi ha un incompliment flagrant de l'obligació establerta per la !lei, proposada pel mateix Govern, aquesta llei, en aquesta qüestió.
No hi ha dos camins, com s'ha volgut explicar. No hi
ha dos camins, dins la Llei d.'Ordenació territoriaL Hi ha
un únic camí, que són les directrius. 1 per a0 tenen única
figura i instrumento Tenen aquesta data, aquest termini, absolutament improrrogable. Unic, perque són la figura central i única al voltant de la qual gira tota la planificació territorial. La resta, la disposició transitoria única, és perque
els redactors de la llei, el Govern, eren conscients que redactar aquestes directrius podia dur dos anys. Poc més o
manco el Govern ho pensava, perque hi ha compromisos
per part del Govern, hi ha paraules del President en altres
debats a les quals marcava un final per a les directrius que
era d'aquest ordre, considerant els treballs que estaven fets.
1 per tant, durant aquest temps que es redactaven, es preveien que en raons excepcionals, en casos d'urgencia, amb intervenció parlamentaria - és de veure quants condicionants! - es poguessin fer algunes coses imprescindibles en
absencia d'aquestes directrius. Ac;o no és un camí de planificació territoriaL A0 era una valvula de seguretat, simplement, perque ningú no va pensar i no trobarem en el Diari
de Sessions cap explicació que es pensas que tot una següent legislatura des de I'aprovació de la Llei d'Ordenació
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territorial continuassim, a la Comunitat Autonoma, sense
aquestes directrius.
1 allo que hagin fet altres comunitats. Bé, per a ac;6 tenim l'autonomia. Nosaltres hem de valorar els nos tres problemes i hem de valorar la urgencia de les solucions. Nosaltres valoram que és imprescindible, que és prioritari, pero
és que el President de la Comunitat també va valorar que
era prioritari, en el seu discurs d'investidura, la redacció
d'aquestes directrius. No totes les comunitats ten en la figura de directrius d'ordenació territorial. No totes les comunitats tenen lleis d'ordenació territorial. Cadascuna ha cercat el seu camí. Cadascuna ha establert les seves prioritats i
nosaltres desconeixem si altres comunitats s'han plantejat o
no com a prioritat d'una legislatura la redacció d'aquestes
directrius. 1 si ho han fet, alla ells. Si són comunitats que
governin els socialistes, segur que els demanen explicacions
els representants del seu partit.
Ahir ens deien i portavem a col-lació aquí: "bé, no, pero els ajuntaments socialistes ... ", perque hi ha moments que
sembla que només hi ha ajuntaments socialistes; d'ajuntaments, n'hi ha de tots colors i realment crec que no és motiu d'aquest debat treure aquí les insuficencies deIs diferents ajuntaments. Pero és que ac;6, en qualsevol cas, és una
demostració més de la necessitat de les directrius d'ordenació territorial, perque precisament els ajuntaments que no
tenen altre marc de referencia que els seus límits del terme
municipal, no poden suplir la labor de planificació d'aquell
que té com a ambit de planificació el conjunt de cada illa,
el conjunt de la Comunitat de les Illes Balears. 1 precisament per ac;6, succeeixen aquests desajustaments i aquestes
manques de coordinació i aquests plantejaments que no
són extrapolables al conjunt de l'illa.
Per ac;6 es produeixen aquests resultats, sigui quin sigui el color deIs ajuntaments que produesquin aquestes situacions. Aquest resultat no es produiria, la coordina ció estaria garantida, els maxims poblacionals estarien assegurats, l'ocupació maxima del territori estaria fixada si aquestes directrius estassin acabades. 1 molts deIs problemes turístics no succeirien si aquestes directrius estassin acabades.
Ens diuen que estan embarrancades per dificultats tecniques o per complexitat en els plantejaments o a les solucions. Estan realment embarrancades perque s'hi ha fet
molta feina i no se'n sap sortir, la qual cosa és difícil de
pensar, quan no han resolt, no han solucionat ni tan soIs la
passa previa de l'avan¡; de directrius o és que realment, com
jo ja dei a ahir, és que aquestr, planificació territorial supera
l'intervencionisme que vostes estan disposats a assumir? O
és que vostes encara estan dins una línia tan thatcheriana
de la desregulació que fins i tot la volen aplicar a l'ocupació del territori?
Perque realment, sense directrius d'ordenació territorial, ens veim en una situació que, en certa manera, no és
gens alegre, pero que cal veure com resulta de paradoxal.
Sense directrius d'ordenació territorial, vostes ens han duit,
corregesc, durant el seu mandat hem arribat a una situació
de creixement economic quasi zero. Resulta que vostes,
que ens acusaven d'una manera permanent, d'una manera
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injusta, de defensors del creixement zero, ens han duit o
han estant governant la Comunitat, quan aquesta Comunitat esta arribant quasi a un creixement economic zero sense
ordenació territorial, amb expansió i creixement desbordants de l'ocupació del territori, exactament al contrari del
que nosaltres defensavem: un creixement limitat, un creixement restringit, un creixement molt petit de l'ocupació del
territori, amb un creixement economic estable, perque les
dues coses van relacionades, com molts d'economistes ja
han tractat de demostrar.
Per tant, davant aquesta situació tan repetida, tan reiterada durant quatre anys, crec que no és casual en absolut
la coincidencia de tres grups parlamentaris, amb trenta diputats en el seu inici de la legislatura, trenta diputats elegits per la voluntat popular que coincideixen a rebutjar
l'actuació del Govern en aquesta materia, que coincideixen
a expressar d'una manera ferma dins allo que són els termes parlamentaris, el desacord profund amb l'actuació del
Govern en aquesta qüestió.
En materia d'aigües - i pas ja a altrers qüestions - creim que la gravetat i importancia deIs problemes d'insuficiencia, encara en aquestes altures, amb el nostre nivell de
vida, amb la renda per capita tan alta, amb la nostra situació tan satisfactoria dins el conjunt de les regions europees,
amb el nostre cofoisme habitual, pero és realment intolerable que en aquestes altures tinguem encara el deficit d'infrastructura hidraulica com tenim a molts de pobles i a
molts de nuclis de població. Per tant, nosaltres demanam
que aquesta qüestió, que exerceixen els consells insulars pero que tampoc no deixa d'esser competencia de la Comunitat Autonoma tengui una substancial aportació financera
per a la més rapida i definitiva solució.
També volem que es cre! una, en diríem "policía hidraulica", perque realment és un cos d'inspectors, no és un
cos uniformat de perseguidors amb porra i pistola; un cos
d'inspectors que realment vigili l'ús que es fa de les autoritzacions administratives d'aigua, que vigili la relació entre
l'aigua que s'extreu i l'ús que se li dóna i les autoritzacions
que existeixen i que a la vega da fací la vigilancia deIs sondejos d'investigació que existeixen o haurien d'existir en els
aqüífers per poder actuar immediatament que es presentin
perills de salinització.
El pla director de residus solids - ho deia ahir; ho diu
el Butlletí Oficial: "s'ha aprovat el Pla Director per a la gestió deIs res idus solids urbans de l'illa de Mallorca". Els record, Srs. Diputats i Srs. del Govern que aquest Parlament
no ha autoritzat mai un pla director per a la gestió deIs residus solids de l'illa de Mallorca, sinó de les Illes Balears, i
per tant, que s'atenguin als criteris aprovats per aquest Parlament per donar solució única que tendra base legal a
aquest acord, d'acord amb la disposició transitoria única de
la Llei d'Ordenació territorial.
Demanavem ahir i ho demanam avui i veiem capades a
diferents membres del Govern, que assentien, que hi estaven d'acord que, ates que hi ha un excés d'oferta, com ha
dit fa un moment el Conseller de Turisme, que és el principal problema, perque si hi ha un excés d'oferta, és logic que
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se sigui el maxim d'exigent o el mínim d'exigent, pero que
se sigui exigent amb le compliment de les reglamentacions
vigents i que, per tant, reglamentacions tan importants com
les sanitaries i les de seguretat contra incendis siguin condicions sine qua non per a l'obertura a comen~ment de temporada. 1 que, per tant, el Govern exigesqui el compliment
d'aquestes disposicions dia u de maig del 1991 com a data
maxima.
Creim que és necessari promoure un procés de concertació. És un tema que, amb diferents plantejaments, els diferents portaveus han presentat. Es presenta una situació
economica delicada d'alguna manera, amb algunes empreses turístiques i també com a conseqüencia de la construcció. Estam davant el perill d'una reconversió salvatge en
l'ambit social i és necessari que el Govern pregui decisions,
prengui iniciatives per iniciar un procés de concertació que
garanteixi el nivell d'ocupació i que prevegi, en qualsevol
cas, la reocupació, els plans ocupacionals i de reciclatge
professional de les persones que en puguin resultar afectades, ja que no existeix el Cansell Economic i Social, ja que
el Cansell Economic Laboral, que a principi de la legislatura ens deia el Sr. President que ...

bIes llegociacions amb el Govern de 1'Estat per a aquest tema tan important.
1 per acabar, perque ja som al final, que s'acabi amb
aquesta excepció a les Illes Balears que no hi ha excavacions arqueologiques, que la sensibilitat social de la qual
avui el representant del Govern ha bravejat en dosis elevades a diferents intervencions, es plasmi amb la votació favorable, a una innocent proposició que feim, que té el número 12, per la qual el 6% d'assistencia a serveis socials als
quals la Llei d'Acció social compromet les institucions de
les Illes Balears, s'apliqui sobre inversions i depeses reals
en aquesta qüestió i no sobre la gran nomina que es rep directament de I'Estat i que té un caracter absolutament finalista i a la qual no aporta la Comunitat Autonoma.
1 per últim, que el tema deIs disminuHs sigui objecte
d'un pla específic i que es faci un cens de disminuHs precisament per evitar que hi hagi una distribució arbitraria de
les subvencions.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Vagi abreujant, Sr. Triay, no torni a fer el discurs d'ahir. Defensi les propostes, perque esta passant de temps.
De cinc minuts, ja.

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, el Sr.
Joan Huguet.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger):

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Molt bé, ido acceleraré. Per tant, que aixo, que era paper banyat al principi de la legislatura i que encara no ha
eixugat al final de la legislatura.
Demanam per a les cooperatives agraries el tractament
que se'ls va prometre quan se'ls va convidar a fer les auditories per sanejar la seva capitalització de forma conjunta.
Demanam que es regularitzi d'aquÍ a les eleccions, d'aquí al
proxim període de sessions la situació jurídica, comptable,
economica, d'aquestes empreses que ni són empresa pública, ni són organismes administratius com IFEBAL, IBAVI,
PROTUR, IBASAN, etc.; que tinguem un coneixement
exacte de l'endeutament de la Comunitat Autonoma i del
pla financer per absorbir-lo, perque la maquineta, aquella
maquineta famosa que vam aplicar a Cala Mondragó, que
quan dividia 1.950 milions per deu, ha resultat que enguany
ens han donat 405 i per tant, vol dir que aquesta aritmetica
no és tan senzilla.
Crec que és un aspecte important d'aquest conjunt de
resolucions i que ja ha tingut algun tipus de valoració favorable abans de pujar a aquesta tribuna, el tema d'establir,
per part del Govern, unes converses, obrir unes relacions,
uns contactes amb els grups parlamentaris per tal d'unificar
criteris en relació al nou finan~ment que l'any 1991 s'haud de discutir, perque una cosa que és necessaria és que realment, el Govern, sempre que a0 sigui possible - i farem
tot quant sigui perque es pugui fer realitat - pugui dur el
suport més ampli possible per part de tots els grups parlamentaris per anar amb el suport adequat a les imprescindi-

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats; Sr. portaveu del
Grup Parlamentari SOCIALISTA: ni coloms ni falcons. En
el sentit que vos te ho ha dit, a0 implicaria que hi ha bons i
dolents. Jo ja no hi crec, en aquesta peHícula de bons i dolents. Repetesc: ni coloms ni falcons. El debat és entre
grups polítics, el debat és entre persones i aquest debat
crec que almenys fins ara no hi ha hagutningú que s'hagi
declarat anti-res. És a dir, jo, per principi, no som anti-esquerra, ni fer-hi prop. Tenc les meves idees. Tracto d'exposar-les i fer veure que les meves idees poden ser més positives que les d'un altre. Pero per principi, a mi no em guia en
absolut ser anti-res.
Creixement quasi-zero. Jo quasi li diria que aixo és fer
ús d'una demagogia pura i dura. Sr. Alfonso: li deman el
mateix respecte que jo he tingut al seu portaveu. Creixement, en definitiva, Sr. Triay. 1 aquest creixement, en que el
basam? Per exemple, si el 1989 el creixement va ser de set
punts i se n'ha crescut un i mig, se n'ha crescut un i mig en
relació a tot el creixement del 1989, és a dir, aquest set que
s'han mantengut de creixement més un i migo Jo no som
economista ni d'aquestes coses, en sé, pero a0 és el que jo
he llegit en un estudi bastant rigorós que es va presentar en
el seu moment a una institució bancaria i després en articles que han vengut damunt els mitjans de comunicació.
Crec que no fa falta reconeixer aquí que passam amb unes
dificultats i aquest reconeixement ha estat exposat i crec
que aquest reconeixement ha estat ja explicat i, per descomptat, molt més ben explicat que el que pugui explicar jo
ara, pel Conseller de Turisme quan ha contestat un altre
portaveu.

DlARI DE SESSIONS
Peró que no en podem fugir, de les dades, que no som
una comunitat autónoma de totes les altres. No podem fugir del fet que la nostra activitat económica esta íntimament relacionada amb l'activitat económica nacional i amb
l'activítat económica internacional. No podem fugir del fet
que hi hagi hagut un enfortiment de la pesseta. No podem
fugir del fet que hi hagi hagut en el mercat britanic un enduriment quant als préstees, quant als tipus d'interes. De
totes aquestes coses, no en podem fugir. 1 no en podem fugir del fet que hi ha hagut un creixement a les Illes Balears,
que en aquest moment hi ha una descompensaicó entre 1'0ferta i la demanda, per entrar també a les Illes Balears.
Peró així i tot, aquesta comunitat autónoma és la que
menys ha patit les conseqüencies de la baixada turística a
nivell de 1'Estat espanyol. 1 no hi vull entrar més, perque
aixó és quelcom que ja el Conseller ha dit i ha explicat. Jo
lament molt - és un defecte tal vegada meu - que amb l'explicació que hagi pogut fer al Sr. Joan López, voste hagi interpretat que jo estava bravejant. Jo crec que he comenc;at
dient... No, no, voste, no. El Sr. Triay m'ha dit que jo quan
explicava alió de l'acció social havia bravejat, amb un 10 d'haver bravejat. Jo crec que he reconegut des d'un primer
moment que, facem el que facem sempre dins aquest sector, sera insuficient. 1 he volgut i he vingut a justificar des
de l'óptica del Govern que, de tot quant s'havia fet, era per
a nosaltres satisfactori dins les nostres possibilitats. Era
alió que desitjaríem que fos? Indiscutiblement, no. Peró és
que és molt polit fer una frase aquí: "nosaltres no estarem
contents mentre sapiguem que dins la nostra comunitat autónoma existeix un pobre". 1 a<;ó no és patrimoni - ja ho he
dit a vegades - ni d'esquerres, ni de dretes. A<;6 és un patrímoni de justicia social i el patrimoni de justícia social, l'ha
de defensar tothom. 1 nosaltres procuram defensar-lo. O així pensam que ho feim. Tal vega da ens equivocam. Peró entenem que no ens equivocam, entenem que sí que s'han fet
coses.
Respecte de la resolució primera, voste ha plantejat és la seva llibertat i és la seva potestat - de dividir-se el
temps;ha plantejat el tema del 50% en el tema de les directríus d'ordenació del territorio Jo cree que ja s'ha dit tot, en
aquesta tribuna i si jo he dit que no acceptava la paraula
que voste ha dit,o "incomplit", i si ho he dit és que m'he
equivocat. Jo he dit que efectivament, amb la lIei amb la
ma, hem incomplit perque no hem duit les directrius. L'únic que passa és que aquest incompliment no ha estat un
incompliment voluntarí i he volgut donar les raons. Que
aquestes raons s'entenen, són justificades o no són justificades, també entra en el camp de l'apreciació que pugui fer
cada grup polftic.
Si les direetrius d'ordenació territorial són tan basiques - que ho són - per a aquesta comunitat autónoma, que
té uns problemes espedfies, també aquesta ordenació territorial, aquestes directrius, ho són per a altres comunitats
autónomes que també tenen lIei d'ordenació territorial i
per a aquelles que no en tenen, que volen posar en marxa
un altre tipus de figures urbanístiques. 1 totes s'han trobat
amb aquesta dificultat fins a l'hora d'ara o que jo sapiga.
No sé si Catalunya ha fet res, en aquests moments ho desconec. Per tant, no li puc donar cpa més explicació que
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aquesta. Que volia? Que jo acceptés aquí, dones no és ara,
que ho hagi dit. Ja ho va dir en el seu moment el Conseller
d'Ordenació del Territori i ja ho han dit en el debat que
han tengut durant aquests dies.
Quant a la proposta número 2, jo crec que aquesta
proposta valdría més també que fos debatuda dins el si del
debat de pressuposts. Per que li deim a<;ó? Perque aquesta
cooperació ja existeix i ja esta institucionalitzada mitjanc;ant un conveni marc amb els consells insulars que se signa
entre els presidents deis consells insulars i el Govern de la
Comunitat Autónoma; 'signatura d'aquest conveni que vol
dir la seva acceptació i acceptació de les xifres o de les parlides pressupostaries. Tornam a entrar en el camp de la insuficiencia o de la suficiencia d'aquesta dotació pressupostaria, peró jo ja li deia, a l'anterior portaveu, que si féssim
una valoració de totes i cadascuna d'alló que nosaltres entenem per insuficiencies i els assumissim, quin pressupost
ens donaria? Elevadfssim. Impossible de poder assumir.
Aleshores és quan entren les prioritats. Estarem d'acord o no estarem d'acord amb aquestes prioritats, peró
que es digui que no es fa res en aquesta materia, jo cree
que no és just. 1 si no ho ha dit, retir aquesta interpretació.
Aquests convenís, sí que han donat resultats. 1 encara m'atreviré a dir una cosa més: tenim la sort, en aquest moment, que aquest conveni afeeta d'una manera majoritaria i
per tant, poden anar molt més despeses - perque aixf ha de
ser i d'aquí venia l'explicació quant al tema de la territorialització de les inversions. - alla on a<;6 encara no esta cobert. A Menorca, tots els nuclis de població tenen abastiment i sanejament. No han de posar en marxa a<;6, des del
Consell Insular de Menorca. El que dóna la gran oportunitat al Consell Insular de Mallorca és cobrir altres necessitats que després d'aquesta prioritat també hi ha. 1 aquesta
és la política que es duu alla. Efectivament, des d'un altre
consell insular on hi ha insuficiencia d'abastiments d'aigua,
primer faran les poblacions que no cobrir altres necessitats
de dur aigua a un polígon o dur aigua a una altra banda.
Quant a la proposta de resolució número 3, jo li demanaria, Sr. portaveu del Grup SOCIALISTA que, jo no sé,
deman al President, perque tal vega da m'equivoc, no sé si
el Govern pot proposar transaccions als grups parlamentariso Em sembla que no, que reglamentariament, a<;6 no és
possible. Peró jo lIegiré una proposta i si qualque grup se
la pot fer seva, que la presenti per a transacció.
Quina és aquesta proposta? Hi estam d'acord, amb a<;6
que voste diu, peró el que hauríem de fer, entenem nosaltres, és que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma a l'establiment d'un sistema d'inspecció i control deIs usos d'aprofitament d'aigües
públiques i canalització tant superficials com subterranies
en el marc del conveni de coHaboració amb el Ministeri
d'Obres Públiques i la Comunitat Autónoma en materia
d'obres hidraliques subscrit dia 23 d'octubre de l'any 1986.
Justificació: la competencia, en materia d'aigües, continua
essent del Ministeri d'Obres Públiques, a pesar del que estableixi el nostre Estatut i la Constitució. En aquest moment, la tenen assumida i no la tenim nosaltres. Segon: dia
28 d'octubre del 1986 es va signar precisament aquest con-
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veni de coHaboració. Tercer: la policia d'aigües esta expressament contemplada en aquest conveni i es diu que
anira a compte del Ministeri d'Obres Públiques.

aquest moment. De totes maneres, fent ús d'alló que anuncia el President del Parlament, també és un tema del qual
podem parlar.

Per tant, jo li demanaria que si es pogués acceptar o
no sé, no sé com es pot presentar, perque si noslatres no ho
podem presentar, a0 és l'explicació com mentre nosaltres
canviarfem la redacció. Evidentment, el nostre grup o qualsevol altre grup en aquest cas, ho pot fer.

Punt núm. 7, i miri que estic intentant donar resposta,
donar solucions i arribar al mmm d'acords possibles que,
efectivament, millorin els aspectes millo rabies, que incentivin polítiques que es duen a terme o que ens impulsin a
continuar amb accions ja empreses. D'aquf que en el punt
núm. 7, jo li demanaria que llevassin la paraula "reemprendra" i digués: "el Govern de la Comunitat Autónoma continuara la política de suport". Per que aquesta justificació?

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Vicepresident, aquesta Presidencia anuncia que hi
hauria un temps de suspensió perque puguin consensuar
tot alló que hagin de consensuar.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger):
Gracies, Sr. President.
Passem al punt número 4. "El Parlament insta el Govern a donar compliment als criteris generals ... " Bé, jo aquí
discrepo Una discrepancia formal. El Pla de Residus Sólids
és evidentment un pla per a la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears, peró el mateix Pla Director diu que, ateses les
caracterfstiques territorials de la Comunitat Autónoma,
s'estructurara en plans insulars. En aquest moment, hi ha
el de Mallorca, possiblement, i amb la col·laboració deis
ajuntaments del Consell Insular de Menorca i del Govern
de la Comunitat Autónoma, dijous de la setmana que ve
podrem dur a aprovació el Pla Territorial de Residus Sólids
per a l'illa de Menorca, amb la ubicació i el tipus de tractament. Jo cree que, en aquest cas, no hi ha incompliment, al
contrarÍo Hi ha un pla, que marca unes directrius i que, si
no estic equivocat, diu a0: "ateses les característiques territorials de la Comunitat Autónoma, s'estructurara en plans
insulars".
Quant a la proposta número 5. Referent a aquesta
proposta, jo li he de dir que estam conformes en el fons.
No solament hi estam conformes en el fons, sinó que s'ha
de fer. Peró compte! Si avui s'aprova aquesta resolució talment ve definida, el que faríem sería saltar-nos les previ ..
sions que la mateixa Llei de Sancions estableix en els diferents graus de deficiencies, ja siguin sanitaries o d'altres tipus, en les quals, no per tenir una deficiencia un establiment turfstic duu automilticament el seu tancament. Per
tant, a nosaltres ens sembla, tot i estar d'acord que s'ha
d'incrementar la vigilancia i totes aquestes inspeccions, la
proposta, literalment, es bota totes les previsions fetes a
una Llei de Sancions que preveu els diferents escalonaments de deficÍ(~ncies o de no compliments de les normes
Msiq ues.
Quant al núm. 6, a nosaltres ens agradaría més que es
pogués dir: "el Govern de la Comunitat Autónoma promoura un estudi que determini les possibilitats de garantir
el nivell d'ocupació, atesos els problemes que puguin afectar els sectors turístics i de la construcció donant participació als agents socials, empresarials i sindicals en la seva elaboració", més que muntar una mesa de concertació en

Miri: l'any 1990, practicament, s'han doblat les subvencions en capitalització de les cooperatives incloses dins el
Pla de Reflotament i Racionalització de Cooperatives. Cooperativa de Llucmajor, 1.165.000; cooperativa de sa Pobla, 4.950.000; Sa Roqueta, 6.800.000; S.A.T. de les granges
mallorquines, 40.000.000; S.A.T. de productors d'albercocs,
35.000.000; els de sa Pobla, 1.859.000; COINGA, una primera part, 70.281.000; COINGA, una segona previsió de 35
milions; cooperativa de Sineu, 7 milions. Li puc donar tot
elllistat. En total, 266 milions de pessetes. Per tant, aquesta és la justificació de continuar, no de reemprendre. Per
que de continuar? Perque amb el tema de les capitalitzacions, de solucions agraries, l'any 1989, el nombre d'expedients que van entrar va esser un; el nombre d'expedients
que es van completar va esser un, per un import de 25 milions de pessetes. L'any 1990, l'any següent, el nombre d'expedients que van entrar va esser desset, el nombre d'expedients completats va esser catorze; expedients pagats, dotze, per un impOIt, fins ara, de 82 milions de pessetes; expedients en fiscalització, dos, per un import de 72 milions de
pessetes, expedients incomplerts, en aquest moment, tres,
per un import de 75 milions de pessetes, que ens fa aquesta
partida que abans li esmentava. Quant a auditOIies, també
li puc donar totes les dades que justifiquen que no han de
reemprendre, que han de continuar amb aquest ritme, i
amb aquesta política duita fins ara.

La proposta núm. 8 és d'aquestes que es diuen de principis, de principis d'acceptació o no acceptació. Regularitzar la situació jurídica i económica, nosaltres no ho podem
admetre. Vull dir, és impossible l'existencia d'aquests OIganismes sense una regulació jurídica i económica pertinent.
Per tant, ja estan regulades. Una altra cosa és que puguem
entrar en el camp de la discussió si són o no són correctes,
o factibles totes i cadascuna de les actuacions que empren
cadascun d'aquests organismes, peró la seva regulació jurídica i económica esta donada per la llei de creació mateixa
i per la llei de pressuposts de la Comunitat Autónoma.
Aquí posa: "regularitzara la situació jurídica i económica" i
estan regularitzades.
Quant a la número 9, tornam a entrar en altres aspectes que havien dit al tres grups. A0 d'acceptar aquesta resolució, semblaria que s'accepta l'incompliment a través del
seguiment d'informació de l'article 103 de la Llei de Finances, de la informació pressupostaria i de la mateixa comissió liquidadora. La informació es dóna, crec que és suficient, peró bé, en cada cas es pot demanar la seva ampliació.
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Quant a la número 10, sí, crec que per abreujar aquest
debat no sé si fa falta més exp lica ció. Evidentment, una de
les propostes inicials del discurs del President, quan ell
anuncia que des d'optiques diferents es pot arribar a un objectiu comú, a0 es tradueix després en el debat d'ahir, una
aspiració de les diferents forces polítiques, dones molt bé,
facem feina tots junts. Pero també una advertencia: que
ningú no ha d'entendre aquí que a0 fermi fon;osament arribar a uns criteris i a uns acords. S'ha d'arribar a aquest
criteri, s'ha d'arribar al maxim d'acords possibles. Pero evidentment trob que - no sé qui era que feia la comparació no pot servir aquesta comissió per fer un intercanvi de cromos, - jo et don a0 i tu em dónes a0 -, sinó que ha d'esser
un estudi rigorós i trobar aquestes solucions que sembla esser que entre tots volem dur cap envant.
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naran una relació de persones dins el seu ambit municipal
que necessitin ajuda, que entrin dins aquest gran camp de
l'acció social i, com no?, també en el cas deIs disminuYts hi
entra. Quarta justificació. Tenim, en aquest moment, coneixement que el Ministeri d' Assumptes Socials ha atorgat
una subvenció a una entitat sense finalitat de lucre per realitzar i després, no sé si a0 deu esser cosa de la informa tica, i després acarar realment el cens que pugui sortir del
primer, el de !'Institut Nacional d'Estadística, que és de caracter general, amb aquest cens espedfic de disminults. Per
tant, si a0 és aro, no realitzem nosaltres un altre cens de
disminucions.
Res més i moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Respecte de la número 11, li he de dir que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports té previst i dotat economicament el Pla d'Excavacions arqueologiques de les Illes
Balears per a 1'any 1991, que és el resultat d'un pla d'actuació en materia arqueologica iniciat l'any 1988 i que ha donat com a resultat 1'inventari arqueologic del 50% de 1'illa
de Mallorca, el 70% de l'illa d'Eivissa-Formentera, i el 100
% de l'illa de Menorca. 1 d'aquest ha sorgit un ordre de
prioritats en materia d'excavacions per a les tres illes, i que
sera la que dura endavant, fins a l'any 1991, amb la partida
pressupostaria en aquest moment prevista i després del que
surtí del debat final de pressuposts. Jo li demanaria, Sr.
Triay, que aquesta resolució, que té un caracter positiu pero que en aquest moments crec que l'explicació és suficient,
si la pogués retirar, si aro ho estima oportú.
Bé, i tornam a anar a les resolucions d'acció social. Jo,
tal vega da en aquest cas concret m'estalviaria d'allargar un
poc més el debat. Crec que donaria per explicades totes i
cadascuna de les justificacions que han fet al Grup Parlamentari de NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i en tot
cas, fer una serie de consideracions respecte de la pro posta
núm. 12, que és nova, referent a les altres propostes.
Cal recordar que es va aprovar en aquest Parlament,
per descomptat sense l'oposició del Partit Socialista, en
aquest cas, un pla quadriennal dirigit a tots els sectors d'acció social, a tots, en el qual entraven també, com no?, el tema deIs disminuHs. Llavors vinculava de manera concreta
totes les institucions públiques i entitats privades. Per que
creim que no ens treu de res donar suport a aquesta proposta i haver de fer precisament aquest cens? Si em permet, jo li donaré les explicacions.
El reconeixement, la declaració i la qualificació de la
condició de disminuH és competencia de !'Institut Nacional
de Serveis Socials, INSERSO, i té el seu censo Primera.
Aquesta no basta. Hi ha un professional que em fa indicacions. Anem cap a la segona. L'Institut Nacional d'Estadística realitza actualment el cens de població de tot l'estat i,
en aquest, s'ha de posar el número de persones disminuIdes. En aquest cens, ja entra per primera vegada i es realitza a tot 1'Estat espanyol, tindrem el número de disminuYts
comunitat per comunitat. S'esta realitzant ara. Per altra
banda, també amb les competencies assignades per la Llei
d'Acció Social als ajuntaments, els ajuntaments confeccio-

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA el seu portaveu, Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Vicepresident del Govern:
Jo crec que amb tantes intervencions com ha hagut o
volgut tenir voste avui, crec que en algun tema ha perdut
agilitat. Jo, quan parlava de coloms i de falcons, no mirava
cap a vostes. Els coloms i els falcons, que n'hi ha de tota
classe, del Grup Parlamentari SOCIALISTA són els que
van discutir si presentaven o no una resolució en els termes
amb que el Sr. López i Casasnovas n'ha presentat una. Ha
tingut la temptació pero no ha pecat. 1 arnés, per ventura
en castella li sona més, palomas y halcones; a0 és un llenguatge que a qualsevol corporació, a qualsevol entitat, a
qualsevol partit, a qualsevol grup, sempre hi ha com a mínim, dues ales: una més blana i una més dura, una més radical i una més moderada, simplement. Crec que no hem de
perdre temps en aquestes explicacions.
No sé, el tema aquest del creixement zero trob que l'ha
tocat. Jo li deia ahir al President i a tots els Srs. i les Sres.
Diputats, que l'evolució de la nostra economia, l'evolució
de qualsevol economia, l'estudi, l'analisi en un moment donat de l'economia, no es pot fer com una fotografia fixa, sinó que és una seqüencia, una pel-lfcula, un vídeo, perque si
no, no tenim els elements per jutjar cap on va. 1 la veritat,
sense caure en alarmismes, pero en realitat, és que si el
1988 vam créixer el 7'69%, el 1989 el 3'82% i el 1990 anam
cap a 1'1'3%, cap on anirem el 1991 ?
Durant la segona legislatura del govern conservador,
ens aproximam perillosament al creixement zero. Ja ho
veu: vos tes que sempre ens han acusat a nosaltres del creixement zero. Aquesta és la realitat i a0 és el que li volia
posar en evidencia, i a més en una evidencia negativa, perque creixement zero en el terreny economic, expansió negativa (que és una de les causes d'aquest creixement zero) damunt del territori. Consum d'espais naturals, creixement
excessiu, excés d'oferta, com deia molt bé el Conseller Cladera fa molt poca estona, quan realment el creixement estable vendria d'una política inversa: restricció damunt el ter-
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ritori, mmma protecció, creixement molt qualificat, com es
diu de paraula tantes vegades pero que després no es refleeteix a la realitat física i eco no mica i perque a0 pugui
donar lloc a un creixement economic sostengut.
Ciar, quan plantejam aquestes coses, ens vénen tot d'una els problemes exteriors, tan repetits. Els problemes exteriors són els culpables. Quan parlam de les directrius, comparació amb l'exterior: altres comunitats autonomes, pero
tengui en compte un aspecte potser no prou comentat. Per
a la nostra comunitat, una disminució de l'ingrés turístic té
una incidencia molt més important que qualsevol altra comunitat. Precisament, perque no som la General Motors,
sinó que som la United Fruit, i com que som la United
Fruit, perque som molt més monocultiu, dones ens afecta
molt més aquesta disminució de les vendes de les fruites,
que per a nosaltres són les places turístiques.
Per altra part, que hem de dir més? No hi ha més a dir,
sobre el tema de les directrius. És un tema ja esgotat: incompliment radical, bones paraules, i bé, ja ho veurem; la
legislatura acabada i les directrius sense fer. Com diuen a
Ciutadella: "fes tes passades, coques menjades, roba bruta i
bossa buida". I les directrius, he, he ... , ja ha veurem ... , el
mul, el venem o no el venem i ja esta.
El segon punt és el tema de la necessaria aportació de
la Comunitat Autonoma als consells insulars en aquesta
qüestió. I ens diu: els consells insulars signen un conveni;
per tant, estan d'acord. Bé: a0 és la llei de l'embut. Vostes
que signen tants de convenis i no fan més que renegar de la
manca de finan~ment de l'estat, és de veure amb quina benevolencia i autosatisfacció jutgen els convenis que signen
amb els consells insulars. EIs consells insulars signen el que
els posin. Qualsevol cosa és més que res. Pero de satisfacció o de suficiencia, res de res. I diu: "no, és que hi ha un
problema de prioritats". Ah, ara, a qui li cou, ido? Resulta
que hi ha un problema de prioritats a l'hora de resoldre
una cosa tan basica com que hi hagi clavegueram i xarxes
de distribució d'aigua en els pobles. A0 sí que li ha sortit
malament.
Si ha prioritats, aquesta crec que és indiscutiblement
de les primeres. Aquesta és de les que en pitjor situació ens
posa.
aquesta famosa enquesta, que li vull dir, perque he vist
abans que feia uns gestos rars, que vam demanar nosaltres
fa un any, quan vam tenir la primera noticia, per boca del
Conseller d'Obres Públiques, precisament a la compareixen~ deIs pressuposts de fa un any exactament, i encara esperam que ens l'enviin. Resulta que altres grups la ten en.
Ens ho facilitin, pero en qualsevol cas, no hi ha dubte que
prioritat absoluta ha d'esser que tots els pobles i els nuclis
de població tenguin unes coses tan elementals com que les
aigües netes i les aigües brutes vagin per uns tubs que estan
connectats als habitatges. Una cosa extraodinaria: el signe
de la modernitat. Bé, jo el tema aquest de la política hidraulica, si el seu grup surt del mutisme i proposa, no tindrem inconvenient d'acceptar-ho.
El tema de res idus solids no és que meresqui una atenció principal a un debat com aquest, pero li vull dir que la

nostra interpretació és que el Parlament ha promogut, ha
autoritzat un pla únic de res idus solids urbans. Lógicament,
per molt únic que sigui, els fems no es trasllades d'una illa
a l'altra, i per tant, té una so lució insular. Pero el pla és
únic - i nosaltres entenem que no és una qüestió a la qual
hagim de dedicar massa temps - i els acords han d'esser
únies. Per a0 els recomanam, per evitar qualsevol tipus de
problemes, que nosaltres no provocarem que ho solucionin
qua n abans millor i que donin una aprovació al conjunt de
les illes afectades per aquest pla, que són totes.
Ja m'estranyava ahir que hi hagués tant bona predisposició per al tema del compliment de les normatives contra
incendis. I resulta que cIar, que ara ja no hi ha aquesta predisposició. Ja hi ha problemes. Estam d'acord en el fons.
Nosaltres ho proposam. Creim que és necessari i si el Govern troba que al mateix resultat, hi pot arribar amb l'aplicació de la legislació des de dema mateix, ho facin i no hauran d'arribar a dia u de maigo

La materia de la concertació: aquí hem vist, a les intervencions de diferents grups, del CDS i del NACIONALISTA I D'ESQUERRES, que han proposat diverses versions,
o diversos plantejaments d'un mateix problema, com tots
han travelat a la mateixa pedra. Al Consell Economic i Laboral, aquell que era paper banyat fa quatre anys i que encara no ha eixugat, no. Al Cansell Economic i Social, aprovat en aquest Parlament que el Govern posas en marxa, no.
Proposam una cosa ja mínima: que s'obri un procés de concertació. No. Ens proposa un estudi. No. Cree que no és un
estudi, en aquests moments, que fa falta. En aquests moments, fa falta una acció directa, una negociació, unes converses directes amb els qui vagin resultant afectats per
aquests, avui per avui, inevitables processos de regulació
que es puguin produir.
Creim que en materia agraria s'ha alentit l'actuació,
que no s'ha donat resposta puntual als compromisos que es
van assumir quan es van demanar a les cooperatives que
s'auditassin - i vull dir que hi ha una coma que no esta ben
posada a la proposta, pero crec que ae;o no altera fonamentalment el contingut i per tant, creim que ae;o s'ha de mantenir d'aquesta manera.
I voldríem dedicar uns segons o uns minuts breus al tema de la regularització d'IBASAN, IBA VI, etc. Les Beis de
pressuposts han creat unes empreses públiques, pero realment, a la practica, ni són societats anonimes, ni són organismes administratius. Creim que s'han d'aclarir la situació
jurídica, la inscripció en el registre, l'emissió del capital, totes les qüestions logiques en aquests casos. Que la situació
comptable és conseqüéncia de la indefinició jurídica, ja que
ni res pon al codi de comere; i a les obligacions del pla general comptable, ni realment actuen com a organismes administratius, perque amortitzen, cosa que no és propia d'una
administració pública - amortitzar les inversions - i a més
actuen, venent serveis com a missió fonamental dins el
mercat privat. La situació economica i patrimonial tampoc
no esta clara i també requereix una regularització. Quin patrimoni tenen, quin és el balane; de la situació, quin compte
d'explotació. Per tant, crec que hi ha elements més que suficients, i vostes ho saben, que ae;o esta enredat, que esta
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embullat i nosaltres, l'únic que demanam és que vostes ho
deixin aclarit. No entram aquí en els objectius de cadascuna
d'aquestes societats. No és aquest l'objecte de la resolució.
Entram a la regularització, a la formalització correcta d'aquestes entitats pel que toca a aC;Ó.
Del pla de finan<;ament, de l'endeutament, no en sabem res de res. Voste no n'ha fet cap menció. Ho ha deixat
de banda i la informació que voste diu no és facilitada quan
és demanada als grups parlamentaris o almenys al Grup
Parlamentari SOCIALISTA El dialeg és necessari. Nosaltres ho proposam aquL No hu proposam realment com a
conseqüencia de cap manifestació del President, pero estam d'acord que hi hagi aquesta coincidencia. Ens sembla
bé, ens sembla necessari i crec que pot esser un punt de
partida bo davant una situació de congelació de relacions
entre el Govern i els grups parlamentaris en totes les materies i en aquesta, en particular, perque cal dir que la comissió de transferencies - a la qual hi ha representació d'un diputat del Grup SOCIALISTA - jo no sé els anys que fa que
no s'ha reunit. Per tant, és necessari reactivar aquest dialeg
que no pot donar més que beneficis a la Comunitat, a l'hora de plantejar com més unitariament possible, com fan a
al tres comunitats de les quals tenim molt a aprendre, a
l'hora de discutir la revisió del sistema de finan<;ament.
Si vos te diu que en qüestions d'arqueologia hi ha tantes previsions, la veritat és que les noticies són que les inversions són per fer cartes arqueologiques i no excavacions
i que, per tant, no sembla que hi hagi una unitat d'informació entre allo que voste diu i allo que nosaltres diem.
Del 6% en materia de serveis socials: creim que l'esfon; de les diferents institucions ha d'esser equiparable. No
ens sembla logic que el major esfor~, proporcionalment, 10gicament, al seu pressupost, el facin els ajuntaments i els
consells insulars. I ac;ó és conseqüencia d'incloure qüestions heterogenies d'origen absolutament i radicalment distint que no suposa cap esfor~ a la Comunitat, com és el de
la gran nomina en aquest calcul del 6%. I per aixo, nosaltres creim que s'hauria de fer sobre quantitats homogenies
i per tant, que aquesta quantitat s'hauria de descomptar
perque hi hagi, com dic, un esfor~ com més equitatiu possible millor, com volia la Llei d'Acció social quan va plantejar aquest percentatge mínimo
I per últim, en el tema del cens deis disminu'its, realment, després de les explicacions que li he sentit, crec que
no tindran cap dificultat, que els sera realment facil construir-lo a la vista de tots els armaments que diu que ja hi ha
disponibles. Per tant, és facilíssim acceptar aquesta resolució.
Moltes gracies, Sr. President. Moltes gracies, Sres.
Srs. Diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, el Sr.
Joan Huguet.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
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COMUNITAT AUTONOMA (Joan Huguet i Rotger):
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: en aquestes hores,
fa dies que no n'endevinam una. Mal si surt, mal si no surt.
Ara anava a sortir i em deien: "no, ja esta bé, no importa
que surtis". No els meus, precisament, no els meus, no el
del nostre grupo
Fet a~o, o jo no m'he explicat o en certes coses, no
m'ha interpretat bé. Quan jo deia que se signava un conveni no he dit que perque se signava un conveni ja estava resolt i aquí no passa res. He dit que els recursos sempre seran insuficients. I quan he dit de la priorització, no he dit
que aquesta ni fos ni la primera ni la darrera. Entra en la
priorització, pero cada un vol prioritzar de la seva manera i
jo he manifestat que si quantificassim totes i cadascuna de
les resolucions en números, a veure si tendríem prou pressupost en aquesta Comunitat Autonoma per dur endavant.
El tema, jo crec que no hi ha ningú que pugui posar en
dubte que no sigui una prioritat. És una prioritat el tema
de tenir xarxa d'aigua corrent a tots els nuclis de població,
tenir clavegueram i tenir estacions depuradores i crec que
ho demostram. Simplement era una matisaciÓ.
Per abreujar, jo estic content que voste hagi fet una
matisació al Pla de Residus Solids pero no m'ha vingut a
desmentir res. El Pla de Residus Solids és un pla general
per a tota la comunitat autonoma que les mateixes directrius i resolucions preveuen que s'ha de sectoritzar per a
cada una de les illes i que s'ha de posar el mateix pla. 1
m'ha llevat, miri per on, Sr. Triay, i jo supos que ac;ó no li
deu haver passat per haver segut al costat del Sr. Alfonso,
que llegeix els meus pensaments, pero sí que allo que ha
passat ha estat que una de les coses que tenia apuntades, jo
no l'he dita i voste l'ha dita que és que no es trasnporten
els fems d'una illa a l'altra, per tant, aixo d'''unitari" és com
a comunitat. Res més. Cada illa ha de tenir el seu pla.
Si em permet en aquestes hores del debat una petita
broma, li agresc que ens responsabilitzi en aquest moment
que el 1988 un 7'69%, el 1989 un 3'5% i que el 1990 un
1'5%, li agraesc, perque ac;ó duu implícit que voste ens agraeix i reconeix que gracies a la política del Govern, els
anys 1987, 1986, 1985 i 1984 fan una mitjana del 6 o el 7%.
Si som per a una cosa, som per a l'altra i voste sap que
sempre hi ha un cicle dins l'activitat economica i que després d'un fort creixement - ac;ó és de manual, és basic -, no
és tan difícil créixer com mantenir-se. I en aquest moment,
estam en un creixement bastant sostingut, pero que mantenim i que encara hem crescut. I crec que a~o és important.
No és que nosaltres donem la culpa a l'exterior. Jo supos que voste, que és molt afeccionat a la lectura, a l'analisi
rigorosa, supos que deu veure les informacions de rMio, de
premsa, de televisió, congressos del Partit Socialista i totes
les intervencions, que li diuen?, que en aquest moment hi
ha hagut d'haver ajusts economics a nivell de l'Estat espanyol per condicionaments exteriors. Fins i tot, n'hi ha algun
que fa la broma de dir: "hem tingut sort, aquesta vegada;
gracies al Golf Persic ara podran fer una serie de mesures
que les haurien hagut de fer igual, hi hagi o no hi hagi". Jo,
en aixo, no hi entraré, pero són certs, aquests factors exte-
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riors. Igual que factors interiors, que també li he dit, i només m'estalviat d'aprofundir en aquest tema perque "donde
hay patrón, no manda marinero" i el Conseller de Turisme
ha sortit aquí damunt, en sap molt més, ho ha explicat molt
més bé que jo i per tant, jo no vull aprofundir en aquest tema. Simplement, vull constatar dades, constatar fets.
Si ens imputen que en aquests moments tinguem
aquest creixement sostingut i que només els anys de bonan~, del 1984 al 1987, passant pel 1988, és gracies al Govern
balear. Si és culpa del Govern balear dos anys d'un desnivell i d'un deereixement, són gracies al Govern balear
aquests anys de creixement economic. Si no, no val. O jugam amb les mateixes cartes o no podem jugar.
Respecte de la famosa despesa - i acab, Srs. portaveus jo crec que d'a<;o, n'estaríem rallant hores i hores. Sobre si
s'inverteix prou, si no s'inverteix prou, si la gran nomina no
l'han de comptar. .. Jo crec que sí, que l'han de comptar, la
gran nomina, perque encara que véngui de l' Administració
central, és un retorn del que es treu aquí, d'una mínima
part del que es treu aquí, una mínima part del que es treu
aqui, pero bé, les xifres canten, també. L'any 1989 s'ha multiplicat per cinc, des del Govern balear, l'aportació de l'estal. L'estat ni tan soIs s'ha incrementat dins aquesta partida
el 50%, mentre que nosaltres, en el transcurs d'aquesta legislatura, en acció social hem incrementat el 500%.
En fi, jo cree que en aquests temes i la qüestió de nombres, els poden fer baIlar i anar i venir, sembla esser, segons
els interessos polfties de cada partit a l'hora d'haver de jutjar si n'hi ha prou o no n'hi ha prou, si s'ha fet un increment relatiu o un increment absolut, etc. Per tant, jo vuU
donar per concIosa la nostra part, en aquest cas concreL
Sr. Triay, permeti'm que acabi en un to carinyós. Tanta
sort que he sortit a donar respostes i que donem suport a
unes quantes, pero a voste sembla que no li ha agradat la
meya intervenció i com que m'anas a renyar. Jo crec que en
tot moment, en aquesta intervenció avui capvespre en
aquesta tribuna i amb tots els grups, he guardat al mmm
possible les formes parlamentaries, he anat al debat de les
resolucions, he volgut fugir de consideracions particulars
en cada cas i quan jo he dit de coloms i falcons, li admet i li
agraesc la seva explicació. Res més. Si jo ho he interpretat
malament, en qualsevol cas, siguin coloms o siguin falcons,
en aquest llenguatge figurat, sí que hi ha hagut avui capvespre i cree que és important, o almenys s'ha tradu'it així, ha
estat un debat entre grups parlamentaris, entre el Govern i
sobretot entre persones.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Huguet.
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari CDS, el
seu portaveu, Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:

Gnlcies, Sr. President.
Coloms, falcons i també hi ha qualque oliba que es fixa
molt pero que no xerra. Directrius d'ordenació del territori: per que insistir-hi? Ahir lamentavem la constatació que
la legislatura acabara sense directrius d'ordenació del territorio Jo crec que en qualsevol cas, les propostes que hem fet
en relació a les directrius d'ordenació del territori, semblen
indicar que la temptació de deixar les coses tal com estan
no estan totalment ven<;uda per cap deIs tres grups que han
proposat el rebuig de la no presencia de les directrius, perque no hem instat el Govern que presenti les direetrius en
un termini curt, és a dir, que ja ho hem deixat anar. Per
tant, d'alguna manera, aquesta temptació ha quedat patent
a les tres pro postes. Naturalment, coincident amb la nostra,
mereixera el nostre suporto
Ahir, el Sr. Triay - i voldria aprofitar l'ocasió per felicitar-lo, va fer una brillant exposició sobre els problemes
d'aigua potable de la nostra comunitat. Nosaltres donarem
suport a les dues mocions sobre la qüestió. Voldria fer dues
precisions: una, l'enquesta deIs serveis públies. El nostre
grup parlamentari la té. Vull dir que la té per via absolutament oficial, rebuda amb un ofici de remisió del Conseller.
La veritat és que la tenim des de fa poes dies. Jo supos que
hi deu haver algun problema de retardo No tenim cap mena
d'inforamció privilegiada, és a dir, que l'hem rebuda per la
via normal.
En segon Uoc, el tema deIs inspectors. Jo voldría introduir ja un criteri que exposarem el dia que parlem deIs
pressuposts, que ja comen~m a posar en dubte aquesta actitud, aquesta disposició, aquesta decisió governamental de
congelar les plantilles. Des de l'any 1988 en<;a hem duplicat
el nivell d'inversió i nosaltres, que hem estat i som gelosos
vigilants de la relació entre inversió i despesa corrent, per
ventura ha arribat el moment de fer un replantejament sobre aquesta qüestió, perque la productivitat deIs funcionaris es pot apurar, pero no fins a segons quins límits. No veim cIar que en aquests moments sigui justificable aquesta
decisió governamental de congelar la plantilla, perque els
serveis públies estan en aquests moments mancats de serveis importants, especialment la relació a la inspecció, etc.
La proposta de resolució núm. 4 en relació a l'ambit
territorial del Pla de Residus Solids, la veritat és que ens
desperta dubtes que fan que nosaltres no li puguem donar
suport perque creim que el Sr. Huguet té la raó. Els criteris
generals de la gestió de residus solids eren uns criteris
únics per a totes les Illes Balears, pero aquells criteris varen determinar que els plans estassin insularitzats, que els
plans fossin insulars. Per tant, la presentació del Pla - no ja
criteris, sinó del Pla de Residus Solids per a Mallorca - esta
d'acord amb els criteris aprovats per aquest Parlament. Per
tant, aquesta és una de les propostes de resolució del Grup
SOCIALISTA a que nosaltres no donarem suport.

Proposta de resolució núm. 5: aquí també la veritat és
que el debat ens ha acIarit un tema i ens ha introdult un
dubte. Nosaltres, probablement, aprofitant l'anunciat espai
que ha oferit el President, proposarem una redacció alter- 1'j
nativa. Efectivament, hi ha una llei de sancions que regula i '1

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~.·I

...".....

?

DIARI DE SESSIONS ( Núm. 103 ( 20,21 i 22 de novembre del 1990
gradua els incompliments. Els incompliments en materia
de seguretat contra incendis són incompliments molt greus
en determinats suposits. Hi ha incompliments contra incendis o contra normativa sanitaria facilment subsanables que
són assumibles dins la categoria de faltes lleus, que seria
desproporcionat, tenint la llei de sancions en la ma, que automaticament..., és més, probablement, el Govern no ho
podria fer, perque té una llei en la ma que permet que 1'administrat el recorregués. Allo que sí podríem fer probablement seria una resolució parlamentaria de 1'ordre d'extremar 1'aplicació, en els seus graus mmms de la llei fins arribar a la tancada hiperactiva en aquells casos en que sigui
legalemnt possible. Una resolució d'aquest to crec que seria més ajustada a la propia legislació, peque aquesta, senzillament, el Govern no la podria aplicar perque la llei té
molta més for<;a que una resolució parlamentaria.
La núm. 6, per descomptat. Jo voldria subratllar la coincidencia deIs grups parlamentaris de l'oposició en relació
a la crida a la concertació social i em pareix molt important
una crida en un moment de contracció economica. És millar, no solament per criteris de sOlidaritat, no solament
per criteris que en uns moments de retracció els treballadors són normalment els més desafavorits a la crisi, sinó
per fer mínims els efectes de la crisi. La concertació és imprescindible per superar una situació economicament de
contracció i jo crec que és bo dir aixo justament el dia que
el thatcherisme, Sr. Huguet, ha passat ja a la historia. I crec
que s'ha de prendre nota, d'aixo, perque hi ha d'haver un
canvi d'actitud en relació a la concertació i al diateg social
per part del Govern.
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Pla d'excavacions arqueologiques: a la compareixen<;a
parlamentaria de la Sra. Munar, per informar sobre el Parlament, nosaltres ja li varem dir que trobavem a faltar un
important volum en la materia d'inversió. Per tant, coincidim amb els criteris; coincidim, perque també ho varem dir
aro, que no es pot donar per acabat el tema amb l'addició i
elaboració de cartes arqueologiques; fa falta pressupost
d'inversió. En aquest sentit, el nostre grup hi donara suport, logicament, perque són positures coincidents.
La núm. 12 és una altra versió en relació a la denúncia
de regressivitat que ha tengut 1'acció de govern de la Camunitat Autonoma. Nosaltres ho hem expressat amb uns
criteris més amplis que els de l'acció social. Ens hem referit
a política social i hem agafat el criteri funcional del pressupost, pero en definitiva, es tracta de denunciar la mateixa
situació i per tant, amb distintes paraules, la preocupació
és la mateixa, les propostes van en el mateix article.

Res no s'ha de dir de la núm. 13 perque queda defensada en els seus mateixos termes i crec que no he consumit el
temps que el President m'ha concedit.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1
D'ESQUERRES, té la paraula el seu portaveu, Sr. López i
Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President.

Donarem suport a la núm. 7 relativa a cooperatives
agraries. La núm. 8 ens provoca un petit comentari, logicament. És a dir, és vera que aquests organismes, aquestes
empreses tenen una situació jurídica, economica i comptable confusa, pero independentment que exigim la submissió
a la Llei d'Empreses Públiques, li anunciaré una cosa, Sr.
Triay: la submissió a la Llei d'Empreses Públiques no oferira la situació jurídica d'aquestes empreses, perque la Llei
d'Empreses Públiques no classifica bé arganimes i empreses públiques. No oblidem que tenim una llei d'empreses
públiques sobre la qual hi ha empreses públiques que poden fer actes administratius recurribles en via contenciosa,
per exemple. I tenim un sector públic complicadíssim, perque la classificació - i aixo ho varem dir contra el criteri del
qui llavors defensava la llei en nom del Govern el Sr. Forcades - deIs organismes autonoms com la de les empreses
públiques no és raonable, no té una connexió amb el sistema administratiu que ens rei:eix. Per tant, la incardinació
d'aquestes empreses dins la llei no arreglara la situació.
Cantinuarem tenint organismes autonoms que amortitzen,
empreses públiques que fan actes administratius, perque la
confusió és a la mateixa llei.
És molt important la proposició núm. 9 en relació a la
informació i l'aclariment de l'estat de l'endeutament. Falta
una cosa i cree que s'hauria d'incloure: el cost d'aquest endeutament. A quin cost s'ha fet cada emissió. Unificar criteris en materia de finan<;ament autonomic i obrir un debat
i un dialeg entre les forces poHtiques de cara a la revisió del
finan<;ament és important i hi donarem suport.

Ho faré des de l'escó, perque ens resulta espeeialment
facil i agradable poder coincidir practicament amb gairebé
la totalitat de les propostes de resolució que presenta el
Grup SOCIALISTA, al qual hem de felicitar per la capacitat de síntesi deIs punts que varen esser d'especial interes
en el deb at d'ahir.
El grup nostre esta - i ho hem demostrat - per una política territorial orientada a superar els desequilibris, pel
respecte radical a la naturales a, per la promoció del desenvolupament integral de les persones, per la creació i redistribució de riquesa, és a dir, creixement harmonic, creixment sostingut, pero per distribuir. 1 una cultura nacional,
socialista, solidaria, una administració senzilla, eficac;, descentralitzada, participativa, aprofundint en la democracia.
Aquests grans principis, almenys quatre deIs sis que li he
anomenat, Sr. portaveu, estan recollits en les seves resolucions.
En resum, de la 1 a la 5, la 7, 1'11, la 12 i la 13, podrien
respondre a aquest interes de créixer harmonicament i redistribuit que té 1'esquerra. I en aquest sentit, el Sr. Vicepresident, que diu que no és antiesquerra - i jo cree que
aquí no som anti-res, antiideologicament, cap prejudici, pero sí que analitzam les poHtiques i les contradiccions - aleshores, aquí hi ha una Hnia divisoria entre uns plantejaments i uns altres. També és important tot quant fa referencia a la concertació, a la participació d'empresaris, d'entitats socials, de treballadors, en el disseny i la planificació
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d'aquesta Comunitat Autonoma i de les seves polítiques,
amb total transparencia.

sar-ho en marxa com més prest, millor.
EL SR PRESIDENT:

Resolucions 6, 8, 9, 10. Només uns petits matisos, si
se'm perrnet. El punt núm. 2: es parla de proveiment d'aigua potable, domiciliada i clavegueram. Sabem - i ho deien
els mitjans de comunicació - que un 40% deIs pobles de
Mallorca encara no tenen el sistema de clavegueram resolt.
Pero nosaltres hi afegiríem, si se'ns permet, que al costat
del clavegueram, és a dir, de l'eliminació de les aigües residuals, hi hagi també la necessaria depuració, perque la
practica ens diu que alguns ajuntaments aboquen les aigües
residuals en lloes ben impropis.
Quant al tema núm. 3, de la po licia hidraulica i tot el
relatiu a l'aprofitament i a l'extracció d'aigües subterranies,
hem de parlar molt clar respecte de les competencies que
l'Estatut d'Autonomia dóna com a propies de la Comunitat
Autonoma, que a més a més és uniprovincial i esbocinada
en illes. Per tant, en conques hidrauliques ben tancades i
delimitades. Aquesta competencia, repetesc, que tenim en
exclusiva, no ha estat possible d'exercir-la encara a causa
d'una situació de manca d'efectivitat en la transferencia per
part del Govern central, pero nosaltres també hem denunciat a aquesta Cambra que l'actitut del Govern ha estat
molt passiva en aquest tema, perque altres comunitats autonomes haurien anat ja al Tribunal Constitucional, si feía
falta, amb exigencia de concreció d'aquesta competencia.
Tal vegada és que li anat molt bé, a aquest Govern, dir que
com
aquests temes i nosaltres creim que són d'especialíssima
importancia i intereso La constitució, ido, de l'organisme de
conques, de la junta d'aigües, anunciada l'any 1987, presentada pel Grup CDS en una proposició no de llei, em sembla que era, i fins i tot una moció subsegüent al debat d'aigües ha resultat, en aquests moments, encara, totalment
mancada d'executivitat per part del Govern. Un incompliment més.
Passem endavant. Respecte de la resolució sobre les
prevencions del Pla Director Sectorial de residus solids urbans, que efectivament estableix, com s'ha dit aquí, el caracter d'insularització de les decisions en aquests temes,
nosaltres ens abstendrem, i pas rapidament a un altre tema
curiós, si més no: el Pla d'excavacions arqueologiques. Ens
parlen de l'inventari, de les prioritats, que hi ha pressupostació suficient. Nosaltres no l'hem vista enlloc, al pressupost; nosaltres hem vist, act> sí, redacció de cartes arqueologigues, el gran invent de la política de conservació i protecció del patrimoni, gran invent perque mentre feim estudis,
mentre recollim dades, mentrestant no hi ha una política
d'excavacions i act> és el tema, un tema que té molt molests
- ho hem de dir així de cIar - els científies, els especialistes
en aquesta materia. Per tant, benvinguda sigui aquesta Proposta de Resolució i esperem també que, si s'aprova, tengui
reflex pressupostari suficient.
Res més. Felicitacions pel punt 12. És evident que a
l'hora d'arribar al 6% - que nosaltres diriem com a mínim,
el que diu la llei - s'ha de destriar el que ve de l' Administració Central, les transferencies, alIo que no implica despesa
propia deIs pressuposts de la Comunitat Autonoma, i po-

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr Triay.
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr President. Quasi quasi només per qüestió
de cortesia, dir al CDS que agralm el suport que anuncia a
bastants de les resolucions i també que estam disposats a
trobar punts de coincidencia en aquelles que la distancia sigui petita, per poder tenir el maxim suporto
Agrair igualment al Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES les seves valoracions favorables. Dir-li que
aquesta referencia que fa a la depuració, en el tema del claveguera m, no és un oblit, no perque no estiguem a favor de
la depura ció de les aigües que recullen els clavegueram, sinó perque aquesta resolució té un sentit de gestió per part
deIs Consells Insulars i, per tant, com que existeix aquesta
divisió de la feina en el sentit de claveguerams-xarxes de
prove'iment d'aigua-Consells Insulars i depuradores-Govern de la Comunitat Autonoma-IBASAN, aquí plantejavem la part d'aquest procés que, assignada als Consells Insulars, requereix una financ;ació extraordinaria i que, arnés,
sempre és la base prioritaria per a després establir o resoldre les necessitats de depuració. Per tant, estam d'acord,
pero creim que la proposició plantejada en aquests termes
és correcta.
En relació amb la política hidraulica, crec que hauríem
de fer algunes consideracions molt breus ...
EL SR PRESIDENT:
No torni a obrir debat...
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
No farem cap tipus de consideració, acab de renunciar
afer-les.
EL SR PRESIDENT:
No torni a obrir debat amb el Govern, perque ja acabam el debat i el President té l'obligació de tancar-lo qua n
cregui que el tema ja s'ha deba.tut prou, i jo crec que és aro.
EL SR TRIAY I LLOPIS:
Moltes grades, Sr President. Efectivament, quan el
punt 12 parla del 6%, hauria de dir "com a mínim", i amb
aixo don les gracies a tots els Portaveus que han intervengut.
EL SR PRESIDENT:
Moltes grades, Sr Portaveu. Suspendrem la sessió per
poder arribar a les transaccionals que creguin convenients,
només amb un límit: La votació tendra lloc a les deu man-
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co quart del rellotge d'aquesta sala. Se suspen la sessió.
EL SR PRESIDENT:
Recomenc;a la sessió. Procedim a la votació ... L'ordre
de votació sera d'acord amb el mateix ordre de presentació
en el Registre del Parlamento Per tant, votarem en primer
lloc les propostes de resolució del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES que, si no hi ha cap tipus d'objecció per part deIs Portaveus, seran votades conjuntament. Sí, Sr Quetglas.
EL SR QUETGLAS I ROSANES:
Votació separada només de la núm. 8.
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nyalada amb el núm. 2.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta primera votació i la repetim.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

EL SR PRESIDENT:
Digui, Sr Triay.
EL SR TRIAY I LLOPIS:
Sr President, demanam votació separada de la resolució 10, i també de la 5, diu la gent que ho entén.

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abs tencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta segona votació. Se suspen la sessió durant un minut.

EL SR PRESIDENT:
(Pausa)
El Sr Ricci té la paraula.
EL SR PRESIDENT:
EL SR RICCI I FEBRER:
Jo demanaria la 4, si us plau.

Recomenc;a la sessió i feim la tercera votació de la Proposta de Resolució núm. 2 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES.

EL SR PRESIDENT:
La 4? El Sr González Ortea té la paraula.

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr Presidente. Jo le pediría que se votaran
una a una para más facilidad, porque nosotros tenemos una
serie de votos distintos y va a ser un follón si empezamos a
hacer numeraciones apartadas. Gracias.
EL SR PRESIDENT:
Hi ha cap inconvenient per part del Portaveu presentant que es votin una per una? No? N'hi podia haver! Comenc;am, ido, les votacions.

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta tercera votació i d'acord
amb l'article 90, que diu que "si novament es produla empat, s'entendnl rebutjat el dictamen, l'article, l'esmena, el
vot particular o la proposició de que es tracti", queda rebutjada la Proposta núm. 2 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Passam a votar la Proposta
núm. 3.

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposició
núm. 1 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, es volen posar drets?

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta núm.
1 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'asse-

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta núm.
3, que acabam de sotmetre a votació, i passam a votar la
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núm. 4.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. També queda empatada
aquesta votació.

drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta núm.
6, que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la proposta assenyalada amb el núm. 7.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la pro posta de
Resolució núm. 4, es volen posar drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Se suspen la sessió per tres
minuts.

Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta que
acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la Proposta
núm. 8.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

(Pausa)

Sres i Srs Diputats que voten en contra?

EL SR PRESIDENT:

Sres i Srs Diputats que s'abstenen?

Passam a votar per tercera vegada la Proposta de Resolució núm. 4 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I
D'ESQUERRES.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 25. Abstencions, 4. Queda rebutjada la Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar
la núm. 9.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posr
drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Persisteix l'empat en aquesta
tercera votació i, per tant, d'acord amb l'article 90, queda
rebutjada la Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la Proposta de Resolució
núm. 5.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 7. Vots en contra,
26. Abstencions, 17. Queda rebutjada la Proposta núm. 5,
que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada amb el núm. 6.

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta votaci6 i la repetim.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta segona votació. Se suspen la sessió per 30 segons.
(Pausa)

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar

EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, recomen<¡-a la sessió.
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Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta de
Resolució núm, 9, es volen posar drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencíons, Queda empatada aquesta tercera votació; d'acord amb l'article 90 s'entén rebutjada la
Proposta de Resolució que ac.abam de sotmetre a votació, i
passam a votar la núm. 10.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que votin en contra?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 17, Queda aprovada la Proposta de Resolució núm. 10, que acaba m de sotmetre a votació, i passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari SOCIALISTA Pe!' no perdre temps, diguin
com ho volen fer, Srs Portaveus. Els qui vulguin que es votin una per una que conversin els primers,
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Comprengui, Sr President, que nosaltres les votarem
totes a favor.
EL SR PRESIDENT:
S'ha fet arribar a la Mesa la retirada de la Proposta de
ResoIució núm. 4 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, i
el Grup Parlamentari POPULAR ha proposat una es mena
transaccional a la Proposta de Resolució núm. 3 del mateix
Grup Parlamentari SOCIALISTA, de la qual fara lectura el
Sr Secretari Primer de la Cambra, per demanar després als
Srs Portaveus si tenen cap objecció perque es sotmeti a votació.
EL SR SECRETARI PRIMER:
"El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
de la Comunitad Autónoma al establecimiento de un sistema de inspección y control de los usos y aprovechamiento
de las aguas públicas y sus cauces, tanto superficiales como
subterráneas, en el marco del convenio de colaboración entre el MOPU y la CAIB en materia de O.O.H.H., suscrito
el 24 de octubre de 1986".
EL SR PRESIDENT:
Hi ha cap objecció per part deIs Srs Ponaveus, comen<;:a11t pel mateix presentant? L'esmena és de substitució. Té
la paraula, Sr Quetglas,

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS:
EL SR QUETGLAS 1 ROSANES:
Una qüestió d'ordre, Sr President. S'ha dit que eren 32
vots a favor i 17 abstencions. Si no m'equivoc, sumen 49, i
són 50 els que donaven les successives votacions. Si no se n'ha anat qualcú ...

Jo tenia entes que també s'ha presentat una esmena
transaccional a la Proposta de Resolució núm. 5.
EL SR PRESIDENT:

(Pausa)
Té la paraula el Portaveu Sr Triay.
EL SR PRE8IDENT:
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
Atesa l'observació del Portaveu del Grup Parlamentari
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, procedeix repetir la
votació de la Proposta de Resolució núm, 10 d'aquest mateix Grup.

Sí, Sr President. És l'esmena que he presentat jo mateix, que és afegir una frase a la Proposta núm. 5.
EL SR PRESIDENT:

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i 8rs Diputats que voten en contra?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovada la Proposta de Resolució núm. 10 que acabam de sotmetre a votació
i passam a votar les propostes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA Comen<,:ant pel Portaveu del mateix Grup: Es poden votar conjuntament, Sr Triay, o ho
hem de fer per separat?
EL SR TRIAY 1 LLOPIS:

És del CDS, aquesta esmena?

EL SR TRIAY 1 LLOPIS:
No, és una transacció que hem fet els diferents Grups
d'afegir una frase a la Resolució núm. 5 del Grup SOCIALISTA
EL SR PRESIDENT:
Sí que hi és, jo la tenc. Hi ha una esmena d'addició a la
Proposta de Resolució núm. 5 i jo demanaria al Sr Secretari Primer que procedeixi a fer lectura de tota aquesta Proposta, inclosa l'esmena d'addició proposada pel mateix
Grup Parlamentari SOCIALISTA
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EL SR SECRETARI PRIMER:
"5._ El Govern de la Comunitat Autonoma retirara la
llicencia turística als establiments hotelers i extrahotelers
que el dia 1 de maig del 1991 no compleixin les reglamentacions sanitAries i de seguretat contra incendis, d'acord amb
allo que preveu la legislació sancionadora en materia turística".
EL SR PRESIDENT:
Hi ha inconvenient per part deis Srs Portaveus per incloure aquesta esmena de transacció? Queda incorporada
l'esmena d'addició a la Proposta de Resolució núm. 5 del
Grup Parlamentari SOCIALISTA
Passam a votar d'una en una les propostes de resolució
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, perque crec que així
farem més via.
Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta
núm. 1, es volen posar drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta primera votació i passam a la segona.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que votin en contra?

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
núm. 2 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar
la Proposta núm. 3, que és la substituIda per la transacció
que han acceptat 10ts els Srs Portaveus.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam
a votar la Proposta de Resolució núm. 4 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
LA SRA VICE-PRESIDENTA PRIMERA:
Está retirada.
EL SR PRESIDENT:
S'ha retirat? Si s'ha retirat, logicament no procedeix
sotmetre-Ia a votació i passam a votar la núm. 5, que és la
que ha llegit el Sr Secretari Primer de la Cambra amb l'addició que tots vostes coneixen.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Abstencions?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. Abstencions, no n'hi ha. Queda empatada per segona vegada la votació. Se suspen la sessió per deu segons.

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. Passam
a votar la Proposta de Resolució núm. 6.

(Pausa)
EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats,

Abstencions?

recomen~

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
la sessió.
Sres i Srs Diputats que voten en contra?

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta de
Resolució núm. 1 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es
volen posar drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta tercera votació i, d'acord amb l'article 90, s'entén rebutjada la
Proposta de Resolució núm. 1 que acabam de sotmetre a
votació. Passam a votar la núm. 2.

Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta de Resolució núm. 6 que acabam de sotmetre a votació i passam
a votar la Proposta núm. 7.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
'c'
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Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar
la Proposta núm. 8.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta votació i passam a votar per segona vega da la Proposta de
Resolució núm. 8 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
núm. 9, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar
la Pro posta de Resolució núm. 10.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam
a votar la Proposta núm. 11 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abs tencions?
Resultat de la Votació. Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. La votació ha quedat empatada per segona vegada. Se suspen la sessió per cinc segons.

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta de Resolució núm. 11, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 12.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

(Pausa)

Sres i Srs Diputats que voten en contra?

EL SR PRESIDENT:

Abstencions?

Sres i Srs Diputats, recomen~ la sessió. Passam a votar per tercera vegada la Proposta de Resolució núm. 8 del
grup Parlamentari SOCIALISTA.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta núm.
12, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la
Proposta de Resolució núm. 13.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada per tercera
vegada la votació i, d'acord amb l'article 90, s'entén rebutjada la Proposta de Resolució núm. 8 que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la Proposta de Resolució
núm. 9.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
de Resolució núm. 13, que acabam de sotmetre a votació.
A la Proposta de Resolució núm 2 del Grup Parlamentari CDS, hi ha una esmena de transició proposada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, que és de substitució. El
Sr Secretari Primer de la Cambra procedin\ a fer-ne lectura.
EL SR SECRETARI PRIMER:
"Ates l'incompliment del Govern de realitzar una enquesta per coneixer les preocupacions deIs ciutadans de les
nostres illes, el Parlament de les Illes Balears efectuara i
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publicara. un estudi entre els dutadans de la Comunitat
Autonoma, relatiu a les matcríes de la seva preocupació,
per ordre de prioritats".
EL SR PRESIDENT:
Hi ha cap objecdó per acceptar l'esmena transaccional,
aquesta Proposta de Resolució núm. 2 que acabam de donar lectura, la Pro posta de Resolució de substitució que
han acceptat els Srs Portaveus.

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

20 21 i 22 de novembre del 1990
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en COI!tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta tercera votació i, segons l'article 90 del nostre Reglamem,
s'entén rebutjada la Pro posta de Resolució núm. 1 del
Grup Parlamentari CDS, que acaba m de sotmetre a votació. Passam a votar la Pro posta de Resolució núm. 3 del
Grup Parlamentari CDS.
Sres i Srs Díputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstcncions?

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Pro posta núm.
2 del Grup Parlamentari CDS i passam a votar la Proposta
núm. 1.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada aquesta
Proposta de Resolució que acaba m de sotmetre a votació i
passam a votar la Proposta de Resolució núm. 4 del Grup
Parlamentari CDS.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?

Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha abstencions. Repetim la votació de la Proposta de Resolució núm. 1 del Grup Parlamentari CDS.
Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta
de Resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a
votar la Proposta de Resolució núm. 5 del Grup Parlamentari CDS.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?

Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Resultat de la Votació; Vots a favor, 25. Vots en con··
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta segona votació. Se suspen la sessió per cinc segons.
(Pausa)
EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, recomen¡;;a la sessió. Passam a votar per tercera vegada la Proposta de Resolució núm. 1 del
Grup Parlamentari CDS.

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam
a votar la Proposta del Grup Parlamentari CDS assenyalada amb el núm. 6.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra?
Abstenciolls?

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?

Resultat de la Votació; Vots a favor, 24. Vots en contra, 26. No hi ha abstencions. Queda reblltjada la Proposta
núm. 6, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar
la núm. 7 del Grup Parlamentari CDS.

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
c1rets?

Abstencions?

Sres i Srs Diputats que voten en contra?
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Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovada la Proposta de Resolució núm. 7, que acabam de sotmetre a votació,
i passam a votar la núm. 8.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar
drets?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. El Portaveu del Grup Parlamentari CDS ha retirat la Proposta de
Resolució núm. 9; per tant, no procedeix sotmetre-Ia a votació.
Procedeix sotmetre a votació la Proposta de Resolució
Única del Grup Parlamentari MIXT.
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es VOIM posar
drets?
Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar
drets?
Sres i Srs Diputats que s'abstenen?
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 20. Abstencions, 8. Queda aprovada la Pro posta de Resolució que acabam de sotmetre a votació.
Sres i Srs Diputats, s'aixeca la sessió.

~

I
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cord amb els articles anteriors.

madera, de acuerdo con los artfculos anteriores.

2.- Els propictaris que desitgin desprendre's d'aquests
abres podran ofertar-los a la Comunitat Autanoma, que en
satisfara el valor comercial de la fusta. En aquest cas, no sera
d'acplicació el punt anterior.

2.- Los propietarios que desean desprender de estos árboles podrán ofertarlos a la Comunidad Autónoma, que satisfizará su valor comercial de la madera. En este caso, no será
de aplicación el punto anterior.

ArticIe 6.-

Artículo 6.-

La Conselleria d'Agricultura i Pesca vetllara pel bon estat vegetatiu i esté tic deIs Arbres Singulars, assessorara técnicament els propietaris de les mesures convenients i assumira
les des peses que la seva conservació pugui suposar. A tal
efecte, el Projecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat Autanoma preveura anualment les partides necessaries.

ArticIe 7.-

La Conselleria de Agricultura y Pesca velará por el buen
estado vegetativo y estético de los Arboles Singulares, asesorará técnicamente a los propietarios de las medidas convenientes y asumirá los gastos que su conservación pueda suponer. A tal efecto, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma preverá anualmente las partidas necesarias.

Artículo 7.-

La destrucció, l'alteració o el perjudici a un Arbre Singular sera penada d'acord amb la legisla ció vigent, i es considerara indemnitzable en favor de la Comunitat Autanoma el valor ornamental perdut, d'acord amb el peritatge técnic que
s'efectur a cada caso

Disposició Addicional Primera.La Conselleria d'Agricultura i Pesca publicara, periOdicament actualitzat, el Cataleg d' Arbres Singulars de la Comunitat Autanoma, amb la informació detallada de cadascun
deIs que estiguin catalogats.

Disposició Addicional Segona.-

Un cop obert l'expedient de catalogació d'un arbre,
aquest gaudira preventivament de la protecció assenyalada en
els articles 3, 4, 6 i 7.
Palma, 16 de novembre del 1990.
El Ponent,
Ramon Orfila i Pons.
Yist i Plau,
Joan F. López i Casas novas.

La destrucción, alteración o perjuicio a un Arbol Singular será penada de acuerdo con la legislación vigente, y se considerará indenizable en favor de la Comunidad Autónoma el
valor ornamental perdido, de acuerdo con el peritaje técnico
que se efectúe en cada caso.
Disposición Adicional Primera.La Conselleria de Agricultura y Pesca publicará, periódicamente actualizado, el Catálogo de Arboles Singulares de la
Comunidad Autónoma, con la información detallada de cada
uno de los que estén catalogados.

Disposición Addicional Segunda.-

Una vez abierto el expediente de catalogación de un árbol, éste gozará preventivamente de la protección sefíalada en
los artfculos 3, 4, 6 Y7.
Palma, 16 de noviembre de 1990.
El Ponente,
Ramon Orfila Pons.
yOBo
Joan F. López Casasnovas.

11.- PRO POSTES DE RESOLUCIÓ

11.- PROPUESTAS DE RESOLUCiÓN

Ordre de Publica ció

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 22 de novembre del 1990, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R G.E. núm 2846/90, presentades pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, en relació amb el Debal general sobre l'Acció Polftica i
de Govern de la Comunitat Aut6noma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 22 de noviembre de 1990, acordó admitir a
trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm 2846/90,
presentadas por el Grupo Parlamentario NACIONALISTA I
D'ESQUERRES, en relación con el Debate general sobre la
Acción Política y de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del Reglament d'aquesta Cambra, en disp6s la publicació al BOPIB.

Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 23 de novembre del 1990.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell.

Palma, a 23 de noviembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents
del Reglament del ParJament de les IIIes Balears, el Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES presenta les
següents Propostes de Resolució al Debat General.

De acuerdo a lo previsto en los artículos 169 y siguientes
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el Grupo Parlamentario NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES presenta las siguientes Propuestas de Resolución al Debate General.

1. El Parlament considera greument insuficients les polítiques economiques sectorial s (agrícola i industrial) seguides
pel Govern de les Illes Balears per a la situació de la Comunitat i per al seu fu tur.

1. El Parlamento considera gravemente insuficientes las
políticas económicas sectoriales (agrícola e industrial) seguidas por el Govern de las Islas Baleares, para la situación de la
Comunidad y para su futuro.

2. El Parlament constata la inexistencia d'una acció governamental de planificació en materia d'ordenació territorial
i el contuma($ incompliment de la L1ei d'Ordenació Territorial
per part de l'Executiu i rebutja aquesta política.

2. El Parlamento constata la inexistencia de una acción
gubernamental de planificación en materia de ordenación territorial y el contumaz incumplimiento de la Ley de Ordenación Territorial por parte del Ejecutivo y rechaza esta política.

3. El Parlament constata la inexistencia de política ambiental per part del Govern de la Comunitat, que manté plantejaments desenvolupistes que no afavoreixen una economia
harmonica i equilibrada.

3. El Parlamento constata la inexistencia de política ambiental por parte del Govern de la Comunidad, que mantiene
planteamientos desarrollistas que no favorecen una economfa
armónica y equilibrada.

4. El Parlament insta el Govern a adoptar metodes de
comptabilitat ambiental per avaluar periOdicament la situació
del medi i del patrimoni natural a les nostres Illes.

4. El Parlamento insta al Govern a adoptar métodos de
contabilidad ambiental para evaluar periódicamente la situación del medio y del patrimonio natural en nuestras Islas.

5. El Govern de les Illes Balears, mitjan<$8nt Decret, posan) en funcionament el Pla de Cooperació Intermunicipal el
gener del 1991.

5. El Govern de las Islas Baleares, mediante Decreto,
pondrá en funcionamiento el Plan de Cooperación Intermunicipal en enero de 1991.

6. El Parlament constata que I'acció de govern envers els
sectors menys afavorits continua essent insatisfactoria.

6. El Parlamento constata que la acción de gobierno hacia los sectores menos favorecidos continua siendo insatisfactoria.

7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears, mitjan<$8nt un Decret, a posar en funcionament la Renda Mínima d'Inserció el mes de gener del 1991, amb les partides economiques que s'aprovin a la L1ei de Pressuposts del 1991 i en
cas de necessitat amb deute públic, mentre el Parlament no
aprovi una L1ei en aquest sentit.

7. El Parlamento insta al Govern de las Islas Baleares,
mediante un Decreto, a poner en funcionamiento la Renta
Mínima de Inserción en el mes de enero de 1991, con las partidas económicas que se aprueben en la Ley de Presupuestos
de 1991 y en caso de necesidad, con deuda pública, en tanto
en cuanto el Parlamento no haya aprobado una ley en este
sentido.

8. El Parlament rebutja la manca d'una política cultural i
lingüística, integradora des del punt de vista nacional, per part
del Govern.

8. El Parlamento rechaza la falta de una política cultural
y lingüística, integradora desde el punto de vista nacional, por
parte del Govern.

9. El Parlament constata el mínim desenvolupament estatutari especialment en materia de Consells Insulars.

9. El Parlamento constata el mínimo desarrollo estatutario especialmente en materia de Consells Insulares.

10. El Parlament constata els deficits en el sistema de finan<$8ment i competencial de la Comunitat i reclama del Govern central un nou impuls al desplegament de l'Estat de les
Autonomies i en especial la reforma de l'Estatut.

10. El Parlamento constata los déficits en el sistema de
financiamiento y competencial de la Comunidad, y reclama
del Govern central un nuevo impulso al despliegue del Estado
de las Autonomías y en especial la reforma del Estatuto.

Palma, 22 de novembre del 1990.
El Portaveu:
Joan F. López Casasnovas.

Palma, 22 de noviembre de 1990.
El Portavoz:
Joan F. López Casasnovas.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 22 de novembre del 1990, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R.G.E. núm. 2847/90, presentades pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, en relació amb el
Debal general sobre l'Acció Po/{tica i de Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el d{a 22 de noviembre de 1990, acordó admitir a
trámite las Propuestas de Resolución R. G.E. núm 2847/90,
presentadas por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, en relación con el Debate general sobre la Acción Po/{tica y de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

E.O.P.LE. Núm. 107 - 5 de desembre del 1990
Conformement amb l'establert a ['artide 99 del Reglament d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOP1B.
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Conforme a lo que establece el artfeulo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 23 de novembre del 1990.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicornelL

Palma, a 23 de noviembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albert! Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

B)

B)

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu I'article 169 del Reglament del Parlament de les 1Iles Balears, presenta les següents Propostes de Resolució,
com a conseqüencia del Debat General sobre l'Acció Política
i de Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
del 1990.

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 169 del Reglamento del Parlamento de
las Islas Baleares, presenta las siguientes Propuestas de Resolución, como consecuencia del Debate General sobre la Acción Política y de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares de 1990.

1. El Parlament de Ics Illes Balears expressa el seu rebuig per I'incompliment durant quatre anys per part del Govern de la Comunitat de la Llei d'aquest Parlament que I'obliga a l'elaboració de les Directrius d'Ordenació Territorial.

1. El Parlamento de las Islas Baleares expresa su rechazo
por el incumplimiento durante cuatro años por parte del Govern de la Comunidad, de la Ley de este Parlamento, que le
obliga a la elaboración de las Directrices de Ordenación Territorial.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat que el Govern de la Comunitat cooperi amb els Consells Insulars, mitjan~ant una substancial aportació financera
a una resolució definitiva del greu problema de la manca d'infrastructures de provei'ment d'aigua potable domiciliaria i clavegueram a tots els nuclis de població de les Illes Balears.

2. El Parlamento de las Islas Baleares manifiesta su voluntad de que el Govern de la Comunidad coopere con los
Consells Insulares, mediante una sbustancial aportación financiera a una resolución definitiva del grave problema de la
falta de infraestrcuturas de abastecimiento de agua potable
domiciliaria i alcantarillado en todos los núcleos de población
de las Islas Baleares.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a crear un cos d'inspectors, policia hidraulica, amb la finalitat de vigilar i controlar l'adequació entre utilització i autorització en l'explotació d'aigües subterranies i I'evolució deIs aqüífers.

3. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma a crear un cuerpo de inspectores,
policía hidráulica, con la finalidad de vigilar y controlar la adecuación entre utilización y autorización en la explotación de
aguas subterráneas y la evolución de los acuíferos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar compliment als criteris generals per al Pla Director Sectorial de Residus Sólids Urbans, que estableixen com a ambit
territorial el de tota la Comunitat Autónoma.

4. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a
dar cumplimiento a los criterios generales para el Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos Urbanos, que establecen como ámbito territorial el de toda la Comunidad Autónoma.

5. El Govern de la Comunitat Autónoma retirara la llicencia turística als establiments hotelers i extrahotelers que el
dia 1 de maig del 1991 no compleixin les reglamentacions sanitaries i de seguretat contra incendis.

5. El Govern de la Comunidad Autónoma retirará la licencia turística a los establecimientos hoteleros y extrahoteleros que el día 1 de mayo de 1991 no cumplan las reglamentaciones sanitarias y de seguridad contra incendios.

6. El Govern de la Comunitat Autónoma promoura immediatament un procés de concertació entre els agents socials, empresarials i sindicals, amb la finalitat d'arribar als
acords necessaris en els sectors turfstic i de la construcció que
garanteixin el nivell d'ocupació, així com la consecució de
plans ocupacionals i de reciclatge professional.

6. El Govern de la Comunidad Autónoma promoverá
inmediatamente un proceso de concertación entre los agentes
sociales, empresariales y sindicales, con la finalidad de llegar a
los acuerdos necesarios en los sectores turístico y de la construcción que garanticen el nivel de ocupación, así como la
consecución de planes ocupacionales y de reciclaje profesional.

7. El Govern de la Comunitat Autónoma reemprendra
la política de suport a les cooperatives agraries, que han estat
auditades per la seva capitalització, en les condicions pactades
amb aquestes.

7. El Govern de la Comunidad Autónoma reemprenderá la política de apoyo a las cooperativas agrarias, que han sido auditadas por su capitalización, en las condiciones pactadas con éstas.

8. El Govern de la Comunitat Autónoma, abans de finalitzar el proper període de sessions, regularitzara la situació
jurídica, económica i comptable de I'IBASAN, l'IFEBAL, 1'1BAVI i I'IMPROTUR.

8. El Govern de la Comunidad Autónoma, antes de finalizar el próximo período de sesiones, regularizará la situación
jurídica, económica y contable de IBASAN, lFEBAL,IBAVI
eIMPROTUR.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar abans del primer període de sessions
del 1991, la situació exacta de l'endeutament - deute públic,

9. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad a presentar, antes del primer período de sesiones de 1991, la situación exacta del endeudamiento - deuda
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crectits i avals - de la Comunitat, incloses entitats i empreses
públiques, aixf com el pla previst de finan~ment del deute esmentat.

pública, créditos y avales - de la Comunidad, incluyendo entidades y empresas públicas, asf como el plan previsto de finaciación de dicha deuda.

10. El Govern de la Comunitat Autonoma mantindrll
contactes i reunions amb els representants deIs diferents
grups parlamentaris per tal d'unificar criteris i arribar a acords
en qüestions de finan<$ament autonomic, tant en relació a
qüestions pendents com a la revisió prevista deIs acords del
1986.

10. El Govern de la Comunidad Autónoma mantendrá
contactos y reuniones con los representantes de los diferentes
grupos parlamentarios para unificar criterios y llegar a acuerdos en cuestiones de finaciación autónomica, tanto en relación a cuestiones pendientes como a la revisión prevista de los
acuerdos de 1986.

11. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports aprovarll i dotarll economicament el Pla d'Excavacions Arqueologiques de les IlIes Balears per al 1991.

11. La ConselIeria de Cultura, Educación y Deportes
aprobará y dotará económicamente el Plan de Excavaciones
Arqueológicas de las Islas Baleares para 1991.

12. El Govern de la Comunitat Autonoma destinara a
Serveis Socials el 6% del pressupost que marca la LIei d'Acció
Social de la Comunitat Autonoma, sense tenir en compte el
pressupost de la Pensió Assistencial.

12. El Govern de la Comunidad Autónoma destinará a
Servicios Sociales el 6% del presupuesto que marca la Ley de
Acción Social de la Comunidad Autónoma, sin tener en cuenta el presupuesto de la Pensión Asistencial.

13. El Govern de la Comunitat Autonoma realitzarll un
cens deIs disminulls de les IlIes Balears i un Pla especffic d'atenció al disminull.

13. El Govern de la Comunidad Autónoma realizará un
censo de los minusválidos de las Islas Baleares y un Plan especffico de atención al minusválido.

Palma, 22 de novembre del 1990.
El Portaveu:
J. Francesc Triay i LIopis.

Palma, 22 de noviembre de 1990.
El Portavoz:
J. Francesc Triay LIopis.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 22 de novembre del 1990, acordd d'admetre a trdmit les Propostes de Resolució RG.E. núms. 2848/90 a
2856/90, presentades pel Grup Parlamentari CDS, en relació
amb el Debal general sobre l'Acció Polftica i de Govem de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 22 de noviembre de 1990, acordó admitir a
trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núms. 2848/90 a
2856/90, presentadas por el Grupo Parlamentario CDS, en relación con el Debate general sobre la Acción Polftica y de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Conformement amb l'establert a l'anicle 99 del Reglament d'aquesta Cambra, en dispós la publicació al BOPIB.

Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 23 de novembre del 1990.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell.

Palma, a 23 de noviembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

C)

C)

El Grup Parlamentari CDS, d'acord amb el que preveu
l'article 169 del Reglament del Parlament de les IlIes Balears,
presenta les següents Propostes de Resolució.

El Grupo Parlamentario CDS, de acuerdo con lo previsto en el artfculo 169 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares presenta las siguientes Propuestas de Resolución.

1. El Parlament de les IlIes Balears manifesta la seva preocupació i el seu rebuig per l'incompliment per part del Govern de la LIei d'Ordenació Territorial sobre la remissió al
Parlament de les Directrius d'Ordenació del Territori.

1. El Parlamento de las Islas Baleares manifiesta su preocupación y su rechazo por el incumplimiento por parte del
Govern de la Ley de Ordenación Territorial sobre la remisión
al Parlamento de las Directrices de Ordenación del Territorio.

2. El Parlament de les IlIes Balears reitera de nou al Govern de la Comunitat Autonoma el compliment de la resolució següent:

2. El Parlamento de las Islas Baleares reitera de nuevo al
Govern de la Comunidad Autónoma el cumplimiento de la
resolución siguiente:

El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern a la realització i publicació d'una enquesta entre els ciutadans de la
Comunitat Autonoma, relativa a les materies de la seva preocupació, amb ordre de prioritats.

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a la
realización y publicación de una encuesta entre los ciudadanos de la Comunidad Autónoma relativa a las materias de su
preocupación, con orden de prioridades.

3. El Parlament de les IlIes Balears constata amb preocupació el descens de la participació relativa de les despeses de

3. El Parlamento de las Islas Baleares constata con preocupación el descenso de la participación relativa de los gastos
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caracter social i redistribui'dor dins els Pressuposts de la CAlB.

de carácter social y redistribuidor en los Presupuestos de la
CAlB.

4. El Govern de la CAlB, d'acord amb I'estudi de necessitats per al Pla d'InstaHacions Esportives, promoura acords i
convenis amb els Ajuntaments de la Comunitat per tal d'optimitzar la utilització de les instaHaciqns esportives municipals.

4. El Govern de la CAlB, de acuerdo con el estudio de
necesidades para el Plan de instalaciones deportivas, promoverá acuerdos y convenios con los Ayuntamientos de la Comunidad para optimizar la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

5. El Parlament de les IIles Balears insta el Govern de la
CAlB a l'inici de converses amb la companyia Transmediterrania per tal d'establir per als residents a les IIles Balears
preus redurts per al transport de vehicles entre les IIles i la Penfnsula.

5. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la CAlB para que inicie conversaciones con la compafifa
Transmediterránea para establecer para los residentes en las
Islas Baleares precios reducidos para el transporte de vehfculos entre las Islas y la Penfnsula.

6. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible I'articulació, mitjanc;ant la participació i el dialeg, d'un
órgan permanent de consulta i iniciativa per a la reconversió
del sector turfstic i la seva adequació a les noves circumstancies derivades del mercat únic i deis canvis de demanda.

6. El Parlamento de las Islas Baleares considera imprescindible la articulación, mediante la participación y el diálogo,
de un órgano permanente de consulta e iniciativa para la reconversión del sector turfstico y su adecuación a las nuevas
circunstancias derivadas del mercado único y de los cambios
de demanda.

Per participar, dins aquest órgan el Govern convocara
l' Administració Central, representants d'empresaris deIs distints sectors i sindicats.

Para participar en este órgano el Govern convocará a la
Administración Central, a representantes de empresarios de
los distintos sectores y a los sindicatos.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat que impulsi i patrocini un Congrés Internacional
de Turisme i Medi Ambient, a celebrar-se en aquesta Comunitat en el termini més breu possible i que per a tal finalitat
so¡'¡iciti la pertinent cooperació del Govern de la Nació.

7. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad que impulse y patrocine un Congreso Internacional de Turismo y Medio Ambiente, a celebrarse en esta
Comunidad en el plazo más breve posible y que para tal fin
solicite la pertinente cooperación del Gobierno de la Nación.

8. El Parlament de les IIles Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma que impulsi el procés de transferencies
en els Consells Insulars i procuri aixf la seva prompta culminació.

8. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de
la Comunidad Autónoma a que impulse el proceso de transferencias en los Consells Insulares y procure asf su pronta culminación.

9. El Govern informara el Parlament, en la maxima brevetat possible, de les empreses turfstiques en situació de fallida i suspensió de pagaments i el número de treballadors afectats.

9. El Govern informará al Parlamento, a la máxima brevedad posible, de las empresas turfsticas en situación de quiebra y suspensión de pagos y del número de trabajadores afectados.

Palma, 22 de novembre del 1990.
El Portaveu:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Palma, 22 de noviembre de 1990.
El Portavoz:
Francesc Quetglas Rosanes.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 22 de novembre del 1990, acorda d'admetre a tramit les Propostes de Resolució R G.E. núm. 2857/90, presentades pel Gmp Parlamentari MIXT, en relació amb el Debal general sobre l'Acció Política i de Govem de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 22 de noviembre de 1990, acordó admitir a
trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm 2857/90,
presentadas por el Gmpo Parlamentario MIXTO, en relación
con el Debate general sobre la Acción Política y de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Confonnement amb l'establert a l'article 99 del Reglament d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB.

Conforme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 23 de novembre del1990.
El President del Parlament:
JeroniAlbertí i PicornelL

Palma, a 23 de noviembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbertí Picomell

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A la Mesa del Parlament de les IIles Balears.

D)

D)

El Grup Parlamentari MIXT presenta la següent Proposta de Resolució.

El Grupo Parlamentario MIXTO presenta la siguiente
Propuesta de Resolución.
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Que el Govern de la Comunitat Autonoma i en atenció
al que estableixen els preceptes de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears i de la Llei de Bases de Regim Local, aprofundeixi en el paper coordinador de la inversió i de les despeses
públiques de la Comunitat als efectes d'aconseguir la millor i
més equilibrada prestació de serveis públics. A tal efecte, i en
el termini de tres mesos a partir de l'aprovació de la present
resolució, el Govern presentara davant d'aquesta Cambra el
pertinent Projecte de Llei als efectes de plasmar-hi la funcionalitat d'aquest objectiu en base al que expressen els textos legals abans aHudits.

Que el Govern de la Comunidad Autónoma y en atención a lo establecido en los preceptos del Elstatuto de Autonomía de las Islas Baleares y de la Ley de Bases de Régimen Local, profundice en el papel coordinador de la inversión y gasto
público de la Comunidad a los efectos de conseguir la mejor y
más equilibrada prestación de servicios públicos. A tal efecto,
yen el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente resolución, el Govern presentará ante esta Cámara el
pertinente proyecto de ley a los efectos de plasmar la funcionalidad de este objetivo en base a lo expresado en los textos
legales antes aludidos.

Palma, 22 de novembre del 1990.
El Portaveu:
Caries Ricci i Febrer.

Palma, 22 de noviembre de 1990.
El Portavoz:
Caries Ricci Pebrer.

111.- INTERPEL·LACIONS

111.- INTERPELACIONES

Ordre de Publica ció

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 20 de novembre del 1990, d'acord amb
l'article 152 del Reglament del Parlament, s'admet a tramit la
interpeLlació tot seguit especificada.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada el día 20 de noviembre de 1990, de
acuerdo con el artículo 152 del Reglamento del Parlamento, se
admite a trámite la interpelación que a continuación se detalla.

InterpeLlació al Govern de la CA, relativa a política general del Govern en materia de protecció, selecció i investigació
de l'agricultura ecológica a les Illes Balea/o', presentada pel
Gntp Parlamentari SOCIALISTA. R.G.E. núm 2799/90.

Interpelación al Govern de la CA, relativa a política general del Govern en materia de protección, selección e investigación de la agricultura ecológica en las Islas Baleares, presentada por el Grupo Parlamentario SOCiALISTA, R.G.E. núm
2799/90.

D'acord amb alió que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispós la publiciació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en e/"Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears".

Palma, a 22 de novembre del 1990.
El President del Parlament:
JeroniAlbertí i PicornelL

Palma, a 22 de noviembre de 1990.
El President del Parlament:
JeroniAlbertí Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autonoma, la
següent INTERPEL-LACrÓ per tal que sigui deba tuda en el
Pie de la Cambra.

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con
lo que prevén los artículos 149 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Govern de la Comunidad Autónoma,
la siguiente INTERPELACIÓN para que sea debatida en el
Pleno de la Cámara.

Sobre la polftica general del Govern en materia de protecció, selecció i investigació de I'agricultura ecologica a les rIles Balears.

Sobre la política general del Govern en materia de protección, selección e investigación de la agricultura ecológica
en las Islas Baleares.

Palma, 14 de novembre del 1990.
El Portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, 14 de noviembre de 1990.
El Portavoz:
J. Francesc Triay Llopis.

IV.- MOCIONS

IV.- MOCIONES

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 20 de novembre del 1990, conforme-

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada el día 20 de noviembre de 1990, de
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11.' RESOLUCIONS

11.- RESOLUCIONES

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

Pu tal d'Q&omplir el

~

disposa J.'lJI1icM 99 dt:l Regla-

ment del PllTlamcnt de fu llles 8al~on, dupós la publl'cf/CiÓ (jI

801'10 de 14$ Rcsomcions relnlives al Plo QuadricflJlQI de ServeiJ Socials j A.uist~flcia Social; aprovadl!s en el PIe de In
Cambm, tm unió ct:/ebruda tiia 7 de ntlvembrt del /990.

Para dar cumplimiemo (J lo qlie dispone d art(culo 99 del
Reglnmenlo del Parlamento de las IslaJ Bnlcarc.f, di.fponCO la
publicflciólI el! el BOPIB de 1m Ruo/ucione.f relativas nI Pkm
Cl/amenal de Servicios Sociales y Asistellcia Social, aproba(1m t n el Pleno de la Cdmara, en suión celebrada el d{a 7 (Ü!
lIoviembf1l tle 1990

Palma, a 17 de diciWÚJn: de 1990.
El Presidente del ParlamelllO:
Jtroni.A.lbertl PicomeIL

PaimtJ, a 17 de daemb~ dd 1990.

El Presidenl del Parlometll:
¡eran; Albert( i PicormLL

Al

Pronunciament corresponcnl sobre el Pis Ouadriennal
de Scrvcis Soci:tLs 1J\SSisl~ncia Social:

Prlmer,- Aprovor en fase parlamentaria el Pln Quadrienoal de Servei, Soctals ¡ Assisttnc18 Social tsmcotat, al qual
5'hi Muran d'incorporar i, en el seu cas, modificar, segons les

ResoIucions expresses aprovades scgUenlS.

Segon.- Remelre. aquest pronunciamcOl del ParlameOJ
de les IUes Balean al Govero de la Comunitat AUIOnoma, per
al seu coneixcmcnt i efCCles pertinents..
Resoludons aprovodes:

Al

Pronunciamiento correspondiente sobre el Plan Cuatrie·
nal de Servicias Sociales y Asistencia Social:

,

Primero.- AprObar en fase partamentarla el mencionado
Plan Cuatrienal de Servicios Sooiale8 y AsistenCia Social, al
que se deberán incorporar y. en su caso, modificar, según las
Resoluciones expresas aprobadas siguientes.
Segundo._ Remitir este pronunciamiento del Parlamento de Ins L'I1as Baleares al Govem de lo Comunidad AutÓnoma, pnra su conocimiento y efeclos pertinentes.
Resoluciones nprob/ldas:

1.- El Govern de les lIIes Balears, d'acor(l amb el TftoJ V,
8rticle 31 de In L1cí d'AcciO Social, llSSumirll lotts les rompet~ncíes autonOm;ques; CIItalals que l'article 141; attíbueix.

1.- El Gavera de las Islas Dllleares. de acuerdo con el TIlulo V, arHculo 31 de la Ley de Acción Social, asumirá to<l8.1;
las competencias autonómicas y eslatale& que el artículo 141c
utribuye.

2.- El Govem de les mes Balears, mltjan91nt conveais
amb c.Is Consells ¡mulars, confeccionarA la "Gula de Recursos
de les lIIea Balears-.

2- El Govern de las 1slas Baleares, mediante convenios
con 105 ConseILs Insulares, confeecionan1 la "Gura de Recur-

sos de las lslns Balearcs·.

3.- El Govem de la Comunítat presentarA un barem m'nim de costos per servei, sub6titulnt el sistema de subvenclons
pel de convenís, aoo com una reglamentacl6 sobre el sistema
de convenls.

3.- 81 Govem de la Comunidad presemará un baremo
mrnlmo de costos por servicio, substituyendo el sistema de
subvent:iones por el de convenios, ad como una teglamenlación sobre el sislema de convenios.

4.- El Govem de la Comunital presentarA al Parlament
de les lIles Balears un programa de poleneiaclÓ (Iel voluntariat social.

4.- El Govem de la Comunidad presemará al ParlamentO de las Islas Baleares un programa de polenciación del \10luntatIado social.

S.- Al punl1.3. Accions prioritllriea en el nivelt de serveis
socIab especffics, a I'apartat 2) Disminul'(s:
- Suprimír la referencia al Centre Joan XXlll, ja que
aquest estA acabal.

5.- En el punto 23, aa:iones prioritarias al nivel de &Crvidos sociales especffioos, en el apanado 2), minusválidos:
- Suprimir la referencia al Centro Juan XXJD, ya que ésle está acabado.

6.- A I'apartat 3.- PropostCS concretes d'acluaciO per alS
quatre propcrs onys, aparta! 3.1.3. TcmporalitzaciO del Pla de
Ce ntr~ de Serveis Soclals GenetalS, subStituir aquest apartal

pe"

- EJs Centres de Serveis Soclals Generals es posaran en
marxa d'acord amb les Previsions Ecooomiques del Pla Quaddenna!.

6.- En el apartado 3, propuestas concretas de actuaciOn
pllra los cuatro próximos anos, apartado 3.1.3, temporalizadÓn del Plan de Centros de Servicios Sociales Generales,
Subslituir este apartado por:
- Los Centros de Servicios Soclales Generales se pondrán en marCha con las Previsiones Econ6mlcas del Plan CUalrienal.

1.- A la introducciÓ no s'hi contempla la diversilat insular, per la qual cosa s'hi ha d'aregir a la pagina 12:
- 7t.- Donada la configuració insular d'aquesta Comunital Autoooma la disuibució de recursos tendrlllloc 8mb el crlteri de tcrritorialital, en funció de les compeltncies deis Consclls Insulal'S; de les SCVC5 neccssitals social!:.

1.- En la introduCt:i6n 00 se contempla la diversidad in·
sular. por lo que se ha de afladlr en la página 1'2:
- ?O.- Dada la configuraci6n in$ular de esta Comunidad
Autónoma la distribución de recunsos tendrt! lugar con el crIterio de territorialidad, cn fundón de IlIs competencias de I(),'I
Consells Insulares y de sus necesidades soclalc$.

•
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8.- A la pagina 26, per ti majar clarificaci6 s'hauril d'es·
pecificar quc:
_ Ets Centres de Serveis Socials Generals d'Inca, Manaeor i Comarca de Palma, seran precisament els Centres Comarcals d'Acci6 Social que ja e~teixen dependenls del Con·
seU Insular de Mallorca.,l els Serveis Socials Generals Municipals (o Mancomunats) es coordinaran per aque.'ltl> Centres de
Serveis SocialS Comarcal$.

8.- En la página 26, para mayor clarificaci6n se deberá
especificar que:
- Los Centros de Servicioo Sociales Generales de Inca,
Manacor y comarca de Palma serán precisamente los Centros
Comarcales de Acci6n Social que ya exi.~ten dependientes del
Conscn Ln.sular de Mallorca y los Servicios Sociales Generales
Municipales (o Mancomunados) se coordinarán por e.'lt08
Centros de Servicios Sociales Comarcales.
9.~ En la pagina 38, 3.2.1.3, se debe al"ladir:
- ...A pesar de las dificultades que supone la falta de es-

9.- A la ~gilla 38, 3.2.1.3., aregir:

pesar de les dilieultals que suposa la fa lta d'aqucstes transfertncies.

las transferencias.

10.- A la pagina 40, 2.- A Menorca i a Eivissa-formeotera, afegir després de "í";
_ ... promoure coHaboraci6 amb guarderies públiques i
lIars fundonals.

10.- En la página 40, 2.- En Menorca y en Eivissa-For·
menlera, se debe anadir de.~pués de "i":
- ...promover colaboraci6n con guarderfas públicas y hogares funcionales.

11 .- A la pAgina 41, després de "... i promovent la seva
creaei6 a Menorca". Afegir:
_A Eivissa i Formentera, el patronat per a la salut mental r benestar social ha foril en coordinaci6 amb alnes inslitucions del seu Ambit terrilOrial.

11.· En la página 41, después de "... y promoviendo su
creaci6n en Menorca", se debe atladir:
- En Eivissa y Formentera, el patronato para la salud
mental y bienestar rocial lo hará en coordinaci6n con otras
instituciones de su ámbito territorial.

_ ..• A

l2.- A la pagina 11, han d'esser els anys:
- 199.1 - 1992 - 1993 i 1994.

12.- En la página 71, deben ser los anoo:
- 1991,1992, 1993 Y 1994.

Seu d,!! Parlnmem, a 10de desembre del 1990.
El President del Parlament:
Jeroni Albert{ i PicomelL
El Secretan:
Gabriel Godino i Busqlleu.

Sede del ParlnmenJo, a 10 de diciembre de 1990.
El Presidente del P(U'lnm~nlo:
JerolliAlbertf Picomell
El Seretario:
Gabn'el Godjno Busqlleu,

Ordre de PUbllcacló

Orden de Publicación

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del Regmment del Parlmnent de les lIJes Balears, dispós la publicaci6 al
OOPlB de les Resoludons derivadeJ del Debat General sobre
l~cció Polftica i de Govem de la Comunital Aulonoma de les
/lIe., Salears, oprovades en el PIe de la Cambra, en sasió celebrada dja 22 de lIovembre del 1990.

Para dar cumplimiento a lo que dJ3po~ el articulo 99 del
Reglamento del Parlamento de /ns Isltu Baleares, dispongo la
¡mblicación en. el BOP1B de las Resoluciones derivadas del
Debate General sobre la Acción Polftica j de Govern de In Ca·
munidad Autónoma de /ns Islas BahtlJ'es, en sesión celebrada
el d(a 22 de noviembre de 1990

Palmo, a 17 de desembre del 1990.
El Presidenl del Par{ament:
Jerani Albert( i PicomelL

Pu/ma, tI 17 de diciembre de 1990.
El fusideme del Parl4lrremo:
JeroniA lbert( PicomelL

B)

B)

1.- El Parlament constata els de.Beits en el sistema dc finan~ment i competencial de la Comunitat, i reclama del 00-

1.- El Parlamento constata los déficits en el sistema de finaneiaci6n y competencial de la Comunidad y reclama del
Gobierno Central un nuevo impulso al desplegamienlo del
Estado de las Autonomfas, y en especial a la reforma del Es·
tatuto.

vern Cenlral un nou impuls al desplegament de I'estal de les
AUlonomies, i en especial la reforma de J'EslllluL
2.- El Parlament de les IIJes Balears insta el Govern de la
Comunitat AUIOnoma a I'eslabliment d'un sistema d'inspecci6 i control deis usos i aprofitaments de les algües públiques i
els seus cursos, ¡am superficials com subterrAnies, en el mare
del Convcoi de coHaboraci6 emre el MOPU ¡ la CAlB, en
materia d'OO.HH., subscrit el 23 d'octubre del 1986.

2.- El Parlamento de las islas Baleares insta al Govem
de la Comunidad AutÓnoma al establecimiento de un sistema
de inspecci6n y control de los uSO.'! y aprovechamientos de las
aguas pt1blicas y sus cursos, lanto superficiales como subterráneos, en el marco del Convenio de colaboraci6n entre el MOru y la CAIB, en materia de OO.HH., subscrito el 23 de octubre de 1986.

3.~ El Oovcrn de la Comunilal Autónoma retirarA la 1Ii~ncia turística als establiments hotelers i ex\tahotelers que el

3.- El Oovern de la Comunidad Aut6noma retirará la licencia turtStica a Jos esUlblecimienlos hoteleros y e.xtrahotelero.<: que el dra 1 de mayo de 199] no cumplan las reglamenta.
ciones sanitarias y de seguridad contra incendios.

dm 1 de maig del 1991 no complcixin les reglamcmacions san¡tAries i de segurelal comra Inrendis.
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4.- El üoYero de la Comunitat AulOnoma maolindrt!
contactes i reuniaos amb els represenlantB deis diferenls
Grups ParJamentarls per tal d'unificar crlteris i arribar a
acotds en qOestions de finoOl;amenl aUlonOrnic, tanl en rela -

ció 8mb qüeslions pendenta com amb la revisi6 deis acords
del 1986.

S.- E l Par/amen! de les Illes Salears ¡rula el Govem de la
CAlO perque: iniciT converses 8mb la companyia Transmedilerr;~nia per tal d'estahlir per als residents a les lIles Balears
preu! redullS per al trlmsporl de vehicles entre le., ll1es i la Penfnsula.

4.- El Gavern de la Comunidad Autónoma mantendr.'!
contactos y reuniones con Jos representllntes de Jos diferentes
Grupos Parlamentarios para unificar criterios y llegar a acuerdO! en cuestiones de fimlnciación autonómica, tanto en rela·
ción ron cuestiones pendientes como con la revisión de los
acuerdos de 1986,
S.' El Parlamento de las Islas BaleAres insta al Govern
de la Comunidad Autónoma para que inicie conversaciones

con la companfa Transmediterránea para establecer para los
residentes en las lslas Baleares precios reducidos para el
transporte de vehículoo entre las Islas y la Pcnrnsula.

6.- El Parlamcnt de les Ules Balears insta el Govern de la
Comunita! que impubl I palroctnl un Congré5 lnlemacioD31
de Turisme ¡Medí Ambient, a celebrar-se en aque5ta Comunha! en el tcrmin! mts breu possible ¡que per a lal ti soHiciti
la pertinent cooperació del Qoyern de la Nació.

6.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gavern
de la Qlmunldad Autónoma a que Impulse y patrocine un
Congreso Internacional de Turismo y Medio Ambieme, a celebrarse en esta Comunidad en el plazo más breve posible y a
que para tal fin solicite la pertinente cooperación del Gobierno de la Nación.

7.- El Parlament de les lIIes Balears in.~18 el Govero de la
Comunitat AutOnoma que lmpulsi el pr~ de transferencies
en el$ Coosells lnsulars I procurar aoo la sew prOrnp!a culminació.

7.· El Parlamento de las 18las Baleares Insta al Govern
de la Comunidad Autónoma a que impulse el proocso de
transferencias en los Consel1s Insulares y procure asf su prono
ta culminación.

8.- Que el Govern de la Comunitnt AutOnOma, en atenció al que estableixcn cls prcceples de l'EsUllut ¡J'Autonomia
de les Illes Balears i de la Llc! de Bases de Regirn Local, aproo
fundilZi en el paper coordinador de la inversió I de.'lpCScs pObliquel de la Comunit8t 11.18 efectes d'aconseguir la miUOr i
m6s equilibrada prestBció de serveis pIlblica. A lal decte, i
dios del tennini de l/es mesos a partir de I'aprovació de la present resolució, el Govern presentad! davant aquesta cambra
el pertinenl Projecte de L1ei al! erectes de plasmRr la funcianalita! d'aqutal objectiu en base al que expressen els textO.'! te·
gRis aOOm aHuditll.

8.- Que el Govem de la Comunidad Autónoma, en atención a lo que establecen los preceptos del Bstmuto de AUla·
nomra de las Islall Baleares y de la Ley de Bases de Régimen
Local, profundice en el papel coordinador dc la inversIón y
gastOS pllblioos de la Comunidad a k>s efectos de conseguir la
mejor y más equilibrada prestación de servicios pt1blicos. A tal
efecto, y en el plazo de tres meses a pArtir de la aprobación de
la presente re&OIución, el Govem presentará ante esla Cámara el pertinente ProyCCIO de Ley a \08 efeclos de pla.'lmar 111
fu ncionalidad de esle objetivo en ba!Ie h 10 quc expresan 1m
textOS legales antes aludidos.

Seu dd PCl1'~nI, a la de duembre túll990.
El PresidenJ del Par~f1t:
¡mm; Albmf; PicomelL
El Secrelan:
Gabnel OodinD i Bwqueu.

Sede del Parlnmen/O, a 10 tk dicitmbre de 1990,
EIPruidente del PorlmnellUJ,'
JeroniAlbertf PiconrelL
El Sereturic:
Gabriel GotUno Busqueu.

TEXTOS DEBATUTS

TEXTOS DEBATIDOS

l.· INTERPEL·LACIONS

1.- INTERPELACIONES

O,dre de Publlcocló

Orden de Publicación

Al

El Pie del Porliumfll de lel llJer Balean, en Sessw celebrada dia 141k novembre tkll990, tkba/tIa IntupeHncw R
a,E. núm. 161Xi/9O, pmel'lJlJda ~I DiputaJ 1I·katr'e Sr. J, Francese 7Wlly, dld Grup ParliJnwuari SOClAUSTA, relaJiva a
po/hico de la CONldleria tú Cultura, Educadó j &por1s en refaci6 amb /'uport d'nltn compen'ció o les l/Iu BaJeors.

Al

El Pleno dd Parlamento de lar Islas Raleares, en Sesión
celebrllda el dIo 14 de noviembre de 199D. deboJi6Ia Interpelaci6n RG.E. núm. J6/XiI9fJ, presentada por el Dipwado !L.UTre
Sr, D. J. Francuc 7rioy, dd Grupo PorItJmentorio SOClALJS·
TA. rolnJiva a polf/ica tk la CoruelJerio de CulIUriJ; Educación
y Deportes UI relación con el depDrte dI! n/tn competici6n en
las l s/a.f Baleares,

Acnul com a ínterpeHollt el Diputal IJ.lu.ftre Sr. Dam;1J
Pons.

Actu6 como inlt!rpelnnJ.e el Diputado I1UStre Sr. D. DmnilJ
PON.

Fou cOl1lUtada VI 110m tkl GoVOTl tk la CA per I'Hb~
Sra. CONe.lIero tU Culturo, Educacid i Espom.

Fue contestada tn nombn: del Govem de. la CA. por Ia
llble. Sra. Corue/lera tU o.dtUTlJ, Educa.ci6n y.IHporteJ.

11llervinguenn en JOms de [rxacl'Ó tk posiciofls els repre-

Interviniere/l el! lUmas de fijación de poJicion~ IOJ re·

l
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urxius uluiar/fcs e/abomls per 101111 RoneJ/6 Uilenu.

gas (le los fondos de fos archivos eclnit1nicos eJubomdos por
)(xm Ro:;sell6 L/iteras..

FOil contestada a fa ml//ewI Se.ui6, pd re~Selll{ml dd
Goven! lle fa Comunilat AII/onomn, flble. Sra. ConsefJem de
Oll/lIra. Edllcaci6 i Esporl$.

File cOnfeslod(J en la misma Sesión, por el reprtJSemunte
del GUl'ern de la Comunidad AufÓnomt; flble. Sra. Canselhm de CId/11m, Edllcaci6n y Deportes.
Lo qrle se publica ptrra general conocimielllo,
Plllmn, 17 de diciembre de 1990.
EIIJresillem e del Pnrlamellfo:

El que es pubUca per a coneixemelll geneml.
PuJma, a 17 de desembu dell99a
El Presidenl del (~lIrfatm!1l/:
JefOrri Albi!l1( i Picomel/

Jeron; Albertr Piconrell

TEXTOS REBUTJATS

TEXTOS RECHAZADOS

1.- ESMENES

1.- ENMIENDAS

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

A)

A)

EI I'le del Parlamen! tle lu lIles lJalenrs, lJlI Scs.ri6 celelirada din 27 (le nOl'embre del 1090. REBlfT1A LES ESME·

El Pleno del Parlamelllo de las ls/(lS IJaleares, en 50'i611
celebmda el dla 27 de /Iol'ienrbn de 1990. RECHAZÓ LAS
ENMIENDAS A LA TOT.ALlTAD R.O.E. IUúns. 2788/90, del

NES A LA TOTAUTAT RGE "úms. 2788/90, del Gntp Par·
lame!1lari CDS, 2n3/9O, del Gntp Parlamenta'; NACIONA·
l.ISTA J D'f."SQUEIUlliS, j 2789/90, del Gntp Parlamenta";
SOCIAIJSTA, presenlndes nI ProjeClc de Llei de PrermposlS
GeneNlls de la Comllllital AulOlloml1 de le/lIJes Balean per al
1991, RG.E'. /JI/m 1563/90, 110PII1 mlnL 102 de 24 d'ocmbre

Gmpo Parlamentara CDS, 2773/90, del Grupo POTlamentarin

cM 1990.

NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES y 2789/90. del Grupo
Parlamentan'o SOCIALISTA, presentada lit Proyecto de Ley
de Presr.lp'u::;/OS Generolu de la Comunidad Awónomu de ltu
IslllS !Jaleares fXlru 1991, Rae 1563/90, BOPlB IIIlnL 102 de
24 de octubre de 199a

La '-'O/l/ció e:.. ¡iu conju/l wmen/ i oblellglli el reSl.lltat segí/em:

La votnciólI se hiw cOllj llll ltlmellle y ob/ul'o el :;iguie/l /e
r;::;I/IIfI(/o:
10/(11 1'010$ emitidos .............................." ............... 57

7'olul VOIJ e/Ilesos ................................................. 57
Va/s {I fuWJr ........................................................... 27
Vots el! contro ..._................................, ................. 30
Ab,\'lI!"cio/t~ ........................................ _..... _.......... O
El qll(l es publica per

(1

VolOS
VOl ru

u {UI'Of" ........................................................... 27
en COl/lrU .................................... _................. JO

Ilbstel/ciolles ............................ ,..... ,., ...."................ O

C(Jn~i:am~m general.

Lo que se publica para gell/mi / cOllocimiento.
Palma, J7 dediciembn de / 99a
El Presidente del Parlamen/o:
Jeroni Albertf Picomell

Palma, a 17 dedes~mbre del 199().

El Presidenl del Parlwnenl:
Jeroni A lber /{ i Picomefl

11.- PROPOSTES DE RESOLUCI6

11.- PROPUESTAS DE RESOLUCiÓN

Ordre de Publlcacl6

Orden de PUbllcllclón

A)

A)

El P/~ del Parlomt:nt de les llfe.f lJalcan, en Ses.fió cele·
brada d,'a 22 dd novembre del 1990, /U.iDUTJA les hopos/es
(le Re:;o/l/ci6 rclmives 01 Debat GCllertJl sobre l'Acci6 " OUt;"i i
de Govtm de /tI Comwlitat A utónomu de les JI/es Ba/ears, pre·
smlfldes pel Grup Parlam entan NACJONAUSTA I D'ES·
QUERRES. RO. E. mlm 2846/90, BOP/D "úm. 107 de 5 de

de,fembre del 1990.

el Pleno del Parlamento de las Islas Balenrt!S,

!!11

Sesibn

celebrada el dfa 22 del /lo yiembn (le 1990, RECHAZÓ Itu Pro·
PIlCSf(lS (le Resoúlción relati..,as tll Deoole Gclltra/ sobre la Acció" Po{(/ica y tie Gobierno de In Comunidad A Ilf6rlOlnll de

IllS Mas Baleares, presentadas por el Gn/po Parlamentario
NA CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, R.G.E. "únr 2846/90,
BOP/O mU/L .L07 de 5 de diciembre de 199().

I..LJ votació oblengui el uSllllat segt/elllo'

La WJlación obtuvo el sigllieme re:;ultado:

Prm ls 1, J, 6 i z·
'fotal VOfJ eme,fo.' .................... " ........................... 50
VOl.!' a ftll'or ....................................... " ... "".. " .. " ... 24
Vots en contra .........................." ......... """ ... " ..... ,. 25
Ab.weflciolu .................. ,., ... ,." ... ,., ...",.,................. 1

Plintos 1, 3, 6 Y 7:
TOIalrotos emitidns ......... "."." .................,........... , 50
Votos a fa'VQT ........ _.........." ..................................... 24
VOtos en contra ...................." ................................ . 25

Abstellciones .. _....................... ,............................... 1
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Plln/S 2.

" i 9:

Després de ¡Tel' valllcioT/s 011 es prorJu{ empat, .I'l!go/lS
/'orficle 90.1 del Reglament de In Cambra qlletJllren

rebUljats per:
Toml VOI.V eme:ms ................................................. 50
VD/S

afm'or ........................................................... 25

... 25
Abslencions ........................................................... O
Vals en cOn/m __ ...... _............. .......................

f'w rI5:
TOlal VD/S emesus

'Juntos 2. -1 Y 9:
Df!~'PII¡J\' tle /rf!~' \Y)/{jCUJl/e.~ donde .ve plndl/jll (' /JIptl/ l!, \/'gll/l el tll'llClllo 90.1 del UeXlflllll!lJIO de lo CIÍI/l f/rn, qUlu/ar(111
reclw"ttu/os por:
7'u/a/ ~'O/os emitidos ................ _................._...... _... 50
VO/(Js /1 f/l,'or ....... ....... _...... _..................... _..... _._•.. 25
VOIOS "" eOll/m ... ......................
.. ................. 25
Abslc/lciOlles ......................................................... . O
1'1111105.Tnlllll'Ulos emilidos ...... ... .,.................................. . ) J
VO/os ti ¡m'or ................................,........
...... 7
Votos 1:/1 ~OIl/rtI .................................................... ... .:'(¡
Abs/f!lIciww," ._..,.. _.. _ .. ,_ .. _... _.. _.. _.. _..... _.__._.... J7

.... ,........................

..... 5/
Vo/s () ¡uvor ......................................................... 7
VOIS en cOfl/ra ....................................................... 26

Abslt!IIciolls .......................................................... . 1 7

P1l1ll8:

I'ullto 8:
"fOlu/. I'OIOS emitidm' ........
.. ...................... 50
VOto.l' /I[(/\'Or ............................... ,............ '.. ... ,.. ,... . 21
Votos en cwrlr/l .
.... ....................
.....• 2S

1'0/(11 \lO/S I!metios ..................................
VOIS afavor ..............................

.............. 50
.............. 21
Vo/s en comrn .....................................
......... 25
Abslenciolls ....... ............... ....... ................ ..... , 4

Abs/enciones .. ,............. ............................. _........ , "

El que es publit;a per (I coneixement ge/lemL
Pahua, a 17 de desembre del 1990.
El Presidem del Parlament:
Jeroni Alber/{ j Picom ell

Lo qlle se pllb/ictl pam ge/leml cmwcimllm/O,
Palma. 17 de diciembre de 19CJO.
EI I7c.l'llfente del ¡>orlamen/o:
Jeroni Albert{ IJicomell

Ordre d e Publicació
Il)

El Pie del Par/amellf de les J/le~' lJalears, en SCl'sió ce/t!brada ditl 22 de novembre del 1990, UEBUT1A diverso.l· Pi /n/S
de {es Propo.fte.v de Resoli/ció relmives /JI Deba/ General sobre
l'Acci6 Polftica i de Go~'ern de la COl1lullil(l/ AIIlOIIOIIU/ de les
lIIes Dalenrs, prell'l!luadcs pe! Gmp Parlamel/tari SOClALlS1i1, RO. E. mím 2847/90, BOP/B nlÍm. J07 efe 5 de desembre
de11990.

O rden de Pu blicación

")

El Plello (lel Por/I/I/lfmlo de /tu 'sla,i /JlIll!lIn:s. I!I! SesiólI
celebmda el dfa 22 de lIoviembre (le IQ!)O. WiCllAZO wrr/O.I'
punlos de las Propuestas de Resoll/ciÓ'1 rela/Íl'tu al Debtlte General s(lbre la Acción Pof(/i~'lJ y de Gobierno ve la COlnllllid/l¡j
AII/6/1omtl de las Islas /Ja/earts, preunla/ülS //(If ti Gmpo I'I/rlamentario SOClIIUSTA. l?G./~'. mlm 2847/9(1. /Jonu mim.
107 de 5 de diciembre dI! 1WO.

La volflció obtellgl.lé el re:mllfll ~'egikm;

La voltlci6n ob//ll'o d .riguienfe

PlmlS J i8:

PIlIr/OS 1Y 8:

Desprts de

tres votaciom 0/1 es prodl/{ empu1, segom

l'ar/icle 90,1 del Reglamenl de la Cambra quedaren
rebu/jals per:
Towl volS emesos ........ " .............................. ,........ 50

VaIS a favor ........................................................... 25
Vo/.\' en contra ................................................ _...... 25
AbslenciO/ls ."" ...................................................... O
MmU 2. 9 i 13:
TolfIl VOIS emesos ....................... ,......................... 50
Vals (lfavor .............. ,..... ,................ ,,,,, ........... ,, ... , 24
VOls en contra ....................................................... 26

re,~{jl/(ldo:

De.VJllés de tres VOlllciolles donde sr: produjo empale, se·
glÍlI el art{ctdo 90.1 dell?eg/tlmemo de /(1 Cám(lra, queciflrotr
rec/¡azados por:

Total valM emili¡/o.~ ............................... ,... ........... 50
Votos ti favor ................................ _._ .................... 2$
VolOS ell eVII/NI ............................... _..................... 25
Abs/enciol1es .......... .. .................................
... O

;I bs/encions .................................. ........................ , O

PlllltoS 2, 9 Y J3:
Total votos emitidos .............................................. 50
Votos 11 fm'Or ....................................................... ... 24
Votos 1:/1 confra ....................................................,.. 26
Ab.~lenci()nes ........................... ,,, ............................. O

Punts 6, 7, 11 i 12.'
TO/(II VOIS emesos ., .......... "....... ,.......................... 50
VOIS ¡j favor .................. " ......... ,., .............. ,............ 24
VOIS tm conlrn ............... ,.. " ...... ", .......................... 25
tlbslellcioas .......................................................... . 1

Plintos 6, 7. 1/ Y 12:
Total volos emilitlos ............................................... 50
VD/OS a favor ........................................................... 24
Votos en cOII/ra ................................................ _..... 25
Abstenciunes .................................................... _....• J

El que es publica per (l cOII/:irement generaL

Lo qlle SI! pllblicn pam gencm/ conocimienlO.
P(llma, 17 de diciembre de 19!Ja
El Presidente del Parlomefllo:
Jeroni Albel1( Picornell

Palma. a17 de desembre del 1990.

E/Pre.rident del Par/amenl:
Jeroni Albert( i Picornel/
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Orden de Publicación

Ord re de Publicació

d~ le.~

el l 'le del Pllr/am em
lIIe.\· (J/llellrs, e!, Sessió cele·
brar/allio. 22 lle nOl'embre de! 109(). RJ::BUTJA les l'I'0PQste.t
dI! Re.rolució rtlalil'es al [)eb/II Cieneral.\'obre l'Acci6 PO/ftiCfl i
dI! Govern de la (.'OImmit(J/ AIl/()noma de les ,lIIes /JaleafS, pres~nllldl!,f pd Grup Porlmnc/ltari ('ns, RO. E. mlms 2848j9{),
2MO/YO, 26'50190, 2851}90 i 2(~5.WO. UO /JIIJ mim. 107 de 5 de
df'selll/¡re del W90.
C)

C)
El Pleno del Pa(lrimellto de las lsllJS Baleares, en Sesi6/i
celebrada el dfa 22 de noviembre de 1990, RECHAZÓ/as Pro·
plteslus de Re,folució/I relativllS al Debate General sobre la Ac·
ción POlíficfL y de Gobie1'llo tle Itl Comullidad AWólJ oma de
/rz.t ülll~' Buleares, pri.'sel1lllllas por el Gmpo f>/lrlrll7l/!/llario
CDS, R.e.E. mlm 2848190, 1849/00, 2850/00, 2851/90 Y 2853/90
[101'/8 I/lÍm. 107 de 5 de diciembre de 1990.

1..(1 \'O/aci6n obtl/vo el siguiente res/ll/ado:

l-li vowó6 oblengw! el re.rull(l/ se"iJent:

RO. E. /l/im. 2848/90:
Després de tres vOll/ciOIl.) mI C,r "radl" empal, ,vegons
I'I/rlie/e 90./ del Reglmrrem de fa Combra r¡w:daren
rebulja/s per:
Tutal !'O/S emesti.\· ..........................._.................... 50
VOl.~ a f{lI'or ........................................................... 25
Vol~ en conlm ....................................................... 25
AbslencioflS ............. _..
................................ O

R.G.E. mlm. 2848/90;
/Jespw!,v llc Ire/¡' vO/aciOl1es donde se produjo empute, .~t:.
gÚII el artIculo 90.1 riel Reg/amen/o de la Cámara, qJled{/roll
rechazados por:
'/'owlllO/os emitidos ............................................... 50
Votos {/ f(l\vr ........................................................... 2S
Voto.\' el! contra ...................................................... . 25
Absfenciones ............................... ....... ..................... O

N.G.E. mimo 2849/90:
Tolal VOIS emel'Os .................. .............................. 50
VOIs a favor ........................................................... 24
l/o/s I!n confra ....................................................... 25
AlJsfem:iolu .................................................. ........ l

R.G.E. mínL 2849/90:
To/a/votos emilÍllos ......,.............. ......................... 50
V%~' (J ] ÍI\JOr ........................................................... 24
VOlos en cOIl/ru .................. ..................................... 25
Abstencionc.\· ........................................................... 1

R.a.E. mil/l.f. 2850190, 2851190 i 2853/90:
Total I'o/s elllesos ................................................. 50
VOlsafavo/' ........................................................... 24
Vots en comrrl ....................................................... 26
AbS/enciolls ........................................................... O

R.G.E. ntims. 2850190, 2851190y 2853190:
To/al votos emitidos ................................ ............... 50
Votos a favor ......................... ............................_.... 24
Votos en contra ............. _...... _.. _................... _.. _.... 26
Abs/ellciones ........................................................... O

El qU I! es publica per a coneixemenl generaL
Palma, a 17 de ,lesembre del 1990.
EI I're.údrn/ del Par/ament:
Jeran; Alberl; j Picornell

Le que se publica para genem/ conocimiento..
Plllma, 17dediciembrede 1990.
El Presidente del Par/ml/elllo:
lemn i Alberll Picome/l

111.- MOCIONS

111.- MOCIONES

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

Al

El Pie fiel PflrlaJrJelll de les flles Balears, el! Sessi6 cele·
brru/a día 27 de /I O\'lfmbrl! dcl l99O, REBUTlA LA MOClÓ R.
O.E. /Uim 2811190, presentada pel Crup Par/wnelLlan SOCIA·
USTA, re/oliva a po/(/ica sobre pmrimo/li documenlfll de la
Conselleria de CIIIIUNI, Edllcació i EsporlS, publicada en el
nONa mím 107 de 5 de desembre del 1990.

Al

El Pleno ,lel Parlamenlo de las Islll~' Bllleare1, el! Sesi6n
celebrada dla 27 de.llovicmbre de 1990, RECHAZU LA M OCl
ÓN R.G.E. núm 2811/90, presentada por e! GrupoParlamemario SOClALlSTA, re/miva a polfliclj sobl'/! pntrimollio docu·
mema[ de la CO/lsellerin de Culfllra, Edllcnción y Deportes,
pllblicada en el BO/JIlJ mím 107 de 5 de diciembre de 1990.
L a \'Oraci6n obtuvo el siguieme resullado:

TOlfllvots emesos ................................... ............ . 56
Va/s a fallOr ........................................................... 26
VaIS en contra ....................................................... 30
Absfencions ........................................................... O

Total I'OIOS emitidos ............................................... 56
VOlosafnlJOr ........................................................... 26
Volos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... O

El que es pulJlicu per a coneixcmenl gt!ll cml.
Palma, a 17 de desemb/'e deI1990.
El Presidetl/ drl Par!ametl/:
Jeroni Albertl i jlicomel/

Lo que se pulJlicu pum general conocimiento.
Palma, 17 de diciembre de 1990.
El Prcsidenti' del Par/amel/fo:
leran; Albert' Picorne/l
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Orden de Publicación

Ordre de Publicació
D)

D)

Dz el PIe del Parlament de les Illes Balears. en Sessió celebrada dia 22 de novemhre del 1990, fOil retirat el punt 4 de la
jJroposta de ResoLució R.G.E nlÍm. 2847/90, deL Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Debat GeneraL sobre l'Acció
Política i de Govern de la Comunitat Autónoma de les !lles
BaLears.

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada el día 22 de noviembre de 1990, júe retirado el
punto 4 de la Propuesta de Resolución R.G.E. núm. 2847/90,
del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, reLativa aL Debate
General sobre la Acción Política y de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 17 de diciembre de 1990.
EL Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

El que es publica per a conei.xement general.
Palma, a 17 de desemhre deL 1990.
8L President del ParLllInent:
.leroni Albertí i Picornell

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
E)

E)

En el PIe del Farlament de les 11les Ralears, en Sessió celebrada dia 22 de novembre del 1990. fOil retirada la Proposta
de Uesu!llció R.G.F,. núm. 2856/90. del Grup Parlamenlari
CDS, relativa al Debat General sobre l'Acció Política i de Goyern de la Comunitat Autónoma de les lLles Balears.

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada el día 22 de noviembre de 1990, fue retirada la
Propuesta de Resolución R.G.E. núm. 2856/90, del Grupo Parlamentario CDS, relativa al Debate General sobre la Acción
Política y de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 17 de diciembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni AlIJe/·tí Picornell

El que es publica per a coneixement general.
Palma, al 7 de desembre del 1990.
El President del ParLament:
Jeroni Albertí i Picmnell

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
F)

F)

En el PLe del ParLament de les !lles Balears, en Sessió ceLebrada dia 27 de novembre del 1990, foren posposades per a
una propera sessió plentlria les Preguntes R. G.E. núms.
2671/90, 2750/90 i 2752/90 (publicades al BOPIB núm. 105, de
20 de novembre i aL núm. 107, de 5 de desembre d'aqllest any,
respectivament), a causa de l'absencia de I'Hble Sr. Conseller
de Turisme.

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada el d{a 27 de noviembre de 1990, fueron pospuestas para una próxima sesión plenaria las Preguntas R.G.E.
mlms. 2671/90, 2750/90 Y 2752/90 (publicadas en el BOPlB
núm. 105, de 20 de noviembre yen el núm. 107, de 5 de diciembre, de este año, respectivamente), a causa de la ausencia del
Hble. Sr. Conseller de 11u'Ísmo.
Lo que se publica para general conocimielllo.
Palma, 17 de diciembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertí Picornell

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre del 1990.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

G)

G)

El Pie del Parlament de les Illes BaleCll:~, en Sessió celebrada dia 27 de novembre del 1990, conformement amb l'artiele 134.2 del Reglament d'aquesta Cambra, aprova per 30 vots
a lavO!; 24 en contra i 3 abstencions, les quantitats globals deis
estats d'ingressos i de despeses deis Pressuposts Generals de la
CAlE per aL 1991 per un muntant de 31.628.782.075.- pessetes,
els pressuposts de les entitats autónomes i empreses públiques
dependents de la CA i els estats de despeses i d'ingressos el'aquests per un muntant de 9.735.307.000.- pessetes.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 1990, de conformidad con
el artículo 134.2 del Reglamento de esta Cámara, aprobó por
30 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, las cantidades
globales de los estados de ingresos y gastos de los Presupuestos
Generales de la CAIB para 1991 por un montante de 31.6
28.782.075.- pessetas, los presupuestos de las entidades autónomas y empresas públicas dependiellles de la CA y los estados
de ingresos de éstos por un montante de 9.735.307.000.- pessetaso

El que es publica per a conei.xement general.
Palma, a 17 de desembre del 1990.
El President del Parlament:
Jeroni AlbertÍ i Picornell

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 17 de diciembre de 1990.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni AlbertÍ Picornell
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1.- DEBAT GENERAL SOBRE L'ACCIÓ POLÍTICA 1 DE GOVERN DE LA C.Al.B.

EL SR PRESIDENT:
Sres i Srs Diputats, bon dia a tots.
Comen~ la Sessió que té com a Punt Únic el Debat
General sobre l'aceió política i de Govern.

Té la paraula el Molt Honorable Sr President de la
Comunitat Autonoma, Gabriel Cañellas i Fons .
EL MOLT HONORABLE SR PRESIDENT DEL
GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel
Cañellas i Fons).
Senyor President, senyores i senyors diputats.
Dia
aquesta Cambra el discurs programatic de l'actuallegislatura, inaugurada amb les eleccions de dia 26 de maig i concretada institucionalment amb la constitució solemne del
Parlament Balear dia 19 de juny.
Avui comparec de bell nou davant vostes, pero amb un
objetiu diferent, comparec per parlar de l'estat de la Comunitat en el moment present, avui 5 de novembre. La meya
intenció es fer un tall en el temps, per saber com esta avui
la nostra Comunitat, logicament en alguns deis punts, per
que tots seria imposible, fer un tall, per saber quines possibilitats té, quins entrebanes es presenten, quines sortides
possibles hi ha, i que ens manca per tenir un autentic autogovern, una vertadera autonomia.
Les eleceions de dia 26 de maig i el debat d'investidura
posterior varen ser l'autentic debat sobre l'estat de la Comunitat. 1 com que encara estan molt a prop perque la situació hagi canviat de manera substancial, no vull repetir
els arguments programaties ja exposats davant aquesta
Cambra. Pero, des d'aquells moments d'inauguració de la
Legislatura hi ha indicis de canvi en les relacions entre les
administracions públiques. 1 aquests canvis ens donen una
perspectiva de tutur diferent.

És ben cert que diuen que l'esperan~ és el darrer que
es perd. Crec que no els sabra greu que canvi'i el to i la direceió d'aquest debat, perque l'aceió de govern de les dues
legislatures passades i el programa amb que ens presentarem davant els ciutadans de les nostres illes han passat pel
sedas de la consulta electoral. El poble ha parlat i ha fet un
autentic debat sobre l'estat de la Comunitat a través del vot
secret, directe, conscient i lliure. I ha parlat molt cIar, ha
triat l'opció de govern que representa el Partit PopularUnió Mallorquina i el programa de govern pels proxims
quatre anys, que va ser, sens dubte, l'argument central amb
que ens presentarem a les eleceions.

El poble ha estat cIar i llampant i, a més, ha estalvíat
als grups de l'oposició la feína de fer equilibris damunt la
corda fluixa, ja que mai no podran dir que el poble balear -

s'ha equivocat en el moment de triar un programa de goyerno Ni mai tampoc podran justificar arguments contra el
nostre programa de govern, ja que el poble balear ens ha
donat nota ben abastament per actuar en tranquilitat. Crec
que quan els ciutadans parlen a través delllenguatge democratic de les urnes i opten per un programa de govern entre
tots els que es presenten, toca que els polítics siguem respectuosos, ens agradi o no.
Dia 27 de juny vaig presentar davant aquesta Cambra,
renovada pel vot popular, el programa de govern amb que
ens presentarem a les eleccions. En aquella ocasió parlava
de la necessitat d'integrar les Balears dins els grans corredOIS d'innovació i dinamisme economic de rEuropa del
progrés. 1 vaig presentar un programa ben concret per millorar el turisme, les noves tecnologies industrials i de serveis, la conservació de la naturalesa i les rendes agraries. La
bona disposició al dialeg amb Madrid, la recerca de solucions legals per facilitar la inversió de I'Estat en carreteres i
en les unitats administratives; els objetius de la nostra autonomia i la necessitat que les illes de Menorca i Pitiüses
arribassin a l'autogovern des de la institució de cada Consell Insular; i un programa especial i concret per a Mallorca, aquest i altres projectes varen ser l'espina dorsal d'aquell discurs que avui no repetiré.
Pero, mentrestant - a més a més- d'enca de les eleccions, s'ha produ'ít un altre esdeveniment que ha romput la
tendencia deIs darrers sis anys i que ens presenta unes perspectives de tutur noves. S'ha confirmat que els qui ens acusaven de victimisme han hagut de plegar veles perque els
fets ens han donat la raó. La dinamica de la veritat ha brillat per damunt les desqualificacions i ha quedat de manifest que hem reclamat sempre allo que ens tocaya en justícia. No més, sinó allo que és justo Mirin, el Govern Balear
havia demanat durant vuit anys un canvi d'actitud i de tendencia per part de l' Administració Central cap a les Balears. A la fi, després de mantenir una posició ferma de denúncia constant del greuge comparatiu i de demanda d'un
tractament més just, sense haver hagut de menester cap
plataforma, ara recondueixen el diaIeg que mai no s'hauria
d'haver romput. 1 ens donen la raó. De moment sé que només la raó. Ara resulta que les nostres peticions eren justes. 1 me remet a les paraules del president del Govern espanyol, Felipe González, quan li vaig demanar una major
atenció cap a les Balears, va dir: "Hágase", "El convenio de
carreteras está vigente".
És curiós constatar ara que aquells qui es preguntaven
maliciosament "por qué llora Cañellas", ells mateixos se donin la resposta. Pero no pateixin, que no tenc cap intenció
de mirar enrere, perque ens podríem convertir en esterils
estatues de sal, hem creguin que no tenc cap ferida - només
qualque cicatriu, aixo sí que serveixen com a record del
passat - i no tenc cap intenció de gratar en situacions preterites, manifest públicament la meya satisfació perque s'hagi
recondult el diaIeg pels camins de la comprensió i la coLlaboració. Els qui durant molt de temps s'han equivocat acusant el Govern Balear de fer victimisme, tant aquí dins com
a fora, que s'aprenguin la llic;6.
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Peró, com que aigua passada no mou molí, vull dir que
el desig del meu Govern és plantejar els problemes, les dificultats i les solucions en unes resolucions parlamentaries
d'ampli consenso 1 vu11 constatar que si les coses que diuen
en el carrer alguns grups parlamentaris, ho mantenen aquí
dedins, vu11 veure si les col.laboracions i ajudes que ens
brinden a través de cartes dirigides a l'opinió pública, encara que en realitat les m'adrecin a jo, les mantenen o no en
aquesta Cambra. Per jo és basic saber a través d'aquest debat si només hi ha bones paraules o son tactiques electoralistes per fer-se seva, o al manco intertar-ho, la voluntat del
citada, o si respon a una voluntat decidida de col.laboració
amb el Govern Balear en aquesta recerca del bé comú de la
nostra Comunitat
Peró ho advertesc, no vénguin amb enganys ni s'enfarinOln la potetaa, perqué la farina pot fer canviar el color,
peró, es llop muda ses dents, peró no es pensaments. Si d'aquest debat surt un compromís parlamentari de col.laboració, comptin totalment i absolutament amb el meu suport i
- més important encara - amb l'agralment de tota la Comunitat. És cert que hi ha hagut un canvi en les possibilitats
de consens en assumptes de cabdal importancia per al futur
de les Illes Balears, és cert perqué alguns grups assumeixen
les responsabilitats i anuncien un canvi d'actitud respecte a
temps passats. 1 com que un d'aquests grups té el mateix
color que el Govern de la Nació, és lógic és fon;.at que
m'hagi de referir a dins aquest debat a eH, d'una manera
molt especial.
Encara que el principal protagonista d'aquest canvi, el
principal protagonista d'aquest debasseig, no segui precisament en els escons del Grup SOCIALISTA Estam també
molt prop del debat sobre eIs Pressupost de la Comunitat
Autónoma, que han de definir l'acció de govern durant
l'any 1992, peró emmarcada dins una perspectiva de futur.
Els pressuposts mai es refereixen només a l'acció d'un any
perqué aquestes actuacions s'enquadren dins una prespectiva estratégica a quatre, vuit o deu anys. El pressupost d'un
exercici és La capacitat real de dur a terme les realitzacions
immediates d'acord amb un ordre de prioritats, que serveix
per aconseguir els objectius que ens proposam a llarg termini. La manca de recursos pressupostaris, any rera any,
poden suposar un retard important en el compliment deIs
objetius que ens hem marcat per modernitzar la nostra societat i preparar-la per als reptes de futur, a pesar que en
satisfacció hem sentit aquests dies com públicament, en temes al manco tur[stics i a un congrés general de operadors
alemanys es deien aquest dies "totes les comunitats diuen
farem, farem". Tan sois a Balears és fa i és fa. Per aixó, encara que avui no parlem deIs pressuposts del 92, sí que hem
de debatre les fonts de fínan<;.ament de la Comunitat Autónoma, garantia d'una acció efectiva de govern.
1 en aquesta responsabilitat comuna hem de parlar de
l'Administració Autónoma i de l'Administració Central, totes dues s'han de entendre. 1 aquí si que és més ver que mai
a110 de que estam comdemnats a entendre'ns és cert, ja que,
en cas contrari, sera tota la població de les Balears la que
patira les conseqüéncies d'aquestes lluites, de l'obstinat
?blit de l'Administració Central, de la penúria d'inversions
1 de la pertina~ negativa -ara sembla i esperam que feli~-
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ment trencada- al dillleg i a ¡'atenció deguda a aquesta Comunitat.
En aquest debat em corres pon a mi parlar el primer
com a representant de l'Executiu. 1 per no enganyar ningú,
els advertesc que posaré totes les cartes damunt la taula i
que no me'n guardaré cap dins la maniga, a pesar que ja sé
que diuen que confiat va a l'infern. Peró, aquesta sinceritat
que anuncil, comen<;.a per una radiografía, el més realista
possible, de la nostra situació dins el context de la nació espanyola,
Cree que ningú no posara en dubte que hem mentengut un seny més que provat en les nos tres demandes a Madrid. Demandes justes, raonades í assumibles per les dues
administracions. Mai hem aprofitat el rebuig del Govern
Central i la persistent negativa a atendre - ni tan sois la meva visita-, per fer d'aixó un arma de guerra, ni per qüestionar la unitat d'Espanya. 1 maí jugarem a "farol" perqué no
es pot jugar ni amb la Constitució ni am el sentiment majoritad de la població d'aquestes illes, que se sent espanyola i
al mateix temps auropea o, a un altre nivell, no manco important, eivissenca, formenterenca, menorquina o mallorquina, com a diferents expressions de la nostra reaUtat com
a Comunitat Balear.
1 jugar el paper nacionalista i intransigent ho podriem
haver fet. Poc ens hauria costat. Són molts els que ens ho
han demanat i encara ens ho demanen, pero hem volgut ser
seriosos. Déu faci que no ens obliguin a ignorar aquests
bons costums perque tots, senyores i senyors diputats, em
creguin, tots som partidaris de comandar a ca nostra.
Allo que sí demanam amb insitencia és que l'Estat de
les Autonomies apliqui el principi de responsabilitats compartides. 1 aixo s'ha de fer amb les passes següents:
En primer 110c, les Balears han de tenir una major capacitat poHtica i economica ja que aquesta suficiencia sera
garantia del manteniment d'una estabilitat, tant dins l'ambit de les Illes Balears com dins les relacions de la nostra
Comunitat amb la resta de l'Estat Espanyol.
En segon Uoc, no s'ha d'anar amb recels en el moment
d'entendre que la Comunitat Autónoma és I'Estat Espauyol a les Illes Balears. 1 els prec que m'entenguin bé, és
I'Estat Espanyol a les Balears. 1 no parl d'estats separats, ni
federats, ni autodeterminats, ni res que s'hi assembli.
Aquesta concepció esta configurada en la Constitució
quan parla de "Dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que integren la Nació Espanyola".
1 a l'artide 137 ho defineix darament: "L'Estat s'organitza territorialment en municipis, provfncies i en Comunitats Autonomes". Per tant, la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears, és 1'0rganització territorial de I'Estat Espanyol a les Balears. Com a tal, la nostra Comunitat Autonoma és la maxima expressió i representació de tot 1'Estat Espanyol en el territori de les llles Balears i, en conseqüéncia,
s'ha d'arribar a una convivencia pacífica en el repartiment
de responsabilitats, competéncies, doblers i Ambits d'actua-
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ció de l'Estat.
En tercer 11oc, la conclusió d'aquest argument és clara,
si la Comunitat Autonoma és la maxima expressió de l'Estat Espanyol a les Illes Balears, el Govern de la Comunitat
Autonoma exerceix -o I'ha d'exercir o ha d'arribar a exercir- la maxima acció de govern dins la Comunitat. Aixo vol
dir, amb altres paraules, que les Balears han de ser governades principalment, i no només de manera subsidiaria, pel
Govem de la Comunitat Autonoma en tat els camps de
responsabilitat que no transcendeixen els límits de la nostra Comunitat. 1, en aquest repartiment de responsabilitats,
que ja esta configurat a la Constitució, s'han de definir clarament els ambits i els papers que corresponen a cada administració.
A l'Administració Autonomica, li correspon un paper
preponderant, principal i amb capacitats de decisió propia
en totes aque11es competencies de l'article 148 de la Constitució. 1 quan dic totes, és que són tates, sense exclusió, sense cap renúncia. 1 no ha de ser un poder delegat o sucursalista, ni una oficina de media ció davant Madrid ni un poder
de gestió delegada. No ha de ser una segona Delegació del
Govern Central a les Balears. Aquesta ja esta establerta i té
definides constitucionalment les seves funcions, limitades a
les competencies pro pies del govem de la Nació.
1 a l'Administració Centralli correspon una tasca, també principal, de representar els interessos que transcendeixen els límits de la nostra Comunitat, com són la Defensa
Nacional, les comunicacions interregionals, la representació diplomatica d'Espanya, la política monetaria, la gestió
deIs "espais comuns" de totes les Comunitats Autonomes i
les competencies marcad es a l'article 149. Aquestes, pero
només aquestes. No es pot parlar de "Territori MEC" o de
"Territori INSALUD" o de "Territori INSERSO" perque
aquests són territoris de la Comunitat Autonoma que tan
soIs transitoriament, provisionalment -i si m'ho permeten,
fins i tot injustificadament-, ocupa l'Administració Central
de l'Esta1.

dins les Comunitats manté el mateix organigrama que tenia
abans de posar en marxa les autonomies, aprimat en alguns
casos perque I'han buidat de competencies, pero amb una
inflació de ca.rrees que no tenen res per gestionar. Per aixo,
ens queixam quan diuen que no hi ha doblers, perque sí ni
ha pel que volen. Així ido, suprimir duplicitats que perjudiquen el correcte funcionament en la presa de decisions i en
la prestació de serveis als ciutadans és possible, convenient
i necessari, ens hi hem d'esfor¡;ar tots.
La Comunitat de les Illes Balears, per tant, ha de ser el
maxim representant de 1'Estat Espanyol a les Illes Balears i
1'0perativitat major davant el ciutada s'ha de canalitzar a
través de l'Administració Autonoma.

En cinque 11oc, l'enfortiment de la Comunitat Autonoma, no ha de ser només poHtic, sinó també economic. Ha
de ser simultani, perque no ens enganyem, mai hi haura
una autentica autonomia, un vertader autogovern, si no hi
ha suficiencia finan cera per exercir el poder polític en actuacions concretes.
1 tot aixo ho plantejam dins un marc de convivencia i
solidaritat amb la resta de I'Estat Espanyol, que són els
Ajuntaments, els Consells Insulars i l'Administració Central, i amb les forces socials i amb les persones, perque els
ciutadans són l'objectiu principal de tota acció de govern.
Per tot aixo que he explicat fins ara, els faré a vostes el
mateix plantejament de la situació que fa poes dies vaig exposar-li al president del Govern de la Nació i a algun deIs
seus ministres.
1 el meu desig és fer-los a tots partíceps de la totalitat
de qüestions plantejades que, sense cap dubte, són de decisiva importancia per al futur de la nostra Comunitat.
Si m'ho permeten, dividiré la meya exposició en quatre
grans capítols:
El primer, fina¡;ament i inversió.

1 la conseqMncia immediata d'aquest enfortiment de
la Comunitat Autonoma i del seu Govern propi és la necessaria i obligada minva de presencia de l'Administració
C..entral a les Balears. Per una simple qüestió practica. Perque si I'Estat és només un, i nosaltres el representam de
forma principal, qualsevol duplicitat encareix la presencia
de 1'Estat, provoca continuades situacions de conflicte i,
sobretot, indueix el poble a un confusionisme perque l'obliga afer distincions entre l'Estat i Comunitat Autonoma.
Com si fóssim dos ens contraposats. Provocar aquest equívoc és greu. S'ha d'explicar que 1'Estat és només un, pero
que els representants principals són diferents segons quin
sigui l'abast territorial del govem, els Ajuntaments, en els
municipis, els Conse11s a les Illes, i la Comunitat Autonoma, a la regió, nacionalitat o país.
Espanta pensar que, d'en<;A que comen<;A I'Estat de les
Autonomies, en 110c de buidar-se d'estructures administratives per transferencia de competencies a les Comunitats
autonomes, l'Adrninistració Central ha duplicat eIs a1ts carrees, secretaries, direccions i fins i tot un Ministeri nou. 1

El segon, convenis i problemes especffic.<;.
El tercer, coordinació i cooperació.
1 el quart, pacte autonomic, competencies i reforma estatutaria.
Comencem ido. Encara que el finan¡;ament planteja
problemes a totes les Comunitats, a la nostra, provoca conseqüencies especialment greus i em remet a la "Comunicació" que el Govern va fer el seu dia a aquesta Cambra i que
-hem de recordar-ho- no va comptar amb el suport d'alguns
grups de l'oposició. Pero, com que el tema és molt ampli,
només em referiré a tres aspectes del mateix problema: finan¡;ament global per habitant, quantia total i evolució deIs
tributs cedits.
El finan¡;ament per habitant derivat del sistema "definitiu" de fina¡;ament ha estat sempre per davall de la mitjana de les comunitats del 143. 1 en aquest capitol s'inclouen
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els tributs cedits, la participació en els ingressos de l'Estat i
les subvencions gestionades. Dividim aquesta xifra per la
població de dret i ens dóna un resultat. Pero, atenció! hem
parlat de divisió per la població de dret i no per la població
de fet, que ens donaria resultats diferents. Pero d'aixó, ja en
parlarem més endavant.
Del Fons de Compensació ja n'hem parlat prou en
aquesta Cambra, igual que de la participació en els ingressos de l'Estat. No tornaré a les xifres, pero hem de tenir en
compte una situació de greuge comparatiu. 1 perque no diguin que aquests són els nos tres números, em referiré al'estudi de la Fundació FlES, que dirigeix Fuentes Quintana
sobre finan<;-ament de les Comunitats Autonomes, on dedica un monografic a les Balears.
Aquest informe treu les conclusions següents:
Una, el fina<;-ament per habitant se situa a les Balears
en una tercera part del finan<;-ament per al conjunt espanyol, si es descompten els tributs cedits.
El pes deIs tributs cedits -haurien de ser una font secundaria de finan<;-ament perque afecta només els imposts
de segona o imposts residuaIs com sucessions i transmissions-, el pes d'aquests tributs, suposen actualment el 50
per cent de tot el presuspost de la Comunitat Autonoma.
Les transferencies, que com se sap, provenen basicament de l'Estat, representen percentatges que es poden
qualificar d'espectaculars a totes les Comunitats, excepció
feta de les Balears. El conjunt de comunitats se financien
entre un 62 i un 70 per cent d'aquestes transferencies de
l'Estat. A les Balears, aquestes tranferencies amb prou feines arriben al 30%.
La dependencia quasi exclusiva d'una font de finan<;-a-

ment com són els tributs cedits, suposa un sostre per als
pressuposts de la Comunitat AutÓnoma que només es pot
corregir recorrent a l'endeutament. 1 la capacitat d'endeutament també s'arriba a acabar, llavors s'han de tornar a
gratar les butxeques deIs nostres ciutadans, una vegada més.
D'altra banda, la bona gestió deis imposts és un mecanisme per aconseguir que ningú no s'escapí deis deures impositius, no ha de ser un argument en contra nostra, com s'ha fet fins ara. AlIó que realment ens ha cedit l'Estat és
una recaptació normativa, que no s'ha de confondre amb la
recaptació real, que és fruit sempre d'una gestió més eficac;.
Una altra font de finan<;-ament important de les Comunitats Autonomes són eIs Fons Comunitaris Europeus. 1
crec que s'ha de dir que Balears és l'única regió insular comunitaria que ha estat exclosa deis objectius regionals comunitaris 1 i 2, ja que només participam a través de l'objectiu 5B per a regions amb un fort desequilibri rural. 1 mirin
la diferencia, per al perfode 90-93, mentre el conjunt d'Espanya rebra 291 Ecus per habitant, a les Balears en rebrem
46,5.
Per que s'ha produ'it aquesta situació? Les causes generiques bilsicament es refereixen a dos aspectes:
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1.- Per culpa del mal plantejament deIs sitema anomenat "definitiu", ja que desvincula la inversió nova associada
a les competencies estatutilries, d'aquestes mateixes competencies.

1 en segon lloc, perque el sistema es fonamenta en les
variables redistributives que sempre actuen en contra de la
nostra comunitat, tant en la participació deIs ingressos de
l'Estat, com del Fons de Compensació Interterritorial, com
deIs fons europeus.
Dins el capitol de finan<;-ament hi ha una triple vessant:
el de la Comunitat Autonoma, el de l' Administració Central i un sistema mixt a través de convenis o acords. En fer
referencia a la inversió estatal a les Balears, és obligat posar de manifest la caiguda espectacular de la inversió pública de l'Estat a les Balears durant el període 83-90. Caiguda
que en pessetes corrents és d'un 17,15 per cent, pero que
en pessetes constants- que és com s'ha de comptar-, és d'un
48,66 per cent, prilcticament un 50 per cent. La situació es
fa comparativament escandalosa quan comprovam que,
mentre a les Balears es redueix a la meitat la inversió estatal, a la resta de l'Estat s'ha duplicat.
Pero, aquest deficit cronic d'inversions estatals a les
Balears s'agreuja, si el comparam amb el conegut superavit,
favorable a les Balears, dins la Balan<;-a Fiscal. El recent debat damunt els mitjans de comunícació sobre la quantia del
superavit ha pogut confondre l'opinió pública i a vostes
mateixos, perque, tal vegada, era la creació d'aquesta confusió l'objectiu de la contestació feta pel representant del
Govern a les Balears i per algun portaveu economic del
major grup de l'oposició. Pero les dad es són les dades i les
xifres són aquestes i només aquestes.
Les Balears aportaren l'any 90 al conjunt de l'Estat Espanyol un mfnim de 84.100 milions més deIs que varen rebreo Dit amb altres paraules, som la Comunitat més rendible per al Govern de la Nació. 1 l'any 90 no va ser un any
d'excepció. És una constant cada any, el 89 varen ser devers
uns 74.000 milions. 1 en fer l'analisis de la Balan<;-a Fiscal,
hem tengut en compte la introducció de les despeses indivisibles, és a dir, quantitats no rebudes a les Balears pero que
hi són imputables per al sosteniment de des peses comunes,
com és la Casa Reial, Corts Generals, Ministeri d' Assumptes Exteriors.
Si feim abstracció d'aquestes dades, el superavit favorable a les Balears, estaría al voltant de 104.000 milions durant l'any 90 i de 92.000 milions durant l'any 89.
Allo que no es pot fer és presentar un informe parcial,
o coix com el que fins ara ha fet, on s'ha fet omissió voluntaria o per desconeixement, deIs ingressos fiscals coresponents a les Balears que s'han recaptat a Isa Península. Retencions del Treball Personal d'empreses no radicades a les
Balears, impost de societats en la mateixa situació, l'IVA i
l'impost de carburants.
Amb una població de dret de 700.000 persones -números rodons-, el promig d'aportació neta per habitant és de
120.000 pessetes. Aquesta xifra que paguen els ciutadans de
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les nos tres Illes bé mere ix un tractament diferent per garantir en el futur la continuHat de la nostra activitat economica. En cas contrari, matam la gallina deIs ous d'or.
Ho explicaré utilitzant un altre llenguatge econúmic,
de cada cent pessetes que paguen e1s ciutadans d'aquestes
Illes, només els en tornen 64. La resta agafa cam! d'anada
pero mai de tornada.
Comprenc i defens la solidaritat interregional preconitzada a la Constitució. Pero la solidaritat, tantes i tantes
vegades demostrada per la nostra part, ha de tenir també
en algun moment una via de pren i dac;a. Aquesta manca de
solidaritat afecta els nostres serveis i, fins i tot, les nos tres
estructurres productives. 1 la manca de soidaritat ens obliga
a fer un esfor<; sobrehuma i a recórrer a l'endeutament, i
fins a treure doblers de les nostres butxeques.
1 ens hem de demanar, ¿on era la solidaritat com a
contrapartida, quan la nostra Comunitat va patir greus
inundacions? ¿Que ha fet el Govern Central, a part de
qualque carten?
¿On era la solidaritat de tornada quan les Ba1ears quedaven endarrerides en la xarxa de carreteres perqué l'Administració Central ens negava el pa i la sal en financ;ament?
¿On és aquesta solidaritat quan els Ajutaments i la
Comunitat Autonoma duen a terme un Pla de Millora de
les Zones Turfstiques per garantir el futur del sector que
més divises genera per a tot 1'Estat?, aquest que deiem fa
un moment tant alabat, el que ha pagat costes.
¿On és la solidaritat quan les Balears han de protegir,
preservar i consrvar el medi natural i han dedicat 1'11'5 per
cent del Presupost a questa tasca?
1 és de justicia reconeixer-ho, el Govern Central ens
posa com a exemple davant la Conferencia Mundial del
Brasil. Pero, doblers poquets.
¿On és la solidaritat quan l'Administració Central redueix les inversions any rera any, fins a un 50 per cent, i les
duplica a la resta?
La situació per al 1992 no canvia, de moment, gaire les
coses. La precarietat de mitjans economies d'aquests darrers anys contunuara pel que és vou la mateixa tendencia.
Aquesta és la primera impressió després de fer un repas rapid als Presuposts GeneraIs de 1'Estat.

Una dada per comen<;ar, si a la resta d'Espanya, 1'Estat
inverteix deIs fons que administra el Govern de la nació
una mitjana de cent, als ciutadans de les Balears ens en correponen només 37. 1 la situació evoluciona pitjor de cada
vegada, perque 1'any 83 aquesta diferencia era només de
100 contra 85.
Es dóna aro la paradoxa que som els qui més aportam
els qui en canvi rebem més poes serveis, més poques infraestructures i més baixa dotació economica. Els qui més pagam, som eIs qui més poc rebem.
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EIs Presuposts Generals de 1'Estat per al 1992 no canvien les coses sinó que, -si hem permeten l'expressió- encara les tabaquen un poc més. Les Balears rebran - i escoltin
bé, vostes que presumeixen de tenir un fil directe amb
l' Adminístració Central, per que fanl falta estirar d'aquest
fil, les Balears rebran, repetesc, un 0,1 per cent. Aixo ens situa en el darrer lloc de totes les Comunitats Autonomes. 1
crec que han posat aquesta decima, el 0,1 per cent, perque
si la quantitat era menor, les Balears ja no sortirien ni tan
soIs a la relació. Ja no hi figurarfem ni com a Comunitat
Autonoma de 1'Estat Espanyol en el moment de fer la distribució deIs doblers, sinó com a una comunitat independent per ella mateixa i autofinanc;ada. En canvi, així, al
manco amb una décima, ja hem de figurar a la relació de
les almoines.
1 no creguin que m'estic inventant el números. Els he
trets delllibre que ha editat el Ministeri d'Economia i Hisenda que es titula "Presentación del Proyecto de Presupuestos del Estado para 1992", Aquí diu literalment que "la
participación en los ingresos del Estado para 1992 de cada
Comunidad Autónoma es de 1.171 miles de millones de pesetas. Un 19 por ciento más que en el año anterior". Escoltin bé. Aquesta xifra és d'un bilió -amb B, cent setanta un
mil milions de pesssetes, casi casi no ho sé dir. Ido bé, d'aquestes xifres bilíonaries, ¿saben quantes ens en toquen a
nosaltres? Ido, 1.928, el 0,1 per cent.
Pero no acaba aquí, aquesta historia. Com que la
quantitat encara els deu semblar excessiva, ens retallen la
part des Fons de Compensació i de la Compensació Transitoria que correspon a les Balears, com a conseqüéncia del
retall que han experimentat eIs Pressuposts Generals de
1'Estat en el capitol d'inversions. En tenies poc, encara
més! L'any 91 ens varen destinar 1730 milions i, enguany
han arribat les tisores d'Hisenda i la quantitat s'ha quedat
redulda a 1443 milions. Ens han llevat quasi 300 milions.
Incomprensible. 1 jo deman, si s'ha de retallar un Presupost, ¿per que no ho fan en la despesa corrent i no en les
inversions, que és on més mal fan als ja escassos doblers
que ens arriben de Madrid?
1 aquí els he de manifestar que ara sí que ja no entenc
res de comptes. 1 si els Presuposts de 1'Estat són tan poc generosos en el moment de transferiri els doblers a la nostra
Comunítat, en les inversions directes, encara no sabem
quins seran els projectes que es duran a terme. De moment, només tenim confirmació de les promeses, dic promeses a pesar de les grans manifestacions que avui han sortit als mitjans de comunicació, pero de vegades com entre
les promeses i eIs fets, entre les paraules i les realítzacions,
hi ha un mur que retarda, any rera any, els projectes.
1 d'aquests projectes els enumerarté alguns deIs que
vaig exposar al president del Govern de la Nació.
En primer lloc, l'aeroport de Son Sant loan, a cusa de
la gran trascendencia per a l'imatge i la vida economica. El
pla d'etapes i la concreció de les inversions són dues ncccssitats per poder programar el futur del transport a través de
la principal entrada que és aquest aeroport per a Mallorca,
amb un moviment superior als 12 milions de passatgers.

DIARI DE SESSIONS
La dotació de mé."l personal per a l'aeroport de Menorca per poder atendre la petició d'una obertura continuada,
tant per poder donar servei als residents com per rebre els
viatgers nocturns deIs tour operadors.

El pla d'Extensió de l'Educació Física en els Centres
Docents no Universitaris que té una previsió pressupostaria de 3.000 milions, finan <;ada a parts iguals entre la CAIB
i l'Administració Central, encara que la nostra Comunitat
no té competencies en materia educativa. El conveni firmat
l'any 89 esta paralitzat unilateralment des d'agost de l'any
passat i no sabem si el Consell Superior d'Esports se n'ha
oblidat o si és que ha romput el compromís escrit
Que més hem de parlar de 1'Hospital de Manacor? De
moment, hi ha un compromís, d'iniciar enguany el moviment de terres, o aoo es comprometé el ministre com a
mosira de bona voluntat de dur endavant el projecte. Pero
s'hauria de concretar una mica més, el termini de les inversions ja que ha d'atendre una població de més ele cent mil
persones. Només hem de recordar que el compromís era
comen<;ar-ho fa tres anys, veurem si es comen<;a l'any que
ve i veuríem quines són les clotacions que li donen a aquesta inversió.
L'escassa inversió en costes, s'ha prodult una minva
d'inversions per part del Ministeri d'Obres Públiques, ara
anuncien que rany que vé sera el ministeri més inversor,
com a contraprestació a l'increment d'inversions experimentat tant per part del municipis com de la Comunitat
Autonoma.
Una escassa inversió per part de l'INSALUD. La situació l'hem qualificada de critica per la insuficiencia de llits
-molt per davall de la mitjana espanyola- i per la despesa
"per capita" a les Balears, que és un 20 per cent inferior a la
mitjana nacional. És l'fndex més baix de tot l'Estat i amb
tendencia encara decreixent. 1 aquest és un problema del
qual haurem de pagar les conseqüéncies ja que la població
que suporten aquests serveis és molt més alta que no donen
les estadístiques. 1 esglaia pensar que l'INSALUD hagi d'atendre la població europea ja que no sera, ni de bon tros,
cap bona propaganda de les nostres Illes, tal com esta avui.
DeIs Equips d' Atenció Primaria del Pla per al Trienni
90-92, és necesari augmentar-ne el ritme de posada en funcionament.
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xit social a les zones rurals com a garantía de futur i com a
principals gestors del meelí natural. I si no hi ha un sistema
d'ajudes directes per millorar les rendes agraries, elifícilment es podra mantenir la població, els pobles, la cultura
de l'interior de les illes i el medi natural. Per aixo, necessitam que el Govern de la Nació assumeixi davant la Comisisó de les Comunitats el Programa d' Ajudes de les Rendes
Agraries que elaborara la Comunitat Autonoma.
1 continuam. Si els regadius d'algunes zones es varen
declarar d'Interés Nacional, ¿per que posen tant d'esment a
retardar-les? 1 estic pensant en Sant Jordi i Sa Marineta.
DeIs 800 milions previts a Sant Jordi, se n'han invertits 90.
1 en el cas de Sa Marineta II fase, l'expedient esta paralitzat
en el Consell de Ministres. Perque? No ho sabem. Pero el
pla és d'Interés Nacional.
Camins rurals, amb unes necessitats avaluades en dos
mil milions, o la necessitat de regionalitzar de facto la quota Hetera, que permetría al Govern Balear afavorir l'abandonament definitiu i la compra de la consegüent quota de
les explotacions amb una producció inferior als 60.000 kilograms/any per posar-les a disposició ele les empreses més
viables i rendibles, quant a altres comunitats, els 60.000 kilograms és l'objectiu a alcan<;ar.
1 passam a la inelústria. La reestructuració passa necessariament per una concentració i modernització de les empreses amb una previsió d'uns 400 milions anuals per incentivar-ne la posada al dia. La reestructuració de les indústfÍes carniques i deIs escorxadors per acomodar-los a la
mormativa europea, necessitaran entre 300 i 400 milions
durant els dos proxims anys.
I si parlam de turisme, la reforma de la nostra planta
productiva necessita incentius de tot tipus que el Govern
Balear no pot donar i sí l'Adrninistració Central.
La relació no és exhaustiva, pero ens dóna una orientació de la quantia d'inversions que exigeix una modernització deIs nos tres esquemes productius i la nostra vocació
com a comunitat de serveis.

Passem, pero, al segon capitol, el dels convenis i problemes específics.

Sense haver comen<;at l'Hospital de Manacor, hem d'anunciar la necessitat d'un hospital a Inca, fins i tot prioritari sobre el segon hospital de Palma, per completar el Pla
Director d'Ordenació Sanitaria de les Balears, aprovat per
aquest Parlament l'any 87, a proposta del Govern Balear.

Com a conseqüencia de la manca de finan<;ament de la
nostra Comunitat i del reconeixement expHcit per part de
l'Administració Central d'aquesta realitat, quan la nostra
Comunitat va participar a les negociacions del nou sistema
de finan<;ament per al periode 87-91, s'en recordaran els
qui hi varen anar, es va acordar que s'establirien "convenis
d'inversió" com a elements de compensació a la situació en
que quedava la nostra Comunitat. L' Administració Central
encara no ha acabat de complir aquest acord. El recurs de
la via del conveni ja té precedents com a reforma substitutoria d'un sistema efectiu i justo

Quant a política agraria, 1'abandonament de cultius i la
baixada accelerada de les rendes agraries són dos greus problemes, amb incid~ncia tant en la poblaió rural com en el
medi ambiento No obstant, creim necesari mantenir un tei-

D'aquests convenis i del seu incompliment unilateral,
ja n'hem parlat. És el cas del Pla d'Extensió d'Educació Física o del Conveni d'Atenció Primaria, o el de l'IRYDA o
el de Menors, alguns continuen vigents pero, curiosament,

1 sense abandonar la sanitat, l'atenció als drogaadictes
exigeix una major dotació per a actuacions socio-sanitaries
i d'integració.
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els d'inversió, tots estan en via morta.

l'Estat fan falta dues actuacions:

Encara que la via deis convenis no és la so lució millor,
pot ser una alternativa provisional per conduir de forma satisfactoria el finanglment de la nostra Comunitat i nosaltres abó ha acceptam. I jo sé que parlar de convenis és,
sobretot, parlar d'infraestructures viaries. I li agafarem tot
d'una la paraula al president González quan va dir a110 de
"El convenio de carreteras está vigente". Com ja saben els
senyors diputats, quan es varen acordar les transferencies
de carreteres, 1'Estat no es va reservar la titularitat de cap
carretera de Canaries i Balears perque no discorren més
que per una sola comunitat.

Primera, que les despeses que fins ara ha assumit la
Comunitat Autonoma per fer front a les obres de carreteres ens han obligat a 1'endeutament en altres projectes que
haurien d'haver figurat dins els ingressos ordinaris. Per aixo, pensam que és de justicia que les noves inversions fetes
ja en carreteres siguin assumides per part de l' Administració Central.

Hi havia altres solucions apuntades, pero a les Baleares optaren per una altra fórmula, la del convenio Així figura dins el Decret de transferencies quan es va decidir fer
una valoració de la inversió de reposició. Pero com que 1'0bra nova no figurava en aquest Decret, per compensar les
Balears i aconseguir que la nostra xarxa es pogués situar al
mateix nive11 de la xarxa peninsular, es firma un conveni
que reconeix la singularitat de les Balears que "hace que la
mayor parte de las inversiones no puedan se llevadas a cabo en la programación adecuada por falta de recursos de la
Comunidad. Este déficit puede cifrarse prácticamente en la
inversión que, dentro del capítulo de creación de nueva
transferencia, realiza el Estado en su red estatal, de la que
carece la Comunidad Balear".
Quan el conveni reconeix una situació permanent de
singularitat en el cas de Balears, aquesta singularitat continuanl viva, sempre que 1'Estat fací nous plans de millora de
la xarxa viaria. I qua n el Pla Nacional de Carreteres preveu
inversions multibilionaries, per adequar-la a les necessitats
de 1'Europa Comunitaria, toma afer-se automaticament el
reconeixement que les Balears s'han d'equiparar a la mítjana de 1'Esta1.
L'acord de la Comissió Mixta de Tranferencies de novembre del 86 consagra com a va lid aquest sistema de convenis, "Ambas Administraciones constatan la eficacia de los
convenios como fórmula de colaboración y acuerdan impulsar decididamente, para el año 1987 y sucesivos, este tipo de instrumento como complemento al sistema de finaciación autonómico".
Davant l'evidencia del conveni, hem de saludar amb satisfacció la via oberta pel President del Govern per continuar amb aquest clima de col.laboració.
Com és natural, tots es deuen preguntar quina valoració feim d'aquest conveni compensatori. Els he de dir que
avui no tenim intenció de dir una quantia perque no és la
finalitat d'aquest debat entrar en xifres. Nosaltres sabem
quines són les nos tres necessitats, pero els terminis de realització i les disponibilitats pressupostaries del Govern
Central poden fer variar els nos tres desitjos. Pero una cosa
s1 que és clara, si no és per la via de convenís i acords, la inversió en carreteres sempre sera un element distorsionant
de les competencies assumides per la seva quantia.
Per aixo, per situar-nos al mateix nive11 que la resta de

I segona, que amb vista a la nova inversió que ens situ'i
en el mateix nivell que la resta de Comunitats, es pugui arribar a una fórmula definitiva i automatica de participació
de les Balears. Ara bé, mentrestant, el conveni és una via
-si bé provisional- segura i justa, que ens pot resoldre els
problemes actual:;; de manera satisfactoria.
Dins els problemes especffies de la nostra Comunitat,
juntament amb les carreteres, figura el fet de la insularitat.
Que la insularitat no només determina majors costos sinó
que, en determinades circunmstancies, condiciona el desenrotllament d'un territori, és un feí evident que tots coneixem i en alguns casos fins i tot patito
Que el finanglment ha de compensar aquest "deficit
insular" esta reconegut en la Constitució mateixa, en el ja
esmentat conveni de carreteres i a la normativa europea reguladora del FEDER, quan diu que la Comissió de les Comunitats té l'obligació de valorar el caracter insular o periferie de les zones i regions.
Un problema col.lateral al de insularítat és el de la dispersió de les unitats adminsitratives com a conseqüencia de
la discontinuHat teritorial, i el sistema de finanglment per
al període 87-91 preveu una compensació per a les unitats
administratives provincials a causa d'aquesta dispersió. Pero res determina, a pesar de les nos tres propostes i protestes, sobre la discontinuItat de l'administració a unes illes.
Incomprensible, pero cert. No obstant, no m'allargaré més
en aquest punt perque el President del Govern de la Nació
i el Ministre d'Administracions Públiques varen entendre
el problema. Només falta fer una valora ció o quantificació
per part de l'Administració Centreal per confrontar-la amb
la nostra, que fa temps que tenim feta.
I aquí estam, amb més esperances que fa alguns mesos
i hem permetin la frase, pero tot esperant decisions d'en
Solchaga.
La fórmula esta feta i només resta aplicar-la a Balears,
igual que es fa a aItres comunitats amb diferents tipus d'administracions.

El tercer capítol de les nostres peculiaritats també és
conegut, és el de la població que suportam, que consumeix
i utilitza els serveis de la nostra comunitat. A efectes tecnies de finanglment, s'utilitza el cümput de població de
670.000 persones, encara que la població de dret del cens
de 1990 sigui 756.000. A pesar d'aquesta diferencia, cap
deis dos cümputs reflecteix el vertader ámbit del dimensionament deIs serveis i les infrestructures. L'acció de govern
no només va destinada a aquesta població. EIs serveis i les
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infrestructures s'han de sobredimensionar per atendre tota
la capacitat d'acolliment de les nos tres illes durant la punta
de la temporada alta. 1 els posaré un exemple: una depuradora per a una població de 10.000 habitants costa una xifre.
Per a una població flotant durant l'estiu de 20.000 persones, costa aquesta mateixa xifre pero multiplicat per dos. 1
s'ha de fer un doble sistema que encareix qual8evol inversió. 1 aixo torna a passar en comunicacions, embelliment,
mobiliari urba, sanitat i en tot i cadescun, deIs punts.
La població suportada és equivalent a la demanda de
serveis i la utilització d'infrestructures en e1s pedodes de
major ocupació. Per aixo, s'ha de sumar la població de dret
i la població visitant en un moment determinat, una quan··
tificació a la baixa dóna una població suportada de 1.
067.000 persones. ¿Que significa aixo? Que les persones en
el sistema de finam;ament tenen una traducció en pessetes.
Pero són doblers que no ens arriben perque no es contempla aquest criteri poblacional més que en el moment d'exigir la prestació del servei i la construcció de la infraestructura.

Durant tres anys seguits hem patit inundacions greus a
les Balears amb danys tant en béns particulars com públics.
La quantia total del8 danys ha estat de 21.067 milions l'any
89. De 10.700 milions, l'any 90. 1 de 458 milions, l'any 91.
En total, quasi 32.000 milions.
Per la reparació de danys particulars, la Comunitat
Autonoma ha posat en marxa ajudes per un total de 3.300
milions de pessetes, de les quals 2.200 milions s'han dirigit
al sector agrario
Pero la reposició i millora del béns de titularitat pública també varen resultar afectats. 1 han estat necessaris
6.500 milions. Com s'ha pagat tot aixo? Només hi ha hagut
un camí, l'endeutament que ha subscrit la Comunitat Autonoma amb les conseqüencies financeres que genera.
Que ha aportat l'Administració Centreal? De moment
que sapiguem un total de 470 milions per fer front a un
danys de 32.000 milions. Un poc curta s1 que ha quedat la
cosa. 1 jo crec que hi ha dades ben significatives a altres comunitats, per considerar que també en aquest cas no s'ha
actuat en la suficient solidaritat.
La Bengua propia és una altra peculiaritat. La manca
de consideració i de sensibilitat cap a aquest fet cultural i
iferenciador, ja la sabem, pero darrerament un destacat dirigent socialista ho ha dit amb totes les lletres, "tenir dues
llenguas no significa tenir dues boques".

Ho hem repetit i no ens cansarem de repetir-ho aBa on
sigui necessari, som l'única Comunitat amb llengua propia
que no tenim competencies en educació ni tenim col.laboració central al8 programes de normalització lingüística. I
aquesta és una peculiaritat que marca de tal manera les
nostres senyes d'identitat que no podem deixar-la de banda.
La protecció i el foment de la cultura i la recuperació de la
nostra Bengua fins aconseguir que sigui utilitzada amb normatitat és una tasca obligada deIs governants perque aquí
radica una de les riqueses de la nostra societat, la varitat
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cultural. 1 així ho reconeix la Constitució mateixa quan diu
que totes les administracions vetlaran per les llengües i cultures de les minories nacionals ja que formen part d'un patrimoni cultural que ha de ser objecte de respecte i protecció especials.
1 aquest suport institucional ha de ser del conjunt de
I'Administració Central, i de la Comunitat Autonoma.
Dins el camp de cordinació, cooperació i col.laboraCÍó, nosaltres no estam tancats a res. Sense perdre de vista l'assumpció plena de totes les competencies que tenguin relació amb la nostra Comunitat, com ja he dit abans, com a
passa previa saludam amb interes el nou clima en les relacions entre l'Administració Central i el Govern de la Comunitat, desde eH, no volem que aquesta bona voluntat per
les dues parts s'enteli amb viscoses interpretacions i maledicencies. Si tots cercam el bé de la Comunitat, just és que
hi hagi un punt d'encontre on hi capiguen voluntats de coincidencia i actuació conjunta. 1, hem permetin que els
enumeri algunes.

Una política de promoció industrial per mantenir un
rnfnirn equilibri entre sectors productius que pugui servir,
fins i tot, com una asseguran':?l contra tot risc amb vistes al
futur, és m.cil que ens hi trobem, i hem de reconeixer que
en aquest camp la col.laboració ha estat continuada, pero
es pot aBargar més enIla fins a un Pla de Reindustrialització de les Illes Balears que, per manca d'un finan':?lment suficient, no ha estat tan operatiu com hauríern volgut.
El recinte de fires és un altre camf de confluencia de
voluntats. L'accés a les ajudes al desentrrollament, via FEDER de la Comunitat Economica Europea és una altra de
les nostres aspiracions. Crec que hi ha arguments favorables i si ens hi inc!ouen sera una mostra més de bona voluntat.
El Conveni de Gestió per a la Protecció Jurídica del
Menor s'ha de complementar amb una millor dota ció econo mica. La cooperació pot arribar fins al camp deIs contenciosos. 1 hem de reconeixer que som una de les comunitats
rnés poc conflictives pels números. Actualment només es
troben pendents de resolució en diferents instancies jurisdiccionals la impugnació del sistema de finan':?lment, el recurs sobre la cessió de tributs i, la reclamació de quantitat
en via administrativa per la inversió nova assumida per la
Comunitat Autonoma i no pagada per 1'Estat.
Pero, ho hem de reconeixer si encara es mantenen
aquests tres contenciosos és precisament perque la Comunitat Autonoma vol tenir una asseguran':?l davant la manca
de vies de dialeg. 1 no per la nostra part, precisament. Pero,
fins i tot aquestes qüestions es poden posar damunt la taula
per a una negocia ció sincera, oberta i beneficiosa per tothom.
1 dins aquest context de cooperació, és bo que es vulgui que s'hagi desenterrat, així ho farem la Comissió Bilateral de Cooperació Administrativa, un forum on s'han de
debatre positivament i constructivament, les diferencies de
criteri que puguin sorgir entre les Administracions -a més a
més, és natural i bo que surtin- perque és senyal de vitali-
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tat. I com és natural, la Comissió ha de ser respectuosa
amb una composició institucional legitimada pels processos
eleetorals. I sense necessitats d'intromissions perque tengui
decisió sobirana en tats els temes.
És just que acabi aquesta exposició amb una referencia
especifica a l'anomenat pacte autonomic. Jo cree que se
n'ha parlat massa i que aixo només ha estat el comenc;ament. Pero en aquesta exposició no puc deixar de fer-ne
una refrencia perque l'anomenat pacte autonomic ha de definir les perspeetives futures de l'Espanya de les autonomies.

Pero, ja abans del pacte i de la convocatoria, hem assistit a un debat sobre l'abast de l'automnia i sobre quin ha
de ser el resultat final. I hi ha hagut de tat, des deIs qui aspiren a emular el Baltic i els Balcans, passant per una majoría que defensa el compliment fidel de les possibilitats
previstes en la Constitució -entre els quals ens comptam
nosaltres mateixos en representaió de la majoría de tat el
poble de les Balears- fins als qui aspiren a solucions extraconstitucionals.
I, com que nosaltres estam a favor de solucions emmarcades dins el nostre Estatut i la nostra Constitució, per
aixo mateix estam en condicions d'exigir el mandat constitucional. I la nostra posició és clara. Basicament es concentra en tres punts.
Estam a favor de desplegar totes les possibilitats constitucionals i estaturaries fins al sostre mmm d'autogovern.
Volem que les solucions, dins el marc d'igualtat constitucional, no siguin discriminatories per ningú, i que tenguin com a marc de referencia totes les competencies de
l'articIe 148 de la Constitució.
I defensarem i exigirem un respecte cap a les peculiaritats de la nostra Comunitat de tal manera que "igualtat
constitucional" no sigui sinonim d'uniformisme. És el respecte a aquestes peculiaritats que ha de marcar les úniques
diferencies.
I si aquestes peculiaritats exigeixen un tractament financer diferenciat, tal com esta previst a la Constitució, ho
defensarem on sigui. I ho farem amb l'arma de la solidaritat, tantes vega des demostrada per la nostra part, i que tan
poques vega des hem pogut agrair perque no ens han donat
ocasió de fer-ho.
Per on ha de comenc;ar el pacte autonomic? Ido, com
tots els edificis ferms i segurs, pel fonaments. I aquests no
són altrees que la finalització de la primera etapa, ja massa
llarga, que es pot completar amb una actitud generosa per
part de l' Administració Central. Es tracta de completar les
competencies que resten i que, per diferents raons, no ha
estat possible assumir-les.
En segon lloc, quant als objectius finals a aconseguir,
convé tenir molt cIar quin és el nostre horitzó. El Govern
Balear, obert sempre al dialeg i amb un cIar sentit de la responsabilitat i racionalitat, com a legítim representant de la
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sobirania popular per delega ció d'aquest Parlament, entén
que els habitants d'aquestes illes, integrants d'una Comunitat amb la seva propia personalitat historica, cultural, economica i social, tenen el dret d'obtenir els nivells d'autogovern que es desprenen de l'articulat de l'Estatut d'Autonomia.
Nivells que, dins el marc constitucional, permeten arribar a unes cotes d'autogovern i autonomia similars a qualsevol altra Comunitat. I per damunt d'aquesta igualtat
constitucional, les úniques diferencies finals han de correspondre a les peculiaritats de cada Comunitat. En resum,
igualtat constitucional, sense discriminacions. 1, en segon
lloc, mmm respecte i reconeixement a un altre fet constitucional com és el de les peculiaritats, amb un tractament
economic just, que tengui relació amb la obligada solidaritat.
1 en tercer lloc, anuncia m que no hem de fer cavall de
batalla del "tempo" d'aquest procés. Apel.lam a la responsabilitat i només posarem com a condició que sigui "tan dpid com sigui posible", en funció de quina sigui la so lució
més adequada per acabar el procés autonomic. Pero exigim
un compromís sobre el "timing" o calendario
I tampoc farem qüestió de principis sobre el camí que
s'ha de recórrer per acabar el mapa autonomic, encara que
ens hem definit cIarament per la vía de la reforma de I'Estatut. I si qualcú té cap altra fórmula alternativa que sigui
imaginativa i generosa, que la plantegi i l'estudiarem. No
farem guerra sobre l'eina utilitzada si, al final, el resultat és
satisfactori.
Creim que el camí esta obert, la qual cosa ja és una bona nova. Creim, a més a més, que s'ha de tancar d'immediat
un primer estadi competencial en el més curt termini de
temps possible. I paral.lelament s'ha d'anar cap a la finalització del procés i, en aquesta tasca s'han d'utilitzar les eines que puguin resultar més poc conflictives perque, no ens
enganyem, qualsevol conflicte retarda el resultat final que
ha de ser el mateix.
I, permetin-me, per acabar, que els faci una proposta.
Des de la majoria absoluta, estam disposats a consensuar
les Iínies mestres del contingut d'aquest pacte autonómico I
com a Govern que té la delega ció de la sobirania popular
sorgida d'aquest Parlament, assumirem al cent per cent la
responsabilitat, com a institució, d'arribar amb l'altra Administració, a la consecució d'aquest pacte.
Permetin-me pero, sol.licitar de tots els grups representats en aquesta Cambra que deixin defora guerres soterrades, com ho feim nosaltres. I, com que estam en una fse
que podrlem qualificar com a constituent, perque és el moment de plasmar en realitats el nostre Estatut d' Autonomia, el consens sobre els temes que hem parlat, i que es recollira en unes resolucions, sera, sense cap dubte, la millor
garantía d'exit. I, des d'aquestes premisses, els somet a la
seva considera ció unes propostes de resolucions que el Govern de la Comunitat considera basiques per arribar a un
consens en aquesta Cambra, i que a titol de suggerencies
són aquestes:
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1.- Assumim el principi que la Comunitat Autonoma
és l'Estat a la nostra Comunitat i que se l'ha de dotar delmaxim de competencies, i de capacitat política i eco no mica.
1 que el Govern de la Comunitat Autonoma és el Govern
principal i no subsidiari dins l'ambit de la nostra Comunitat.
2.- Que és necesari que s'incrementi la inversió de l'Estat a les Balears.
3.- Que la solució a les inversions en carrete res ha
d'arribar via conveni entre les dues Administracions.
4.- Solució financera al fet de les unitats administratives mitjan<;ant conveni o altres d'alternarives, al mage de
les incloses dins la fórmula global de finan<;ament.
5.- Arribar a solucions per a la comptabilització de la
població real, utilitzadora dels serveis i de les infraestructures.
6.- Participació de l'Administració Central en l'ajuda
al pagament deIs deutes produHs per les pluges torrencials.
7.- Sol.licitar ajudes a l'Administació Central per a la
protecció i el foment de la cultura propia i la recuperació
de la nostra llengua, on radica, per la seva varietat, la riquesa de la nostra societat, tal i com s'ha fet a altres bandes.
Esper que aquestes suggerencies es podran plasmar en
unes resolucions d'ampli consens que permetran dur a la
nostra Comunitat a bon port per l'única via, la de la coLlaboradó institucional i l'ajuda i el dialeg de totes les forces
polftiques representades en aquesta Cambra.
Moltes gracies Sres i Srs Diputats.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies senyor Cañellas. Es suspén la sessió fins
dema a les quatre i mitja de l'horabaixa.
EL SR PRESIDENT:
Recomen<;a la sessió corresponent al Debat General
sobre acció política i de govern de la Comunital. Pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr.
Obrador i Moratinos.
EL SR. OBRADOR I MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després del seu discurs, i escoltant-Io amb detall, Sr. Cañellas, em fa la sensació, si acluc els ulls per un moment, que no som a Mallorca
ni dins aquest Parlamenl. Tenc la impressió d'esser a Corts
Generals a Madrid; on voste ens ha parlat com si fos el cap
de l'oposició i el Grup Parlamentari SOCIALISTA s'assegués als escons reservats al Govern de la Nació.
No, Sr. Cañellas, vos te és aquí i ara, comen<;ant la seva
tercera legislatura com a President de Govern de la nostra
comunitat, i li pertoca dir i aclarir a tots nosaltres, repre-
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sentants del poble de les Illes, que pensa fer vos te, aquí a
Balears i a partir d'ara, sense oblidar el que fins ara ha estat, President de la nostra comunitat.
El partit que vos te representa, Sr. Cañellas, ja té prou
gent a Madrid, i ganes no n'hi falten de governar l'Estat espanyol, per aixo pot esser millor transmissor de les seves
queixes i aspiracions.
No es pot resoldre la seva responsabilitat de Govern
de la nostra comunitat traspassant el problemes a un altre
terreny de joco Fa més de vuit anys que vos te governa, gairebé el mateix temps que ho fa el Sr. Felipe González a
Madrid. Hi ha prou temps per demostrar el seu taranna.
La societat, a través de les seves propies organitzacions
s'uneix i es coordina per demanar i exigir als poders públics, que volen que nosaltres governem ca nostra, expressant així un sentiment compartit que tenen un govern llunya, estrany a la seva realitat.

1 vos te que en pensa d'aixo? Des que tenim Estatut
d' Autonomia, qui ha estat el nostre representant, el nostre
governant? Vos te, Sr. Cañellas.
Hi ha un sentiment de frustració davant la nostra autonomia. Algú pOdria pensar que es tracta d'un atac al Govern socialista de Madrid, i és possible que aquesta sigui la
voluntat d'alguns dels promotors, pero la realitat expressa
una al tra cosa.
Per que sorgeix aquí, a la nostra comunitat, un moviment d'aquest tipus? EIs assegur que és impensable a una
altra comunitat de les setze restants.
Que és el que ha generat aquest sentiment de desprotecció, que ha exigit una sortida així? Jo li hodiré: una política de pura administració puntual sense cap tipus d'objectius concretsj una actitud de govern clientelista, per damunt deIs interessos coHectius; un continuat plor de no
poder fer res davant els problemes concrets de la nostra
coHectivitat, sempre tenen la culpa els altres; la total disgregació, intencionada moltes vegades, del poder públic,
tants caps, tants barrets. Voste, Sr. Cañellas, ha estat l'autor principal d'aquesta tramoia.
La manca de govern i la reducció a una simple gestió
administrativa, sovint dirigida a sectors amb interessos particulars, oblidant-se o deixant enlaire situacions coHectives
que afectaven el conjunl. Li ha pesat més qualcú que la societal.

Vol uns quants exemples, que poden esser anecdotes,
pero que en aquest cas es transformen en categoría? Presenta un projecte de llei per imposar un canon, perdó, un
impost. Ara no és el moment de valorar, ja hi haura temps
de fer-ho. Abans que estassin assabentats membres del seu
govern, i fins i tot abans que vagi al Consell de Govern, envia els seus consellers a discutir-lo amb sectors de la nostra
gran patronal; ho ha fet amb els sindicats? Amb petits empresaris? Amb associacions de verns, de consumidors? Amb
ajuntaments? Amb consells insulars? No se li pass a pel cap.
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A més, a aquests moments negocia amb sectors concrets, alliberant-los, a ells, de la forta carrega i negociant reduccions, a costa de qui? 1 per que UDS i no els altres? Quin
temps fa que no ha rebut eIs sindicats? 1 no és perque no li
ho demanin, fins i tot per escrit, en canvi, potser, el Sr. AlberH, President de la CABB, té barra lliure.
No ha estat capa~ de constituir un sol organ de participació social i economica, ni tan soIs el que li ve per mandat
parlamentari, el Consell Economic i Social. Com creu que
es poden sentir els ciutadans i les seves associacions si el
seu President els margina? Si soIs rep i explica les seves decisions als qui, a ellli interessa?
Tractar el problema del nostre finan~ment té referencia directa amb el comportament del Govern i els objectius
que es fixa per al futur. Pot pareixer que tocam la periferia
del problema, quan el fet més important és la "pela", els doblers, els duros, els sous, i que en venguin molts i quants
més millor. Li volem dir, Sr. Cafiellas, que millorar el finan~ment ha de servir per enfortir més un autogovern de
la nostra comunitat, perque si els modes persisteixen, com
fins ara, estam conven<;uts que no servira per a res. No s'avan~ra i eIs doblers mai no seran els justs ni els suficients,
i serviran per arreglar poques coses. Sera com una familia
que no té cap ni barret, en que qui administra té les mans
foradades, per molts doblers que hi arribin i que hi entrin
no els basta mai. MO, sí, la culpa sempre la tenen els altres.
Hi ha dos fets totalment diferents i que es poden complementar mútuament pero que no tenen el mateix contingut polftic: la descentralització administrativa i l'autogoyerno Estam conven~uts que voste, com a President del 00vern, no ho té cIar, ni pels fets, ni pel seu discurso
La gestió de la descentralització passa per executar
allo que altres han decidit i d'acord amb els seus pressuposts tebrics i objectius estrategics. L'autogovern necessita tenir clar on ana m i per on. La descentralització administrativa podra esser el més gran que sigui, pero mai no sera autogovern. Administrar molt pot no esser mal una acció de
govern.

Per exemple, que és més acció de govern, tenir i administrar la transferencia de menors, que amb tota raó ens
pertoca i que tant se n'ha fet boca, o la promoció economica de les nos tres illes, de la qual tan fAcilment se n'ha desfet?
Podem passar llista a alguns sectors: ordenació del territori-turisme, responsabilitat total de la nostra comunitat,
el seu govern, i per tant voste, és el responsable que en
quatre anys, del 1987 al 1990, s'hagin creat 82.000 places
turfstiques, encara n'hi ha que es construeixen, desequilibrant greument la nostra oferta turfstica, i tot per falta de
previsió, per no haver aturat a temps, per precaució, la
construcció durant els mesos que podia durar la redacció i
l'aprovació definitiva deIs decrets de la llei anomenada Claderaí va fer que la gent que en tenia coneixement es llan<;As
a demanar llicencies sense mesura.

1 ara, avui, tornam a caure en la matebea pedra. S'esta
fent i acaben de concretar, segons ens han dit, el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turfstica, que torna a tenir implicacions urbanfstiques, i no prenen cap tipus de precaució en
forma de moratoria urbanística, afegint al banyat de la nostra oferta ja desfasada. 1 ens consta en entren nous projectes als ajuntaments a fi que no els agafi el bou.
1 aixo pass a amb el bé més frAgil i escas que tenim, el
territori. Si ho hagués fet el Oovern de la nació tots sortirfem al carrer; pero amb aixo són més importants els interessos deIs particulars, especialment si són proxims, que els de
la coHectivitat.
En indústria, el desembre del 1986 s'aprova per unanimitat en aquest Parlament el Pla de Reindustrialització, la
Comunitat Autonoma havia de dedicar-hi 2.500 milions de
pessetes, el Pla anava del 1986 al 1991,i al final del 1990 la
Comunitat hi ha dedicat 727 milions, i tractam sectors com
cal~t, pell i confecció, cuiro, fusta, confecció i moda, que
han tengut i tenen una crisi forta.
Que ha passat, per exemple, enel sector del cal~t?
L'any 1983 ocupava 6.400 treballadors, el 1987 n'ocupava
4.600 i el 1990, 3.900 treballadors. Aquest sector ha tengut
una babeada, que ja arrossegava deis anys anteriors, del
40% d'ocupació durant el seu mandat i un 17% durant la
vigencia del Pla. L'objectiu del Pla era mantenir el pes del
sector industrial dfns el Producte Interior Brut de Balears.
L'any 85 hi representava el 14%; el 1987, any del Pla, el 12
'01 % i el 1990 el 10'37%, i no ha babeat més degut al comportament del sector tur[stic. És el moment de fer una reflexió sobre aquest pla, la vigencia del qual acaba enguany.
Que hi pensa fer, Sr. President?
Que podem dir de l'agricultura? Salvam res? La Cooperativa Agrícola Poblera, Agama, Blahi, Cooperativa de
Felanitx, i tants, ten en alternativa? En té cap el seu govern? Perque el pressupost de la Conselleria d'Agricultura
sí que creix, l'any 1983 era poc més de 211 mílions de pessetes, l'any 1988 era de 1.237 milions i l'any 1992, segons
l'avantprojecte de pressupost que ens han presentat, passa
deIs 4.000 milions de pessetes. Funcionaris i Directors Oenerals sí que n'hi ha. Després de la seva gestió política la
participació en el Producte Interior Brut és menys del 2%,
una aportació inferior als 12.000 milions de pessetes. Potser que la sortida sigui fer funcionaris a tots els pagesos.
A nivell institucional, encara avui, no gaudim d'un
Consell Economic i Social. L'Avantprojecte de llei de Pressuposts per a l'any 1992 hi preveu una partida de 1000 pessetes. ÉS necessari, pero, omplir de contingut aquesta secció i per aixo fa falta una llei que estableixi aquest marc de
dialeg social. Ja són moltes les comunitats autonomes que
la tenen en funcionzament.
Parlem del Sfndic de Oreuges, encara esta per constituir.
Especial atenció, si és necessaria, a la Sindicatura de
Comptes, organ al qual corres pon la fiscalització externa de
l'activitat economica, financera i comptable del sector pú-
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blie de les Illes Balears, creat per llei l'any 1987 i ni tan sois
té partida dintre deis pressuposts elel 1992, i podríem citar
tants de casos i fets que ens avorriríem tots per la seva reiteració.
Cree, Sr. Cañellas, que el problema no és que s'hagin
equivocat o puguin equivocar-se, tots ho podem fer, la realitat és que mai no han marcat objectius ni el camí per
aconseguir-los, em refereixo a objectius pol1tics, coHectius,
finals. Qui no sap, o no diu on va, no s'esgarria maL
Conseqüencia de tot aixo és la manca dintre els ciutadans i les seves organitzacions del sentit d'utilitat ¡del per
que de la nostra autonomia, els ciutadans no saben fins ara
perque els ha servit, pero sí saben el que els costa. la més,
com que no han tengut element de referencia en el seu govern, estan convenguts que d'aquesta pedra no en pot sortír, d'aígua, i es elirígeixen on sí creuen que els poden solventar els seus problemes, passant moltes vegades del seu
govern. El Govern ha perdut la seva iniciativa dintre de la
nostra autonomia.
Ja sé que ara pot pensar que l'oposició socialista vol
exculpar el seu govern de Madrid, intentant fer trossos del
Govern de la nostra comunitat, aquest és el paper que sempre ens reserva en el seu discurso El Govern de la nació ja
en sap prou, de defensar-se. Nosaltres som aquí per defensar les nostres illes, i hem lluitat sempre per aconseguir la
seva autonomia. Hem signat tots els pactes i acords perque
aixo fos possible, ara bé, volem una autonomia forta, que
sapiga on va i per on.
Volem que es governi ca nostra, dins un marc constitucional al qual el poble illenc ha donat suport, pero voste
ens hauria d'aclarir la seva concepció d'aquest marc constitucional, voste creu que el seu partit la comparteix? Vol dir
que el Sr. Aznar, per exemple, li donaria la raó quan voste
proposa la sobirania total per al nostre Parlament í Govern
de la Comunitat? El seu discurs és confús. Vos te í el seu
partit, volen un Estat con federal? O no sap que diu quan
afirma que la CAlB és l'Estat espanyol a la nostra comunítat? 1 a més, cita l'artic!e 137 de la Constitució Espanyola,
aixo, en veritat, ho defensa el PP a Madrid?
Volem fer-li saber que, com a cap del govern de la nostra comunitat, té la nostra total lleialtat institucional per
aconseguir dins del marc constitucional, que voste sí assenyala c!arament, la més plena autonomía í autogovern.
Creiem que ho hem demostrat sempre, i ara especialment
aquests mesos, aplanant i facilitant els camins dins la duresa de tota negociació entre diferents administracions,
sobretot quan es parla de doblers o de competencies.
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pro posta de cap alternativa conjunta que fos d'interes de la
Comunitat. A quasi tots els discursos de l'estat de la Comunitat li hem fet saber la nostra voluntat ele consenso L'l1
d'abril del 1990 li remetérem un escrit amb les mateixes
ofertes d'acord que ara. Recordi que el nostre Grup li va
proposar un pacte d'inversions turístiques l'any 1988, li
hem proposat un pacte ecologic, un pacte per a pol1tica
científica, tan necessitada com n'esta la nostra comunitat;
la res posta sempre ha estat la mateixa: no. Qui és el que
s'hi ha convertit?
Nosaltres donarem suport al pacte autonomic que faciliti ja les transferencies que convenguin, fent operatives les
negociacions i eficaces les gestions, i en el moment oportú
la reforma de l'Estatut, que permeti consolidar el nostre
més pie autogovern dins el marc d'un estat federal cooperatiu.
Arnés, tat allo que amb la necessaria negociació interinstitucional faci millorar el nostre finangament, bé sigui
via convenis, transferencies de tributs o taxes, la contemplació de la nostra peculiaritat d'illes, com a diferents unitats administratives, i aprofit per recordar-li que nosaltres
ho venim defensant des de l'any 1988, tendra el nostre suport, l'ha tengut sempre si l'hagués volgut, per tot allo que
siguin noves inversions, no oblidant-nos que és una negoeiació entre 17 comunitats i que cada ua d'elles agrana capa
a ca seva. Por comptar amb la nostra lleialtat institucional
per fer front a problemes que van més enlla deis interessos
parti dis tes.
Voste, Sr. Cafiellas, diu sempre que ha estat obert a
una pol1tica de consens, ido, tirem endavanl. Ara bé, el
consens és per governar, fixant objectius i camins per aconseguir-los, no per canviar estampetes, com va dir el Sr.
Triay en el discurs de l'estat de la Comunitat l'any passat,
no per ficar dins la mateixa panera coses diferents, és per
arribar a acords puntuals dins un marc estrategic i participatiu previament pactal.
Vull aprofitar per ac1arir una part de les conversions
de que voste parla al seu discurs, qui va donar suport total
a la reforma de l'Estatut era el seu Grup, qui ha parlat i
parla que allo va esser una foUia és vos te, Sr. Cafiellas, qui
rectifica la seva postura no és el nostre partit, és vos te.
Té majoria absoluta a aquest Parlament, i per tant, la
responsabilitat i l'obligació única i esc1usiva de governar,
així ho van decidir els ciutadans el passat 26 de maigo

Voste, Sr. Cafiellas, sap que aquests darrers temps els
socialistes de Balears hem ajudat que les relacions a Madrid s'ac!arissin. I el progrés es manifesta ja amb realitats.

Pero no oblidi, com ha dit, que ho va fer amb un programa, i que nosaltres som aquí per recordar-l'hi. El seu
programa deia que no augmentarien la pressió fiscal, els
imposts, si més prest ho arriben a dir... , als tres mesos ja en
creen dos, d'imposts nous, i quins imposts! El del canon de
l'aigua i l'impost mal anomenat ecológico

Dins el seu eliscurs ens retreu constantment que nosaltres ens hem convertit al dialeg, Sr. Cañellas, li vull fer memória, el nostre partit i el Grup Parlamentari SOCIALISTA, ja a la primera legislatura autonómica, a través del Sr.
Felix Pons, li recordava que mai no el va cridar per fer-li

Nosaltres estam disposats a donar-li suport en tots
aquells temes concrets que suposin la consolidació de la
nostra autonomia: pla energetic, pla de carreteres, desenvolupament i millora de la nostra oferta turística i en la supressió de places hoteleres obsoletes, traspassos de compe-
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tencies als consells insulars i tots els temes que dins d'aquest marc vulgui posar a la taula. AÍXo, sí, dins aquest Parlament, i dins les responsabilitats com a representants del
poble de les nostres illes, hem de concretar el paper amb
precisió, avui, per trobar la confian~ en la nostra autonomia de tots els ciutadans. 1 per fer eficag tot aixo cal coneixer l'escenari actual on ens movem.
Tenim una situació de progressiva desestructuració de
la nostra societat, els motius de participació han desparegut. Hi ha hagut una absencia de planificació d'objectius,
mai no s'han explicitat de manera tecnica i progressiva, i si
han tengut objectius estrategics, els han dissimulat mot bé.
Quant a planificació territorial, s'aprova la Llei d'Ordenació Territoriall'any 1986 i a continuació diversos criteris per als plans, ja que no han presentat res per avan~r en
les directrius d'ordenació. Després, no realitzen els plans,
creen una inseguretat total en el tema del territori, que, insisteixo, és el bé més important i més escas que tenim; l'excusa sol esser que altres comunitats no l'han fet; creu voste
que n'hi ha cap altra per a la qual el territori i la seva ordenació tenguin la mateixa importancia que per a la nostra
comunitat?
Incidim constantment en la necessitat d'un conveni de
carreteres, i que l'Estat ens les financiY, i estam d'acord, pero si és tan important, on és el pla que digui per on, de quines i de quin tipus de carreteres hem de gaudir? AÍXo si, cada dia apareixen en els mitjans de comunica ció locals idees
noves i meravelloses, inconnexes i sense prioritzar, pero aixo si, meravelloses.
Parlam tots de turisme de qualitat, l'objectiu basic per
a la nostra economia és créixer cap al dedins, no tenim encara un Pla d'Oferta Turística, ens diuen que ja esta fet; i
repeteixo, han pres o pensen prendre mesures per evitar les
especulacions propies d'aquests temes? A vegades quan les
prenen és massa tard i malament. Si és ver allo del turisme
de qualitat, el sector de restauració n'és una pe~ fonamental. Fa més de quatre anys que aquest sector demana un reglament, i ara ens prometen, paraules, un decret, un reglament i un pla de modernització, pero ens falten els fets.
La Llei d'Acció Social va esser aprovada amb un pla
quadriennal generalitzador i afavoridor de subvencions pero després són inca pagos i no donen suport per tal de concretar-lo amb plans puntuals d'actuació concertada entre
les diferents institucions i associacions que hi volen participar. Fan actuacions importants quantitativament en tercera
edat, marginació social, droga, sense cap tipus de programa
d'objectius, moltes vegades per pur clientelisme polític o
d'altres tipus. AÍXo els duu afer, per exemple, una llar a
Ciutadella, on ja n'hi havia una altra.

Per a qualsevol tipus de controlo participació o no
han creat el mecanisme o si l'han creat, l'han fet inoperant,
així la Comissió Mixta per a la Protecció del Patrimoni
Cultural de l'Església Catolica, el Consell Social de la Tercera Edat, el Consell Balear de Cultura, i tants, són exempIes del que dic. Més que mai han procurat una total centralització, a vegades passant per damunt de les competen-

cies deIs propis consells insulars i ajuntaments. La concertació institucional ha estat fora deIs seus plans, i aixo ha fet
duplicar activitats.
Per explicar aquesta situació hi ha casos clarificadors:
la reforma de la Llei d'Espais Naturals, de que tant se n'ha
parlat, Sr. Cañellas; no ha fet mai referencia a la voluntat
deIs ajuntaments afectats ni al paper deIs consells insulars,
tan soIs a les peticions deIs propietaris afectats, amb la contradicció que mentre voste ha parlat sempre de reformar la
Llei, el seu Conseller de Turisme la ven a tota Europa i als
touroperators com a una gran promoció de qualitat turística.
El Projecte de Llei del canon, perdó, repeteixo, impost
de sanejament, no pretén en cap moment lluitar contra la
contaminació, objectiu que hauria d'esser prioritari, no discrimina rendes i centralitza totalment la gestió, oblidant-se
deIs ajuntaments i consells, protagonistes essencials del tema, i a més penalitza a qui més i millor recapti. Si aixo és la
seva política tributaria i de gestió de recursos, ana m ben
servits quan tengui més administració.
El procés d'atribució de competencies als consells insulars no ha experimentat cap avang, ni tan soIs s'ha convocat la Comissió Tecnica Interinsular per substituir el seu
President, el Sr. Huguet, que ha deixat de formar part del
govern.
Tenim una situació social i economica poc receptiva i
disgregada, una debilitat institucional per fer front a les
tasques que ens esperen, perque sense crear capacitat de
govern, difícilment podem negociar i tractar, de manera eficag el futur de la nostra autonomia. Sense un model estrategic a seguir és molt difícil aclarir una política tributaria i
financera eficag. Hem de saber on anam per calcular el que
necessitam.
Pero aquesta situació de per si complicada té un model
projectiu si no fem res per canviar-lo. S'han agreujat les
amenaces estrategiques, els nostres empresaris tenen menys
control damunt el procés de comercialització i disseny del
seu producte, continua el procés d'esgotament del sol, degut a urbanitzacions de baixa qualitat, es debilita o és inexistent el protagonisme, el rol, de les institucions en el desenvolupament economic, molt especialment en el territori
són les persones particulars les qui el duen.
Ha disminult la capacitat economica de totes les institucions públiques. L'esforg pre-electoral, a vegades poc dimensionat i no prioritzat, ha estat la causa, i aixo les projecta a una major pressió fiscal que pot perjudicar la situació economica i social, a moments no gaire bons; un exempIe clar n'és l'avantprojecte de pressuposts de la Comunitat
Autonoma.
La reconversió turística es fa i es prepara, pero d'una
forma descontrolada i brutal. L'avang del procés de disgregació social, on dominen cada vegada més els valors culturals individualistes, fins i tot, esta fora de la nostra pacífica
tradició cultural mediterrania; ha desaparegut la necessaria
tensió social, exceptuant la monetaria; es redueixen les taxes de creixement de població i disminueix la taxa d'activi-
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tat quasi un 1%.
L'economia balear ha entrat en una fase de disminució
del seu creixement economic i anam cap a l'estancament.
El creixement del PIE deIs anys 1980 a 1989 va esser del 5
al 6% de mitjana, el del 1990 -1991 del 0'5 al 0'6% i continuam baixant. 1 tot aixo en un context en que augmenta
l'excedent d'empreses almanco enguany, baixa l'ocupació i
s'incrementa l'atur, mesurat en termes de demanda d'ocupació.
Si vol governar aquesta comunitat ha d'esser des de
l'alternativa per resoldre aquests reptes. Si volem fer que la
societat senti que es governa ca seva, ca nostra, i no ca vostra, és a través de marcar objectius socials, economies i culturals que vagin més enlla d'on som, i sobretot d'on ana m
si continuam per aquest cami.
En tot projecte i realitat de negociació amb I'Estat i
molt especialment en temes de financ;ament, de doblers, la
nostra postura ha d'anar enfortida en la convicció que tenim un camí i que aquest cami pot esser dur o costós, pero
a la 11arga sera profitós per als ciutadans de les nostres illes,
i de rebot, també per a I'Estat que es beneficiara directament del nostre benestar, a part de la solidarítat que sempre hem mantingut.
Administrar més, no sempre vol dir tenir més i millors
serveis. Es pot créixer en burocracia i clientelisme, encarint
innecessariament i restant eficacia als mateixos serveis. Podríem trobar quantitat de succeHs d'aquest tipus dins els
pressuposts de moltes institucions públiques i privades. El
binomi més recursos més i millors serveis, a vega des només
vol dir més gent que en viu, d'aquests recursos, o més disbarats a realitzar.
Per tot aixo, hem de definit clarament on anam i quins
controls tenim per rectificar si ens equivocam. No ens queda més remei que fer el disseny d'un escenari desitjat.
Aconseguir un creixement economic sostingut, basat
en la millora de la qualitat del nostre' producte turístic i
d'oci, no entes com a un monocultiu tancat, sinó com a un
fet dinamitzador de tot tipus d'activitat eco no mica adient.
L'afirmació d'una cultura que ens arreli a a110 que
som, unes illes mediterrAnies, 110c de trobada de diferents
cultures que ens han enriquit, i que sigui dinamitzadora del
nostre model economic d'acollida.
Per tant: hem de diversificar productes bAsies i complementaris a 1'activitat turística; increment suau del nombre
de visitants i augment de la des pesa a través de millor qualitat; disseny i implantació d'una carrega al desenvolupament urbanístic; concentrar 1'esfon;: del govern en tasques
de foment economic; descentralitzar la majoría de funcions
administratives als conse11s insulars i als ajuntaments capa¡;os d'assumir-les; desenvolupar ja la 11ei de transferencies
als conse11s insulars; plans concertats integrals entre diferents institucions públiques: Administració periferica, Govern de la Comunitat, consells insulars, ajuntaments, especialment en materíes socials, culturals, formatives i ocupa-
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cionals; potenciar el desenvolupament del paper institucional deIs ajuntaments per la seva proximitat al ciutada; concertar plans de formació en el sector turístic i de serveis
que permetin recoHocar la nostra ma d'obra i adequar-la a
la qualitat del servei que volem donar, especial tracte mereixen els nostres joves; dissenyar un model estrategic, i per
fer-ho de manera efica<;:, crear oportunitats de consens social, constituir d'una vegada per totes el Consell Economic
i Social.
No podem creure els governants que la política, la res
pública, soIs ens interessa a nosaltres, i que basta que els
ciutadans votin cada quatre anys. Els ciutadans han d'esser
protagonistes de la gestió i del control, i perque ho puguin
fer sense discriminacions ni entrebanes ha d'esser a través
de les seves organitzacions instituId es. 1 aquesta necessitat
sempre valida, a aquests moments ho és més que mai, és
important. Necessitam esser i sentir-nos un poble que camina si volem consolidar la nostra autonomia. Hi ha en
marxa un pacte autonomic i és precís que ens sentim més
junts que mai. Dissenyar futur és equilibrar recursos i necessitats, és prioritzar, i per a aixo és imprescindible saber
onanam.
Sr. Cañe11as, pot pareixer facil dir tot aixo i és cert, ferho, si es vol, és el repte del governant que té els u11s posats
en el poble i els ciutadans, oblidant-se deIs seus interessos i
deIs deIs seus familiars i amies. Moralitzar la nostra política
és fer aixo, no desviar recursos per interessos, és fer efica<;:os els recursos per a les necessitats.
No podem continuar com ara si volem sortir-ne d'aquesta, perque ja no basta esperar que les coses vagin bé
per si mateixes, ja ho hem comprovat aquests darrers quatre anys, estavem dins una situació economica on hi havia
una maquina de creixement que tirava de nosaltres, que feia del nostre sector turístic un deIs sectors més importants
del Mediterrani, en aquests moments aquesta maquina ja
no estira només el nostre valor, n'estira molts altres, i aixo
és el greu problema que nosaltres hem d'entrar a combatre
amb aquests altres amb un producte que sigui adequat en
aquest mercat nou que volem crear.
Ja no és el mateix, la maquina ja no ens estira. Han
sorgit moltes opcions d'allo que nosaltres érem: oferta turística mitjana-baixa, fins i tot millor i més gustosa per als
qui abans ens preferien. Enguany ens ha salvat l'Arbitre de
la desestabilització de la MediterrAnia Oriental, l'any que
ve ja ho veurem.
La morositat s'ha disparat i són molts els petits empresaris turísties, comerciants i constructors que ho pateixen.
Necessitam, per tant, a aquests moments de negociació, 1'aclariment més que mai del nostre financ;ament i pactar a110
que ens faci més capa<;:üs de fer front al repte de governarnos i no soIs administrar-nos.

Col-loquem les coses en ordre, fixem posicions de partida i d'arribada, i si ho fa així, Sr. Cañe11as, li repeteixo que
tendra la nostra lleialtat institucional. Pero recorodi, que
ara no és igual que abans, l'any 1983 podíem no saber, davant la novetat, per que ens havia de servir 1'autonomia, ara

320

DIARI DE SESSIONS / Núm. 11 5 6 i 7 de novembre del 1991

l'any 1991 tenim una cosa clara i demanada peIs ciutadans,
o serveix per governar ca nostra o no hi valen descentralitzacions administratives. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Obrador. Té la paraula el President,
Sr. Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quasi sempre, en el moment de sortir a aquesta tribuna, per donar
resposta als distints portaveus deIs grups de l'oposició al
llarg, cree que ara fara, de quasi nou anys, quan un travessa
el ca mí ve fins aquí, sol tenir el dubte de cap a on ha de
prendre, moltes vegades, quasi sempre, perque es fa realitat
un principi no escrit de tu digues el que convengui i jo et
res pondré el que em pareixi bé, si s'avenen, si s'encontren,
la presentació deIs problemes i les resolucions que aporten
els altres grups, bé va, i si no s'avenen, dones bé, tothom
content.
Em pass a una miqueta aixo, més que maí; dir que al
llarg d'aquests nou anys, el Portaveu del Grup SOCIALISTA ha anat canviant pero les estrategies quasi mai ho han
fet prou. Jo pensava que el Portaveu anterior del Grup SOCIALISTA era un Portaveu realista i ara em trobo que més
realista ho és el nou. Només quedo amb un dubte, i el vull
exposar aquí, aquest discurs d'avui, és la resposta al meu
d'ahir o al de la investidura, Sr. Obrador? No és que voste
va quatre mesas una mica retardat perque el de la investidura li va patinar una mica i ha volgut demostrar que també tenien un programa de govern, una capacitat d'actuació,
tota una possibilitat d'esplaiar aquí postures polítiques, i
com que la primera li va fallar, dones, vet ací la segona
oportunitat, quatre mesos darrera?
Bé, jo sincerament, accepto que aixo sigui així, i fins i
tot accepto entrar en el seu joc, només li demanaré que
com a contrapartida voste entri en el meu, també, és a dir,
jo li respondré que es tic ben clarament situat aquí, em cregui que ahir, quan jo expressava les meves opinions i el
meu plantejament, era aquí, no era a Madrid, i parlava d'aquí, no parlava de problemes de finan<;ament del Govern
central, parlava deIs problemes d'aquesta comunitat, parlava de la meya responsabilitat com a President d'aquesta comunitat, que alllarg de nou anys d'intentar per tots els modes, medis i maneres, que aquell concepte que es va establir
a la Constitució d'allo que ha d'esser una comunitat autonoma, de les competencies que ha de gaudir i deis mitjans
economies que ha de tenir, que el PSOE va exigir a la
UCD, mentre estava a l'oposició i que tot d'una que va estar en el govern ti va posar set panys i set claus, aconseguíssem que es dugués a terme. Ens varen donar una petita
partida els quatre primers anys, perque cIar, hi havia que
callar la boca no tan soIs als nos tres sinó fins i tot als seus, i
després pany i clau.
Pany i clau al procés autonomic, pany i clau al procés
financer, pany i clau a l'autonomia, pany i clau al govern,

pany i clau a la possibilitat que les comunitats tenguessin
una capacitat d'actuació, perque aixo no convenia al govern
de Madrid i voste sap qui hi estava, voste ho ha dit al mateix temps que ha dit que jo, just amb una miqueta de diferencia, em pareix que eren nou o deu mesos, vostes a Madrid, nosaltres aquí.
No es tracta de donar les culpes a un govern llunya, ni
molt manco tractar d'exposar que el Govern que hi ha hagut aquí aquests nou anys ha estat un govern llunya de lOt
allo que passava en aquesta comunitat, no, el Govern d'aquesta comunitat ha estat aquí, aferrat al terreny, i ho ha
demostrat amb les seves actuacions que potser no han estat
d'uns grans objectius políties i filosofies, pero que hi havia
uns objectius, sector per sector, que formaven un conjunt
expressat en un programa d'actuació i que l'hem anat desenvolupan de tal manera que no ens podra trobar ni un sol
objectiu, en cap sector, que no s'hi hagin dut a terme.
Una política molt més per damunt deIs objectius, perque era una política que anava a aconseguir una finalitat
concreta, no hem fet només clientelisme polític, voste al
llarg de la seva intervenció només ha parlat de clientelisme
polític i no sé, em cregui, si és que no saben entendre i diferenciar, perque voldria no pensar que és enyorar allo que
es va fer i ja no es pot fer.
Que soIs ens preocupa eIs doblers, és que creuen que
és possible cap autonomia sense qualque cosa amb que
dur-la a terme? És que es pot entretenir un poble dient-li
tot lo dia no et preocupis, dema tindré competencies i podré actuar? És que de tots eIs temes deis quals voste reclama actuacions, podem entretenir a la gent només contant-li
contes? El poble, la gent, eIs individus que conformen
aquesta societat a la qual voste diu que nosaltres no hem
ates, individualment i col-lectivament, vénen a expressar els
seus problemes i les seves dificultats, i no se'ls pot contestar sistematicament no tenc competencies o no tenc doblers, i per aixo exigim les competencies, per respondre
igual que hem respost en tot allo que era la nostra obligació i que la gent ens ho ha reconegut, si no, fixin's com els
números canten, i diuen que canten papers i menten barbes, i per tant, si és així, és que som en el camí adequat i
correcte.
Demanam que, igual que hem pogut actuar en una serie de qüestions, puguem actuar en totes aquelles que la
Constitució ens permet i si és possible alguna més i fer-ho
amb la mateixa capacitat que ho hem fet fins ara, i amb tots
els mitjans possibles per donar resposta.
Que ens hem desfet de l'organització economica d'aquestes illes, que no ens hem preocupat ni ens ha importat,
hem desbaratat el turisme, la indústria, l'agricultura, que
fins i tot, diria, pareix que ens han culpat de la disminució
del creixement de la població, em pareix un poc exagerat,
pero repassi el seu discurs i veura com ens tiren en cara
fins i tot aixo. Jo voldria que repassas per un moment cara
per cara, perque són les mateixes, i em digui si l'organització en temes turísties que hem fet en aquestes illes no és
exactament un model que intenten aplicar les altres comunitats, un model que intenta aplicar el seu Govern de la na-
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ció, el nostre Govern de la nació, ens agradi o no ens agradi, el nostre, a veure si tot a110 que s'ha establit en el camp
turístic des d'aquí no és precisament a110 que avui es proposa com a model, amb fallides, voste ho ha dit, tots som
humans i tots ens podem equivocar, tots podem encertar
més o manco.
SUPC)S que no necessita que li repassi una altra vegada
la lli<;6 que ja li vaig repassar el dia de la investidura, pero,
fixi's, la Universitat de La Laguna, si no recoman a exactament el mateix per a Canaries, si el Llibre Blanc del Sr. Ministre, l'antrior a l'actual, no es va basar exactament en les
nostres actuacions, si ara eIs mateixos diputats deIs dos colors que formen i conformen la comissió que ha de crear el
sector estrategic de turisme no proposen amb viatges i sense viatges el mateix que s'ha fet en aquesta comunitat, a
veure si quan hi ha declaracions deIs seus més experts portaveus d'aquesta materia, no fan exactament les mateixes
manifestacions que hem vengut fent i les mateixes decisions
que hem vengut venent nosaltres, obviaré dir-les una per
una, les declaracions fetes, fins i tot, per persones d'aquestes illes que ocupen canees institucionals i han estat portaveus, que quan vénen i aprofiten l'ocasió d'estar per aquí
no perden, i ho fan molt bé, ocasió d'explicar a110 que pen·sen en materia turística i resulta que reconeixen tat a110
que nosaltres hem vengut posant i fent en forma i en mesures concretes i determinad es cada dia, i els elogis, ja li vaig
dir ahir, per que els he d'explicar jo? Pareixeria que hem
vengut aquí només únicament i exclussivament a alabar-nos
i no ha estat aoo.

Bé, si aixo era en temes turísties, jo no els vu11 cansar
massa, dones en indústria m'agafa el punt de dir que l'ocupació ha dava11at, clar que ha davallat, aplicam cada vegada
tecnologies noves i les tecnologies no són per ocupar més
gent, i estam canviant el mateix sistema en la indústria i aplicant eIs mateixos principis que en els temes turísties:
qualitat, quantitat i preu, en contra del que hi havia abans
que era quantitat a rompre vetes, sigui quin sigui el preu,
és exactament el mateix principi de reconversió de la indústria que s'ha aplicat a tota Espanya i que l'ha aplicat un govern socialista perque no hi ha altre camí més que aquest si
volem que es mantengui.
Una política d'agricultura, em demanen si ha salvat
res, el que sí li assegur és que no jo no he espenyat res, ni
jo he anat a espenyar Agama, ni he anat a espenyar la CAP,
ni he anat a espenyar Blahi, ni he anat a munyir cap vaca,
aixo li assegur, i en canvi hem hagut de fer esfor~os per
veure si aquest principi de cooperativisme, que jo cree que
és l'única cosa que pot salvar exactament enc.ara alguns deIs
sectors agrícoles d'aquesta terra, és capa~ d'acoseguir un
esperit tal de conjunció que li permeti oblidar formes d'actuació que fins ara no han estat les més adequades i fer i
admetre que han d'anar per al tres camins molt distints del
que avui és la política agraria. No li cil.piga cap dubte que al
PIB l'agricultura baixa, pero hem de veure també com manejam les xifres, perque ho deia voste avui de matí fins i tot
davant els mitjans de comunicació, a un debat que vos tes
manteníen, les xifres s'han de veure com són, si el sector turístic ha crescut molt i el sector ramader i el sector industrial no han crescut en la mateixa proporció, la seva partici-
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pació al PIB és realment molt menor que la que era abans,
molt menor que la que desitjaríem, i voldríem impulsar-la
encara més, no es preocupi que estam en aquest camí.
Jo li deia que tot aixo m'ho havia d'haver dit a la investidura i cree que no vaig gaire equivocat pero 11avors, és
cert, o no en va poder o no en va saber, i avui ha aprofitat
l'avinentesa. Avui li ha vengut com a anell al dit perque l'única cosa que ens hem quedat sense saber és si volem o no
volem una autonomia forta, perdó, si vostes volen una autonomia forta, almanco sabem el que volen qualcuns, si estan disposats a donar suport, com i de quina manera, si
aquesta sobirania que vos te m'ha imputat, total, en aquesta
comunitat, és all0 que voste diu que jo he dit o és més bé
que som els representants principaIs de I'Estat a la Comunitat, que és el que jo vaig dir ahir, i hi ha molta diferencia.
Que el progrés de les actuacions ve només marcat per
un costat o el progrés en aqueixes actuacions ve marcat per
un consens? Si, efectivament, en aquesta recerca d'un major autogovern amb competencies, amb doblers, salvant les
dificultats que tenim avui plantejades, particulars i propies
ens poden permetre entrar en aque11 debat principal de
com hem d'aconseguir aquesta segona fase autonomica, o
no contam amb el seu suport?
Si hem de continuar encara discutint si INSALUD sí,
com es discuteix avuí, o l'educació no, si la sanidad sí o només part, sí a aquesta discussió, quan ens cridin a debatre
el pacte autonomic podem dir que contam exactament amb
el seu suport o no? Se n'han escapat, vostes volen continar
mantenint distints territoris per crear confusió o no? Vostes volen que aquí aquestes competencies les exerceixi el
Govem de la Comunitat Autonoma, sigui el qui sigui, sigui
avui aquest, i por molts anys, o canvil el día de dema, Déu
faci que no? No ho sabem, vostes només ofereixen un consens per governar, pero jo crec que per governar el poble
ens ha designat a nosaltres, nosaltres el que volem saber és
si hi ha consens en a110 on han de jugar les dues parts, o
no? Si vos tes estan enfrontats a la voluntat del poble o no?
1 ens quedam sense saber-ho.
Abans de sortir de ca meya, i ho saben els meus companys que no em penedeixo mai de dir que tenc una gran
consellera dins ca meya, ai!, no t'enfadis, d'aquÍ cent anys
ningú se'n recordara possiblement, pero encara ha aconseguit impacientar-me; la follia de la reforma de l'Estatut,
voste ha dit que jo he dit que la reforma de l'Estatut era
una follia, no senyor, em digui on esta escrit o em tregui
d'on ho he dit. La reforma de l'Estatut va servir per demostrar en aquesta Cambra qui estava per una autonomía plena i qui no, i el debat d'avui serviril. exactament per all0
mateix, servira per veure com des d'aquí cap alla n'hi ha
que voten que sí i de vostes encara no ho sabem, pero no hi
ha perill, em pareix que ja ha quedat prou clar, ens han fet
una altra vegada una fogatera de fum per veure si sortíem
tots marejats parlant d'allo que no era un tema important i
bil.sic en aquell moment en que hem de comen¡;ar a debatre
a tots els nivells, polities partidistes, polfties institucionals,
quin és el futur que vo1em per al nostre país, gran i petit; si
el volem, en quina proporció, amb quina responsabilitat i
amb quines capacitats, i veig que si no aprofita el tom de
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replica ens tomarem a quedar sense saber-lo, o l'haurem de
deduir.
1 una altra explícació, a pesar que avui no sigui el moment, no em tomi a dir que el nostre programa parla o deixa de parlar sense llegir-lo, 1i deixaré si el vol, li he duit fins
i tot la versió catalana perque l'entengui més bé.
Quant al tema dels imposts, s'ha confus de programa,
era en els dos anteriors on en parlava, en aquest no hi ha la
mateixa explicació que deia que durant aquelIs quatre anys
no hi hauria cap imposició, lIegeixi en el programa alla on
diu autonomia suficientment financ;:ada, i després de repassar-li la mateixa lli~ que ahir, que ens fa falta una reforma
del sistema de financ;:ament, la solidaritat de tot l'Estat, que
defensarem els nos tres drets per les vies de la justicia sense
cercar amb aixo el detriment de les altres comunitats, perque també ens diuen, tot d'una que vosaltres demanau més
és perque els altres en tenguin menys. No, és perque s'augmenti més la quantitat i es reparteixi amb més justicia sense llevar res a ningú.
Diu i acaba, aixo no obsta perque en l'exercici de les
competencies, que ens són propies cerquem fonts alternatives de financ;:ament fonamentalment per metre de rendibilització deIs serveis. Per tant, no cerqui allo que no hi ha,
ens demani i li direm com va la cosa abans d'acabar.
1 efectivament, han plantejat aquí tota una serie de
suggerencies, per veure si dins el Parlament, que és alIo
que voste em reclama, podem arrribar a acords, que és allo
mateix que vaig contestar al seu Portaveu, Secretari General, quan demanava aquest consens davant l'opinió pública
en carta a mi dirigida: puntualment, dins els organs de les
institucions s'aniran plantejant aquests temes que se'm suggerien per arribar a un consens, i alIa, públicament i en debat podrem arribar als consensos que facin falta.
Jo voldria acabar, per no tornar, amb dues referencies
només, o amb dues preguntes si vol. Accepta, com ha dit, la
reforma de l'Estatut? Voste em demana que quina cosa em
diria Aznar, i que li dira a voste Felipe? Perque ho posen
ben complicat per reformar }'Estatut, o han canviat des del
dia que jo hi vaig anar? Ho contesti i també sabrem el que
nosaltres, en nom de tot el Parlament balear podem defensar.
1 una altra i darrera reflexió, voste diu que hem de tenir un camí, que hem de saber on anam, en el seu torn ha
tomat a aprofitar per parlar de clientelisme, de famílies i
d'amics, el tenim, el canú, el varem posar damunt el programa electoral, l'hem defensat al lIarg de nou anys i no
anam tan desencaminats, no hem sortit tant per les voreres
ni hem ferit tant per les bardisses, creim que ana m pel camí
que aquesta societat vol i que desitja, que aplaudeix ique
ens commina a continuar, com jo el convit en tornar a pujar que digui si les suggerencies que nosaltres els varem fer
les acompanyaran, les aplaudiran, les esmeneran, les modificaran o els donaran suport, pero que coneguem la postura
del Grup que voste defensa. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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Gracies, Sr. CañelIas. Pel torn de replica té la paraula
el Sr. Obrador i Moratinos.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo li agraeixo molt
la seva replica perque em permet adarir una serie de temes, i almanco 1i vull dir una cosa, ens ha donat una tranquiHitat perque potser que és que no sapiguem lIegir, voste
diu aquí "assumim el principi que la Comunitat Autonoma
de les Illes Balears és l'Estat a la nostra comunitat", 1i agra1m que ens hagi dit que és la representació de l'Estat a la
nostra comunitat, perque té la seva importancia gramatical,
els artides són per determinar i l'artide que voste empra
aquí és un artide determinatiu.
Per tant agra1m aquest adariment, nosaltres coincidim
amb alIo que voste en diu, de representació, i no 1i negam
en cap moment sinó que alIo que li volem distingir és precisament aquesta definició, que voste va dir en el seu discurso
Quan torna a insistir una altra vegada més que pareix
que un ha aprofitat per fer el discurs quatre mesos en davant, no Sr. Cañellas, si se'n recorda, en el discurs d'investidura jo li vaig dir el mateix, per ventura vol dir que hi he
tornat a incidir, evidentment. Jo li deia que voste marca
principis, idees, objectius, pero que són objectius que no
tenen camí, objectius deIs quals ens diu hem d'arribar aquí
pero no ens diu com, i si se'n recorda, li citava a cada moment:"pero aixo, com ho vol fer'?" No ens ho diu, a part de
mancances i de coses no tocades, no ens ho diu.
1 jo 1i vulI recordar que aquí hem vengut a fer un debat
sobre l'orientació política general del Govern, del Govern
d'aquesta comunitat, artide 168 del Reglament, i per tant,
alIo que veníem a escoltar és alIo que voste des de l'aspecte
de financ;:ament pensa desenvolupar com a govern aquí,
quan voste ens repta i ens diu: Estan d'acord, vostes, en donar-me suport a tota una serie de transferencies: educació,
sanitat, ... , li deiem que sí, li hem dit i esta en el discurs, i
endemés esta escrit i lliurat, estam disposats a avanc;:ar a nivelI competencial fins alIa on es pugui, i fins alIa on es pugui és aquest marc constitucional que nosaltres hem marcat, té el nostre suport.
Quan voste ens parla de reforma, tornam a insistir en
el mateix, si en el discurs diu la paraula follia, la diu perque
realment ens pareixen de follia les expressions que voste
diu, que el fet de modificar, i avui ho deia el Portaveu del
seu Grup, la reforma de l'Estatut i aprovar-la aquest Parlament era una estrategia per aconseguir més coses de Madrid, aixo si que no ho acabavem d'entendre, és a dir, nosaltres entenem que modificar un Estatut ha d'esser emmarcar
darament dins les possibilitats reals que aquest Parlament
vol per fer-les, si en aquests moments i precisament avui es
negocia més que mai aquest pacte autonomic a fi que la reforma d'Estatut es faci en totes les comunitats, en aixo nosaltres li donam suport, i ho hem dit i consta per escrit aquí
que donarem suport a aquesta reforma d'estatut.
Hem vengut, per tant, aquí a parlar de govern, i voste
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diu no m'han contestat el meu discurs, fixi's, Sr. Caftellas, li
vull dir una cosa, i em sap greu que no hi sigui el Sr. Forcades, si vostes ens han pres les xifres que diu, ens preocupa
molt perque sempre havfem dit que, ens semblava, les xifres se les treien de la mAnega i no sabien d'on, tal vegada
és que no tenim més dades i no ho coneixem pero justament n'ha dit una, i estll en el seu discurs: davant les pluges
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears va rebre, per
solidaritat, 470 milions; exactament és aquesta xifra, jo li
demanaria que prengui nota d'aquesta xifra.

competitiu, perque l'abarata, també do ni més coHocació, i
sobretot en sectors que sí tenen possibilitats de creixement,
voste ens marcava, i ho tornava a dir, si realment pot comptar amb nosaltres, nosaltres li deiem que sí, que pot comptar amb nosaltres en aquest pacte, i no tornam enrrera, tot
el que sigui millorar la governabilitat de la nostra comunitat, tot aBo que siguin aquells temes puntuals, que dins un
marc de govern al qual nosaltres hem de donar suport, tendra el nostre suport sempre que sigui realment per enfortir
la nostra autonomia.

El Govern de l'Estat espanyol va aportar per pluges
2.461.063.317 milions de pessetes; va aportar per ajudes a
familiars, 76 milions; 8 milions del fons de la Comunitat
Economica Europea; regeneració de platges 300 milions;
reparacions d'indústries i carreteres, 320 milions; infrastrustura municipal 27 milions; obres i camins rurals, d'IRYDA, 1.032 milions; obres d'interes agrícola, 539; camins
forestals i boses, 100 milions de pessetes; i per a despeses
d'emergencia, 56 milions de pessetes; i 1i diré més, els va
aportar afavorínt el 50% de tots els projectes, que els camins que va presentar el Consell Insular, i aquí hi ha el seu
President i ho pot dir, el 50% de tots els projectes els va finan<;ar, i de l'altre 50% va fer un credit blan perque es pogués realitzar, i l'any 1990 va remetre, des de la Delegació
de Govern, carta a tots els ajuntaments afectats i no va rebre cap contesta.

En cap moment no li hem dit que volem participar en
el govern, en cap del moment del discurs no li he dit que
volguéssim participar en el Govern, ja ho sabem, i Ji he
marcat ben clar, voste té majoria absoluta, voste pot governar, no ens necessita per governar; per tant, és voste l'únic
responsable, i crec recitar aquesta frase exacta, l'únic responsable d'aquest govern, ara bé, el que volem és que governi, el que volem és que ens digui cap on vol anar, i que
ens hi dugui aBA, perque precisament per a aixo hi ha el
control parlamentari, el control del nostre grup, per dir-li
amb que estarem d'acord, amb que no estarem d'acord, per
criticar-lo o no.

Jo li vull dir una cosa, no venim aquí a defensar, voste
ho ha dit, venim a veure que fem des d'aquí, pero hem de
manejar les xifres exactes, no podem comparar 32.000 milions quan només ha gastat i ha aportat la Comunitat com
a molt 2.500 milions perque hi ha ficat altres plans dedins,
cosa que ens pareix bé pero que són altres coses diferents a
les pluges, i el Govern precisament, i la solidarítat en
aquest sentit, ens ha aportat 2.400. En un tema tan delicat
com aquest dir que l'aportació és exactament 400 i cita una
xifra exacta, aixo ens pareix poc seriós, i a vegades vos te no
té per que saber aquestes xifres, pero jo 1i aconsellaria que
demani més rigorositat a aquell que les hi dóna.
Voste insisteix moltes vegades a dir és que nosaltres farem, pero nosaltres no ho veim, si jo l'he citat dins tot el
discurs precisament per fer veure que el Govern no ha governat, com a molt ha administrat unes coses, i li deia al
discurs d'investidura, el mateix discurs, potser repetitiu, i el
tendrA tota aquesta legislatura sempre que no pugi aquí i
ens digui que és allo que vol fer i com ho vol fer,l i li insistia en temes tan importants com era el tema, per exemple,
de la participació social a través de les instllncies pro pies, i
no s'han creat, no em digui que s'han cre-at; en agricultura,
d'acord, pero ens diguin que volen fer, ens diuen en indústria, jo li dic: vostes tenien 2.500 milions, n'han aplicat 700
i busques a finals del 1990.
El fet de baixar la coHocació, voste em diu que és per
a millores tecnologiques, perdoni, jo crec que les millo res
tecnologiques no han de fer baixar els sectors, el nombre
d'ocupació deIs nostres sectors, el que han de fer és potenciar molt més producció, perque si no ana m ben servits,
~mb les taxes d'atur que tenim hem d'anar a potenciar una
mdústria que, a més de millorar el producte, de fer-Io més

A voste li sap greu que digui la paraula clientelisme, jo
li die perque és un mode de fer poUtica, sens dubte, cada
vegada que aquí s'han duit partides, sigui per a l'llrea que
sigui, i hem proposat un pla d'actuació, sempre s'ha dit que
no. Voste diu: en turisme, fern actuacions, sens dubte, i
crec que el Conseller sap ben clar quina és la nostra postura i quina ha estat la nostra postura, precisament, en coses
molt encertades, pero fixi's bé, nos al tres cada vegada i arnb
la incidencia que jo li he fet era una referencia turisme-ordenació del territori, i aixo sí que ens preocupa, i aquí sí
que no han jugat clar, i aquí és on jo li he volgut fer veure
que precisament cercant aBo que volem podem no aconseguir allo que volem perque no aplicarn les mesures adequades i en el moment adequat.
Voste parla d'indústria, evidentment, li aprovarem per
unanimitat el pla de reestructuració, pero el que li critica m
ara és que no l'hagi fet. Hern aprovat per unanimitat el
ConseB Economic i Social i no s'ha constituH, no hi ha la
llei per donar contingut a aquest consell. S'han aprovat totes aquestes coses amb el suport de la majoria o amb la
unanimitat d'aquest Parlament, pero evidentment el que no
hem vist és el resultat, a posta insistía, Sr. President, que
allo que hem vengut a parlar aquí és de la gestió del nostre
govern, i quan li deim imposts, no és que diguern que no
se'ls hagi d'aplicar, deim i continuarn dient que en el seu
programa no figurava clararnent la creació d'uns imposts, i
surt en el diari d'avui que un Director General di u, i perdoni que no tengui ara justament el diarí aquí, que precisament s'hauria d'haver fet fa sis mesos i no es va dir abans
de les eleccions perque podría tenir problemes electorals la
creació del clnon de l'aigua.
Perdoni, nosaltres creiem que hem d'esser clars, si
nosaltres pensam fer aquesta política, ho hem de dir clar, el
que no hem de fer és dir-ho a mitges, si nosaltres en aquest
moment li parlam deIs imposts és perque ni en el seu discurs, que li hem sentit moltes vegades, voste no parlava de
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creació d'imposts, per aixó li deim ara, i en crea dos, i perdoni, vendran a aquest Parlament i els discutirem, i aquí
ens veurem, pero no entram en la discussió de si es poden
crear o no; insisteix una altra vegada, que el que jo he volgut fer amb el meu discurs és precisament contestar el seu
discurs, i si acIarim eIs temes d'estat és perque creiem que
són importants.
Se'n recordara que al discurs d'investidura li recordavem també que pot significar aixo de desequilibrar interiorment eIs diferents conselIs insulars dins el marc de la nostra autonomía, i li deim la nostra postura i li tornam a dir
que nosaltres volem una transferencia de tots els consells
insulars per igual, i volem unes transferencies reals als consells insulars i aIs ajuntaments que puguin gestionar, equilibrant així el nostre govern.
1 per acabar simplement ti diria que ningú no vol aprofitar cap ocasió sinó que són les ocasions que el propi Reglament del Parlament i la propia explicació política que
hem de fer aquí davant els ciutadans i davant tots els representants de la nostra comunitat, elel nostre poble, que és
aquest Parlament, volem dir.
Nosaltres estam per una política ele consens que en unmoment nou, i jo cree que innovador i obert a noves possibilitats, com és aquest moment, de crear realment i de pontenciar la nostra autonomia amb totes les transferencies,
cree que tendra el nostre suport, i al seu costat, i li consta,
continuarem reivindicant allo que sempre dins l'Administraci6, i vos tes saben més que ningú, és difícil aconseguir.
El que sí li volem dir és una cosa, pero volem saber com
s'ha de governar aquí i volem saber per que servira i cap on
anam, aixo és el que li volem dir i el que li hem dit en
aquest discurso Sr. Cafiellas, governi, pero digui als 59
membres que formam aquest Parlament, digui al poble, per
que vol governar, quin és el seu camí, quins s6n els seus objectius i quins camins s6n els que vol seguir, i aixo, insisteix, no ho ha elit ni en el seu discurs el'avui ni ho va dir el
dia de la investidura.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Obraelor. Pel torn de contrareplica
té la paraula el Sr. President de la Comunitat.
EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTO
NOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ara sí que
he quedat ben preocupat. Tendrem tot el suport per aconseguir dins aquestes dificultats que els sistemes administratius duen, aquest suport de vos tes per aconseguir més amplies competencies, que és allo que jo ahir vaig demanar,
un sistema de financ;ament més adequat, pero ens diguin
com l'empraran, ens diguin per que servira, a mi m'ha sonat que només hi faltava dir, o si no ... , m'ha semblat un poquet ano de la mare amb eIs a¡'¡otets petits que quan li demanen només diu, per que eIs vols?, perque si no són per a
uns fins sans i honests, no te'ls donarem.
Per favor, parlam de la Camunitat Autonoma ele les
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Illes Balears, parlam del Govern de les Illes Balears, que
avui és un i dema pot esser un altre, com el ele Madrid que
avui n'és un i per ventura en sera un altre en un altre moment, parla m per damunt de situacions, no ens han de dir
eliguem com ho·empraras o si no ...
O estam en un moment que l'hem definit de constituent, per segona vegada perque la primera no va anar gaire bé del tot, que tots acceptam que aquest és el moment
aelequat per dir que és el que volem per damunt deIs partits
polftics, i li he dit amb l'expressi6 de país gran i país petit,
com volem esser administrats i de quina manera, qui ha
el'assumir cada una ele les responsabilitats, o no anam enlloc. Per favor, crec que esta per elamunt en aqueix moment
tan trascenelental el'actuacions com aqueixes, que ens diguin, si no és per. .. , per que? Si no és per posar el Cansell
Economic i Social o si no ... , no cree que tengui en absolut
res a veure, em cregui, o estam o no estam.
1 aixó és complemtament elistint i jo li accepto, del paper de control ele govern, elel paper el'actuaci6 parlamentaria, elel paper de seguiment ele la nostra actuació, del paper
(J'oposició que els toca, que els ha tocat en aquest moment
jugar i correspondre, i és distint en absolut, i un elia elebatrem aquí si hi ha el'haver o no hi ha el'haver una cobranc;a
elel servei ele sanejament o no, i aixo no té res a veure amb
allo altre que eIs he plantejat, i vos tes manifestaran la seva
postura i jo també, i compaginarem un projecte ele programa el'actuaci6 amb el seu, i hi llaura unes votacions, i caelascú assumira les seves responsabilitats, nosaltres com a
govern i vos tes com a oposici6, pero res té a veure amb allo
altre.
Em cregui, aquell discurs que voste ha fet no és aquell
que va fer el dia ele la investielura, el elia ele la investielura
només va parlar ele la droga i ele la tercera eelat.
1 no em eligui que la inelústria, quan fa una reconversió, és per augmentar els llocs ele feina, perque si no li elemanin a UNOSA, a les navilieres, a la construcci6 naval, a
tota una serie el'actuacions, aquí on hi ha problemes s'actua
per salvar una inelústria, a la qual se li apliquen uns metoeles tecnologic.<; i financers per salvar la possibilitat ele manten ir un procés, no només per salvar una possibilitat el'incrementar els llocs ele feina, si fos així no hi hauria la situació que hi ha en aquest moment, i no li critic, només manifest una situaci6.
Com tampoc no cree que tengui res a veure en aquest
moment més que manifestar una opini6, que jo sé que vostes l'han elefensaela i és contraria a la nostra, sobre l'horitzontalitat o no ele les elelegacions als consells insulars, i no
cree que nosaltres Mgim enganyant ningú, perque el que
elefensam avui aquí sí era en el programa, s1 ho varem
anunciar elurant la campanya, sí ho hem defensat en totes
les ocasions que hem tengut i ens diferencia una opini6 tan
acceptable i respectable com quaIsevol altra.
En el tema ele l'Estat, si és o no és, si la Camunitat
Autonoma és l'Estat dins la Camunitat Autonoma; voste
em eliu que jo no li vaig aclarir prou dins el discurs, no és
veritat, el que passa és que només ha agafat una frase, que
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en aquell moment li anava bé, pero a la plana dotze, que
també ha estat repartida, en el tercer panlgraf diu: "ha d'esser governades principalment i no només de manera subsidiaria pel Govern de la Comunitat Autonoma", de manera
que no m'ho he tret de la manega, estava en el discurs
igualment, prou i aclarit.
Sres. i Sres. Diputats, perdonin la meya vehemencia,
quedo encara amb la mica endarrera, i mantindrem el suspens fins dema, pero a les resolucions ens trobarem.
EL SRPRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Cañellas. Se suspen la sessió per un
temps de quinze minuts.
(Recomenr;a la sessió)

EL SR PRESIDENT:
El Grup Parlamentari PSM i EEM ha manifestat a
aquesta Presidencia la seva voluntat de dividir-se el temps
de la intervenció entre el Portaveu primer i Portaveu segon
del Grup. Té, en conseqüencia, la paraula el Portaveu segon Sr. López i Casasnovas.
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Sr. President, tothom li ha dit, 1i han dit per damunt
deIs mitjans de comunicació, segurament li hauran dit també personalment i nosaltres també li deim: el seu discurs
d'ahir ofereix canvis notables respecte d'altres intervencions. No sols es pot llegir un major rigor en la forma, sinó
que presenta un to més racional, i per tant, molt més idoni
al debat polític i fins i tot al diaIeg, ac;ó és bo per a la comunicació parlamentaria i aquesta hauria d'esser una practica
a mantenir i a envigorir d'ara endavant, perque ja li ho diré
avui i també li ho diré en el futur, les majories absolutes, i
voste governa des d'una majoría absoluta, poden esser molt
dolces per al govern, pero sovint acaben per matar d'inanició la vida parlamentaria, ho deim Sr. President per la seva
referencia ahir al model de democracia que sembla tenir
vos te.
Vós deieu: "Crec que quan els ciutadans parlen a través delllenguatge democriHic de les umes i opten per un
programa de govern entre tots els que es presenten, toca
als polítics que els poHtics siguem respectuosos i que callem, ens agradi o no". Idó no, Sr. President, els diputats del
Grup del PSM i EEM no callarem, primer perque no estam
d'acord en absolut amb una mena de democracia plebiscitaria que es limita a convocar els ciutadans i les ciutadanes a
anar a votar cada quatre anys, i on cadascú a ca seva i Déu,
és a dir, els omnipotents, per tot.

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Molt Hble. Sr. President del Govern. Vuit anys han passat per arribar a un
discurs com el d'ahir en que per primera vegada el President d'aquesta comunitat autónoma va fer una defensa, ben
feta, al nostre entendre, del per que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears necessitava, reclamava amb justicia
allo que li correspon com a poble diferenciat que som els
pobles que composam aquesta comunitat autonoma, aquest
país de palsos.
Quants anys hauran de passar perque un President de
la Comunitat Autonoma fad del reconeixement de les peculiaritats el reconeixement del dret a l'autodeterminació
del nostre poble? És una pregunta que deixo volant aquí
dins. Se'ns ha dit que estam en un nou, en un altre període
constituent, i per que arribam a dir que som a una segona
etapa d'un període constituent quan fa tants anys ja que es
va aprovar una Constitució a I'Estat espanyol, un Estatut
d'Autonomia a les Illes Balears? Hem vist i hem comprovat
que les virtualitats contemplades a l'Estatut d'Autonomia i
a la mateixa Constitució no rebien el desplegament, no rebien el desenvolupament a que teníem absolutament dret
com a poble, i ac;ó ha estat així en uns anys precisament, i
jo també diria malauradament, en que una majoria absoluta, en aquest cas del Partít Socialista Obrer Espanyol, ha
governat I'Estat, el Govern central.'
Hi ha hagut un bloqueig autonomic, innegable, s'ha
abusat de les lleis de bases, s'han regatejat les competencíes, el finan¡;:ament ha estat desproporcionat, desproporcionat i negatiu en el nostre cas, pero tot alló que ha sucee11, tant de bo que avui poguéssim CÓrrer, passar fulla i dir ja
és aigua passada.

No cal dir que el seu govern esta legitimat per governar, qui li ho nega? Pero no amb patent de corts, per fer
all0 que vulgui i com ho vulgui, supos que almanco, en teoria, esta d'acord amb mi que ac;ó no pot esser d'aquesta manera, no pot esser am, no pot esser que en un pim-pampum de campanyes electorals la demagogia campi a l'ample
i els doblers corrin a raigs per fer marketing i que es prometí, per exemple, que no es pujaran els imposts i es pot prometre, per activa o per passiva, ja sé que voste aquí acaba
de parlar que no ho van dir d'una manera específica, pero
tampoc no van dir que no creassin nous imposts i que tanmateix en el temps en que es produ'ia el procés electoral,
s'elaborava, es preparava el famós ja, canon d'aigües; o que
s'asseguri que els consells insulars participaran en el procés
d'elaboració dels pressuposts de la Comunitat Autonoma
intervenint en la planificació de les inversions, i als primers
pressuposts que el Govern presenta en aquesta legislatura
s'hagin fet oblidadissos d'aquestes promeses.
Vos te ahir recordava amb picardia com la realitat s'imposa a determinades formes electoralistes, por qué llora Cañellas, recordava, i que a la fi, deia voste, la veritat s'imposa; bé, ido, precisament per ac;ó els díputats del nostre grup
a l'oposició complim el nostre deure recordant també, Sr.
Cañellas, els seus compromisos.
En segon lloc no hem de callar perque la deomcr:kia
és un procés ininterromput de participació i no mereix tal
nom de democracia, si no és participació, una participació
que ha d'esser conscient, racional amb la presa de decisions, que neix d'una informació verac;: sobre els problemes
plantejats i sobre l'acció de govern i que a través d'aquesta
cerca la necessaria tensió dialectica entre administrats i administració, entre administració central i autonómica, entre
administració autonómica i els consells insulars i l'adminis-
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tració local, i procura sobretot que crei xarxa social, que la
societat es vertebri i s'estructuri, només aro sen\ possible el
diAleg imprescindible.
Pero aquest no ha estat, fins ara, el seu estil, Sr. Cañellas, ni l'estil del seu Govern, que no ha volgut crear, i ja s'ha dit avui capvespre, un Consell Economic i Social amb
funcions plenes i vinculants, que es gasta milions de pessetes en assessors Aulles, de la seva absoluta confian91, i en
canvi es nega a constituir un consen de comunicacions institucionals que posi ordre i efectivitat en la parafernAlia
institucional.
Que resulta observable com la petita i mitjana empresa de l'illa de Menorca sol· licita de poder parlar amb el
Conseller de Transports i, fins i tot, arriba a demanar davant la sordesa de no poder debatre amb ell i amb aquest
govern la qüestió de BAL-CON, arriba a demanar, la dimisió, almenys aro ha sortit aIs diaris i aIs mitjans de comunicació audio-visuals.
Una situació en qu~ les centraIs sindicaIs volen veure
la plataforma sindical prioritAria aplicada dins la nostra comunitat i demanen participar en el disseny deis pressuposts
sociaIs, i fins ara, aquesta petició justa no troba res so dins
el seu govern, que s'estima més realitzar les seves inversions amb criteris de cllentelisme polític, que no d'acord
amb organs de participació de consells i ajuntaments, creant per exemple, el Fons de Compensació Intermunicipal
per compensar els municipis que han fet una política més
respectuosa amb el seu medi natural front als qui han tingut ingressos importants durant eIs any en que han permes
grans creixements urbanísties, pero que ara reclamen fortes
inversions de diners públies per solucionar eIs problemes
que han causat amb aquell desenrotllisme, i torna a apareixer aquí el tema deIs imposts i el del ja famós canon d'aigües.
La gent senzilla n'estA farta, d'haver d'assumir de les
seves butxaques aquestes grans deseconomies, la gent modesta no s'ha lucrat fent urbanitzacions toleradament defectuoses, ni ha vist enlloc l'interes social de construir en el
no urbanitzable perque ara se li hagi de passar factura. Parlem-ne, ido, de la insuficient progressivitat impositiva. No
li vindrA de nou que li diguem, Sr. Cafiellas, que el medi
ambient en aquestes illes hauria d'esdevenir una eina estrategica per esvair en tost d'un maldecap constant per aIs qui
governen.

El nostre Grup detecta, vet-ací, darrera el canon d'aigua una política en clau exclusivament recaptatoria de diners pero que no s'acompanya de mesures de defensa i salvaguarda de recursos hfdrics, depuradores privades que
funcionen defectuosament, malversament d'aigua potable,
negativa del Govern a constituir les juntes insulars d'aigua
amb funcions executives, etc., etc.
1 aquí, que hem d'esser tan justament reivindicatius
per equilibrar la balan91 fiscal i li reconeixem moltes de les
coses que voste va dir ah ir capvespre, avui i aquí que hem
d'esser gelosos del bon ús deIs doblers que surten de les
butxaques deis ciutadans, que hem de voler fer del nostre
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un país modern, on es pugui viure i viure-hi bé, convé no
perdre de vista que el progrés d'un país no es mesura solament en Producte Interior Brut, ni pel grau d'inflacció o
d'equilibri en la balan91 de pagaments, sinó també per la
situació del medi natural, per la puresa de les aigües o pel
grau de qualitat de productes del camp, per exemple.
Pensem, Sres. i Srs. Diputats, que en la qüestió ecologica, allo que no s'ha sabut fer amb previsió i amb creativitat empresarial, s'haurA d'aplicar després de veres i corrents, potser amb imposts i amb una drastica fiscalitat, i el
cost el pagaran, si el Govern no és més sensible a una estrategia progressista i social, estrategia els mitjans de la qual
precisament ja són exigits avui per la Comunitat Europea,
el pagaran, die, eIs consumidors i la petita i mitjana empresa, perque ja s'encarregaran les multinacionals d'exercir el
seu determinisme economic i el monopolisme de mercat,
etc.
Com pot comprovar, Sr. Cafiellas, el nostre Grup no
calla, les coses s'han de dir, les coses que són, i han de preveure les que han de venir, des del coneixement d'allo que
ha passat, i vost~ ho ha dit, elllop muda les dents pero no
els pensaments. Aquesta qüestió ens la podem aplicar gairebé tots en aquesta Cambra, i també li vull un principi de
lingüística elemental, el significat del missatge depen de l'emissor, i resulta que determinats missatges no estan legitimats a esser interpretats tal com les paraules diuen ates es
l'estrategia, la historia passada i la carrega que duen de l'emissor, aquest principi és elemental i no m'hi estendré.
No podem, ido, estar callats a un Parlament que just
encara no fa un any va aprovar sense cap vot en contra,
amb l'abstenció del Grup SOCIALISTA, una reforma d'Estatut, i ara és el President que diu, i ho diu, que desoira
aquell mandat parlamentari en forma d'iniciativa legislativa, va dir que el tema, ahir ho va dir i estA escrit, no era el
de la reforma o no reforma, el tema és un altre; nosaltres
creiem que convé recordar allo que s'ha dit, precisament,
encara no fa un any en aquesta Cambra, i per part del Portaveu del Grup POPULAR es deia concretament "me queda una sola cosa por decir, si bien se ha repetido mucho, yo
creo que también debo decirla y que debo hacerlo en el mejor
tonodel mundo, yo pedirla al Grupo SOCIALISTA que de alguna forma se sumara a esta reforma del Estatuto, creo que
seria muy bueno para esta Cámara, insisto, y extraordinariamente bueno, sobre todo para la previsible futura vida de las
Cámaras nacionales de la reforma del Estatuto que el Grupo
SOCIALISTA se sumara"; ara es tracta de veure si aquesta
opinió, aquesta decisió de fa un any, es vol i es pot mantenir.
Som pocs, per ara, al nostre Grup, no governam a Madrid, pero apiram i no renunciam a decidir a tot allo que és
patrimoni de tots, aquí i ara. Fa un temps escrivíem, no fa
gaire temps: "quin estrany ressort que impedeix que una
part important de la burguesia del nostre país assumeixi les
seves responsabilitats historiques i intenti dur a la prActica
uns programes realment ambiciosos més d'acord amb el
pes economic que tenim en l'aportació del Producte Interior Brut estatal, no demanam ni tan soIs que les tradicionals reticencies a la coHaboració entre els Palsos Catalans
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sigui arraconada, tant de bo que fos aro, que no hi hagués
reticencies en aquesta coHaboració, sinó simplement que
s'assumeixin responsabilitats al disseny d'un projecte de país amb la dinilmica de transforrnacions socials, seria desitjable que en vigflies d'un pacte autonomic de continguts incerts les institucions poUtiques del país i les associacions cíviques, culturals, socials, empresarials, sindicals, etc., se situassin en un camí de desencomplexament que els fes reclamar el paper que els hi pertoca en el seu encaix dins 1'Estat
de les autonomies".
Ido ara, no oblídi la lliC;Ó cívica que acaba de donar a
Mallorca la Plataforma per a l'Autogovern, com segurament també succeiril a Eivissa i Formentera i a Menorca,
posar-se d'acord en uns mÍlliffiS irrenunciables, desvestir-se
d'una vegada de farramalles de provincianisme, assumir el
siau qui sou i actuar en conseqüéncia.
Si vós teniu ben assumit allo que vilreu llegir ahir demad no us preocuparil demanar el suport de tots els grups
parlamentaris i de les entitats socials i economiques, perque reclamar a Madrid més autogovern sigui una realítat
compartida pel Govem i actuant en representació més solida, sabent pero que us exigirem també que compteu, vós,
amb tots per determinar que en volem fer d'aquest autogovern, que ens en fem, ja coneixem en part la vostra tilctica,
la d'aquell entrenador que fa jugar el seu equip de futbol
amb un fort pressing damunt l'altre equip per por de no saber jugar ell mateix la pilota.
Amb un suport poUtic i social amplí podreu anar a
Madrid a dialogar d'igual a igual, amb dignitat, i no sol a
parlar de convenis, prActica subsidiAria i gens autonomista
per cert, sobre materies com carreteres, recursos hidrilulics,
les competencies deIs quals, i ja ho hem dit aquí altres vegades amb l'Estatut i la Constitució en mil, ens corresponien des del mateix dia 1 de mar~ del 1983, i que sí que calía haver anat al Tribunal Constitucional en defensa deIs
nostres drets plantejant el conflicte de competencies. Sincerament, el pragmatisme de vol ras que ha practicat fins
ara aquest govem ha estat rastrer i suplicant i pidolant miques de pa amb resultats ben tosts, ben magres i poc pragmMies.
Contradiccions d'actituds. Ahir deia: "A l'Administració autonomica lí corres pon un paper preponderant, principal i amb capacitat de decisió propia en totes aquelles competencies de l'article 148 de la Constitución. Li hem acceptat durant vuit anys la ignominiosa situació de l'aigua, del
tema d'ordenació territorial en referencia a costes, de cultura en relació a la Llei de Patrimoni Historie Espanyol, i
de carreteres, sense haver gairebé badat boca, i continuarem aferrats als convenís? És una visió fenicia del conflicte
competencial, tres conflictes competencials al Tribunal
Constitucional i tots de caire estrictament economic, de defensa de les competencies ni un, ni un, i gracies, i gran sort,
que altres comunitats auto no mes sí que ho han fet perque
grilcies a ells, avui, aquí, la Conselleria de Cultura pot declarar Bé d'Interes Cultural, per exemple, un monument
d'aquesta comunitat autonoma, perque avui, en materia de
costes, la Conselleria d'Ordenació del Territori, podra en el
futur actuar d'una altra manera.
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Allo que es demana a Madrid, Sr. President, pensi que
els conselIs insulars, almenys els de les illes menors, en part
ho vénen reclamant a la mateixa Comunitat Autonoma.
Podríem parafrasejar l'article 148 de la Constitució i aplicar-lo al 139 de l'Estatut, i ja li hem dit aquí, la Comissió
Tecnica Interinsular ja és ben hora que es reuneixi i que faci feina, perque una cosa és prometre i una altra és realitzar.
Consells insulars-Govem de les Illes Balears, responsabilitat compartida en totes les materies de titularitat no
transferida, tot a~ que voste reclama a Madrid, també és
clar que nosaltres lí donam suport, també és possible dins
la Comunitat Autonoma. Gaudeix voste ara d'un immens
capital per desenrotllar totes les seves promeses, li queden
quatre anys, ara, d'exercici de majoria absoluta. Que vol dir
responsabilitat compartida? Bé, sabem almanco que no vol
dir, alIo que vostes fan o toleren en algunes coses, o sigui,
que a partir d'una responsabilitat compartida pagam, per
exemple, una part d'una vía d'ajuts en materia de millora
de l'eficacia de les estructures agraries i una altra part la
posa el Govem central sense que l'aportació de la Comunitat Autonoma impliqui cap nou ingrés per fer part de 1'Estat, alerta, a~ és deixar-nos ficar la ma dins la butxaca, a~
és perdre doblers, des de Madrid ens diuen si aquí no voleu
perdre el tren de la modemitat heu d'afegir doblers autonomies a les nostres polítiques estatals, a~ és el que succeira segurament amb el famós Decret 808.
Voste afegeix a la fi, per primer cop, la variable lingüística, seguint una proposta del nostre Grup que en el
seu moment va esser desestimada, pero els fets són tossuts i
a la llarga quallen. Els arrels lingüfstics, d'acord, pero aquí,
el Govem balear, ha de donar fum i no llum precisament
en aquest tema, cal que facin aquí també un proposit d'esmena, i és que entom a la recuperació de l'ús língüfstic en
tots els Ambits hi gira, agradi o no, la credibilitat i la sin ceritat de la política, com deia Josep Vicen~ Foix "el triomf
d'una llengua ha d'esser la voluntat de desenrotllar una política". Jo voldria dir-los també que a un país potenciat pel
turisme, amb una de les rendes més elevades de l'Estat, les
institucions d'autogovem no disposen de gaire capacitat
economica, compartim aquesta idea i aquesta preocupació,
i s'ha de refiar d'una actitud més o menys generosa, menys
que més generosa, per part de Madrid.
Que el tufet té efectes clars i preocupants; primer, presenta les institucions autonomiques com a fa<¡anes de color
folkloric que no serveixen per decidir res i depenen de la
queixa anual que es pugui fer, i voste s'ha compromes, es va
comprometre ahir a bandejar per sempre més el víctimisme; en segon 1I0c abonen el descrMit entre els ciutadans de
cara al mateix autogovem, i és que pessetes sense intenció
és mala cosa, intenció sense pessetes encara és pitjor, i si
aquest detall falla no hi ha poUtica possible, només minsa,
magra administració dels fets diaris, pero allo que encara és
més catastrofic, Sr. Cañellas, és no tenir ni pessetes ni autentic programa de govem.
Unes quantes variables més, i acabo Sr. President. Variables que vos te i el Conseller Forcades es podrien dur a
Madrid a l'hora de negociar i d'explícar la necessitat d'un
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altre finan<;ament. Un terit greu tarda més de nou hores a
poder-se traslladar d'Eivissa a l'Hospital de Valencia per
mancan<;a d'infrastructura, per un problema d'infrastructura seriós; que la marginació social, lluny de minvar, augmenta; que l'índex de malestar economic a les Balears ha
crescut quasi un punt sobre l'any 1989; que el projecte de
drogadicció reclama tractaments de desintoxicació que no
troben i Balears era l'any 1988 la penúltima de les desset
comunitats en aportacions estatals.
Li reconesc que l'any 1990 hi va haver un esfore; important de finan<;ament per part del Govern, no per part del
Govern central, que 1.530 famílies de la periferia de Palma
viuen en situació de la més absoluta pobresa, amb un increment de 500 casos més que l'any 1990, i a0 afecta basicament tercera edat, immigració etc.; que aquí, la nostra comunitat autonoma, no té establert el salari social, cau el salari social perque el salari mitja deis treballadors de Balears és de 133.000 pessetes, el sise més avall del país quan la
mitjana esta en 150.000 a tot l'Estat, i essent la nostra comunitat, una de les que té un cost de vida més elevat i la
renda per capita més alta; que els pensionistes de les Illes
són els que menys ingressos perceben, només per davant els
gallegs, per cert, 43.600 pessetes; que a les illes es dóna un
deIs index més alts de sinistralitat laboral de tot l'Estat i no
hi podem fer res perque no tenim competencies en materia
de treba11; gravissima situació d'atur estacional, etc., etc.

Pero Sr. President, Sr. President del Parlament, abans
d'acabar, jo tene una sensació en aquests moments que em
recorda una frase d'Ernst Junger a la novel·la Els espadats
de marbre, diu: "Que són les deliberacions deIs homes i 11ur
voluntat quan l'esfondrament ja esta escrit a les estrelles",
ido mentre nosaltres hem discutit aquí la reforma de l'Estatut día 29 de gener del 1991, o ahir, avui i dema el finan<;ament i les cotes del nostre autogovern, sera per allo que
Madrid té via directa a les estrelles per allo de de Madrid al
cielo, que avui el mateix Consejo de Polftica Fiscal i Financiera ens discuteix les mesures que aplicaran. Tenc la impressió, Sr. President, que haurfem de suspendre la sessió,
esperar que torni el Conseller d'EconomÍa de Madrid i després remprendre aquest debat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Morro
i Mareé.
EL SR. MORRO 1 MAReÉ:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer
lloc vull dir que, des del punt de vista del nostre Grup, al
discurs d'ahir del Sr. President hi ha aspectes indubtablement irrefutables. Un discurs que, en certs punts concrets,
subscrivim, a vegades paraula per paraula, altres vegades
no tanto
Hi ha algunes paraules que són irrepetibles, ens manca
més autonomia, ens manquen més recursos economics, per
exercir-Ia. Tots ens hem de felicitar que es proposi un consens sobre aquests aspectes, aspectes, fonaments, que són
els que durant anys ha reivindicat constantment l'EEM i el

PSM, moltes vega des en solitario
Volem deixar ben ciar, ja de bon comen<;ament, el nostre suport a totes aquelles propostes que impliquin una
passa responsable i positiva de cara a incrementar el nostre
autogovern, aixf i tot, en un debat sobre orientació política
general del Govern hem trobat a mancar un reconeixement, una analisi més gran de l'estat de les Illes Balears i
de l'acció del Govern balear.
Des delnostre punt de vista hi ha un autogovern sense
desenvolupar, quasi bé podrfem dir un autogovern sense
estrenar quant al significat profund, real, de la paraula autogovern. Analitzam els diversos sectors de la nostra vida
eco no mica i social, la indústria, el comen;, el transport, les
infTastructures, l'educació, la politica economica i social, i
ens trobam sempre amb la dependencia. Els assumptes més
vitals per alnostre país es continuen decidint fora, i aixo es
d6na en un context en el qual, a les Illes, es perd la identitat de poble, es perd la identitat de país, hi ha un retrocés
de la nostra cultura i de la nostra llengua, hi ha una desnacionalització rapida, i és per de més que demanem doblers
a Madrid per a la nostra llengua i per a la nostra cultura si
el Govern balear, en aquests temes mostra un desinteres,
una inhibició, una ineficacia constant.
Aquests problemes, de manca d'autogovem, creiem
que són el producte d'un pacte autonomic, el pacte que ens
va dur a aquest Estatut i a aquesta situació que podríem dir
raquítica del nostre autogovern, i ara ens temem, dedu"im,
en part, del conjunt del discurs del President i de les darreres actuacions, d'aquest nou clima de que tant es parla, que
estam a punt d'embarcar-nos en un nou pacte, un nou pacte de mínims, de miseries i d'insuficiencies.
Srs. Diputats, ens manca un veritable projecte de país,
ens manca creure en allo que parlam, ens maca la consciencia i l'orgull de formar part d'uns pobles que durant la major part de la seva historia s'han autogovernat, que tenen
una llarguíssima tradició de sobirania i que tenen una molt
clara identitat, identitat de país, identitat nacional; nosaltres, el poble de les Illes Balears, el nostre país som tan histories com la comunitat autonoma que ha aconseguit el
maxim nivell d'autogovern, i és aixo el que el nostre Parlament, la nostra maxima institució representativa, no pot
deixar de proclamar, el nostre dret a l'autogovern pIe, a decidir elnostre futur, a voler comandar a ca nostra, des del
més ampli consens, des del dialeg i des de la fermesa, en
una posició d'exigencia i de justicia, no d'anar a captar les
miques que hi ha per terra, sinó d'asseure's a la mateixa
taula.
Jo els voldria dir, Srs. Diputats, que la nostra societat
té una poderosa voluntat de fer camí, hi ha aspectes molt
positius dins la nostra societat, aspectes suficientes com per
poder veure el futur amb optimisme, elnostre poble no és
un poble mort, hi ha un bull creixent d'activitats i d'esperanees, els pobles de les Illes volen un lloc propi dins l'Europa del futur; i les institucions, el Parlament, el Govern
no han d'anar darrera darrera, hi ha d'haver també un dialeg amb la nostra societat, evidentment no redu'it, no circumscrit al debat electoral, les eleccions es produeixen pe-
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ro hi ha un debat constant, permanent en la societat.

La Plataforma Cívica per a l'Autogovern ha proposat
un conjunt de punts que estan carregats de raó plenament
assumibles per al nostre Grup Parlamentari i per a tots, pIe
de sentit institucional i de respecte al marc legal vigent;
punts que poden servir, de bon de veres, per tirar endavant
la nostra consciencia de país, hem d'assumir com a poble
aquestes aspiracions democnltiques i fer-les de cada cop
més populars, perque aquesta és 1'única manera d'esser forts a Madrid i alla on sigui, amb el pes d'un poble viu, conscient d'ell mateix.
El nostre poble, i per a aixo no fa falta esser historiadors, ha estat un poble maltractat durant decennis, durant
segles, i aquest poble es retroba, amb la democracia amb
l'exercici d'aquest petit autogovern, que certament ha estat
una passa positiva pero insuficient. Nosaltres, un cop més
en aquest Parlament, ens hem de fer una pregunta que ja l'hem formulada moltes vegades: hi ha realment un projecte propi de recupera ció lingüística de consolidació nacional? Aixo és fonamental i no és una obsessió nostra, perque un país que no recupera el seu idioma, un país que no
fa del seu idioma un eix central de la seva identitat és un
país mort, un país sense vida.
Parlar d'autogovern és parlar d'identitat, és parlar de
consciencia i voluntat d'existir com a poble, és parlar inevitablement de nacionalisme, perque nacionalisme no és res
més que lluita per a la llibertat del propi país.
Al final de tots aquests debats, de totes aquestes discussions, els plantejamentes estatalistes fets des de la dependencia són molt similars, sigui qui sigui el partit, en un
anterior debat sobre aspectes concrets de política autonomica el mateix President Cañellas aOO ho reconeixia, no hi
hauria grans diferencies en aquesta comunitat auto noma si
governas el PSOE, en molts aspectes, és l'única polftica
possible, deia vos te, i es referia en concret al PSOE, i possiblement si governas el PP a Madrid ho faria amb la mateixa
incomprensió de la nostra especificitat.
Escoltant i participant aquestes darreres setmanes als
debats d'aquest Parlament ens hem trobat sovint, i ho hem
de dir clar, un partit obstinat a defensar l'acció polftica del
Govern central i un aItre que té el Govern a les Illes Balears, que pareix que vol anar fent sense creure-hi massa, fermat també a Madrid en darrer terme.
1 a Mallorca, les preocupacions, els problemes, són importants, vivim tota Europa, 1'Estat espanyol, les Illes, moments de canvi, i no hi podem estar d'esquena. L'any 1993
t~nim el gran repte, tenim ja ara el gran repte de l' Acta
Unica Europea, veure les repercussions d'aquest fet és fonamental i duim un gran endarreriment, tanquen empreses,
tanquen cooperatives, certament és molt difícil i discutible
si en té la culpa el Govern o si en té la culpa un aItre, s'abandonen horts, sectors productius sencers estan amena9lts, pero aixo és un problema d'aquest país, és un problema d'aquesta comunitat autonoma, no tenim competencies,
no hi ha recursos economics, tot va bé, tenim la renta per
capita més elevada, pareix, pero les importants conseqüen-
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cies que pot tenir l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea, s'han previst, Sr. Cañellas? Hem previst res? Vivim
una sensació de perdua del tren, de perdua de descavalcament davant la nostra comunitat, i vénen temps en que sera
necessari preveure les coses.
Per no tenir, no tenim ni un pla concret d'actuació, ni
hem oben, també és cert, una oficina a BrusseHes, al servei
de la informació de la nostra societat; escarrufa pensar quina és la nostra situació dins les comunitats europees, voste
ho deia molt bé ahir, Sr. President, i jo estic totalment d'acord amb la seva reflexió, som l,única regió insular comunitaria exclosa deIs objectius 1 i 2, gairebé marginats totalment deIs fons estructurals, pero eIs problemes hi són i són
importants, que fara el Govern? Que fara el Parlament de
les Illes Balears en els seus debats? Quines propostes s'aprovaran sobre aquests temes per facilitar a les empreses
d'aquestes illes l'adequació a la normativa europea, l'homologació deIs productes i fer front a una competencia creixent?
Davant aquests temes, davant aquest panorama, evidentment fan faIta actuacions, no just paraules, no basta ja
la simple protesta deIs greuges que ens fa el Govern central
i esperar, esperar amb paciencia de la bona voluntat deIs
aelministradors ele Madrid; ja no es pot dir són els aItres qui
tenen la culpa, Sr. President, vos te diu que no l'han volgut
rebre fins ara, és evident, i voste que ha fet perque se sentís
la fermesa del nostre govern? No podem predicar la resignació a les persones, als ciutadans d'aquestes illes, la resignació sera fruit d,un model provincia o de la manca d'un
model.
Sr. President, en aquest debat, el nostre Grup Parlamentari allo que Ji vol demanar és que actuI, que el Govern
governi, que el Govern, amb les seves competencies, pero
amb una vocació ambiciosa de construir un país, actul i governi, perque els problemes que hi ha avui ja hi eren, ja hi
eren més o manco l'any 1983, aixo és evident, i hem avam;at
ben poc amb les seves resolucions.
Amb aquests plantejaments seus, que hem sentit ahir i
avui, hi ha hagut molt poques referencies a l'actuació d'aquest govern, pareix que tot es resol dient que la culpa la té
tota el Govern central pero, que s'ha fet des de l'any 1983?
Que ha fet el seu partit, el Partit Popular, a Madrid? 1 aixo
es repeteix una vegada i una altra, Sr. Cañellas, si continuam aOO ja quasi Ji podem avan<;ar el discurs que fara
1'any que ve, aixo arribara a esser molt avorrit, i ho he de
dir amb sinceritat, a vegades tenim la impressió que aquesta situació és volguda, que aquesta situació Ji va bé al Govern del Partit Popular.
És ben cert que hi ha discriminació cap al nostre país,
una discriminació respecte del financ;ament, amb un endeutament fort, moIts deIs problemes tenen indubtablement
l'arrel en aquesta mancanc;a que voste ahir comentava i expJicava, és indubtable, pero en temes competenciaIs exclusius, en els quals no és possible passar la responsabilitat a
Madrid creiem, opinam, i aOO ho volem dir, que es fa ben
poca cosa.
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En polftica social, les actuacions dirigides a un desenvolupament social i territorial més just, són poques. Hi ha
l'informe recent de caritas, actualitzant la informació sobre la pobresa, se n'ha parlat fa un moment, s'ha parlat de
la necessitat d'intentar fer coses, la possibilitat d'un salari
social, d'estendre aquest concepte de benestar a tota la societat, concepte solidari; realment el Govern gestiona pensions assistencials i no contributives peró amb criteris que
continuen essent burocratics i a la vega da aquestes contribucions són de miseria, i aixó no és acceptable tampoc per
a un país que vol esser europeu.
Que passa en urbanisme í ordenació de territori? Encara no tenim aquelles famoses directrius de que tant se
sent parlar en aquest Parlament, d'ordenació territorial; directrius, suposam, basiques, fonamentals, per ordenar, planificar i donar una estructura de futur al nostre territori, i
aquesta des de l'any 1983 és una competencia exclusiva. Fa
falta un programa integral de medi ambient, fa falta educar
els ciutadans, educar els joves, fer campanyes, fer una labor
que fomenti una sensibilitat ciutadana cap a tots aquests
problemes. Mentrestant, també és cert, s'anuncia la reforma de la Llei d'Espais Naturals, es volen fer carreteres i
sobretot autopistes.
1 que passa en turisme? Quina és l'ordenació que s'ha
fet? S'ha parlat del Decret Cladera, dels seus efectes, amb
la generació de noves places turístiques, s'ha parlat de moltes promeses també: el Pla Director de l'Oferta Turística,
s'espera el Projecte de Llei de Defensa del Turista, de moment ni un ni l'altre s'han presentat.
Quant a funció pública hem arribat a prop de 2.400
funcionaris, peró crec que ens hem de fer tots una pregunta: com funciona l'Administració autónoma? És realment
n\pida, Agil, efica~, com es diu a certs textos, o continuam
dins la via de la paperassa? Amb aquesta administració, i
ho hem de dir aro, molts són els dubtes que se'ns plantegen.
En materia cultural el buit és massa gran, sense dubte
que manquen recursos, ho hem debatut molt també les darreres sessions en aquest Parlament, peró el que es fa amb
patrimoni, normalització lingüística, esport, educació, és
molt poc, evidentment, educació dins les possibilitats que
tenim, biblioteques, política delllibre.
Com ara la indústria, Foment Industrial sembla que va
comprar uns terrenys a Petra, pareixia que la solució havia
de venir del Japó, encara s'espera que arribin les inversions
del Japó. Hi ha, és ver, promeses, hi ha algunes actuacions,
hi ha poques competencies, hi ha poc finan~ment, hi ha
també poc govern.
I de tot aixó no se'n pot acusar en exclusiva ni a Madrid, ni al finan~ment, és evident que en podem parlar
molt, de finan~ment, en aquest terreny hi ha coses concretes, sembla que ara, pel que dedu'im del seu discurs es demanen alguns acords, propostes concretes, alguns acords
des del nostre punt de vista molt limitats, molt circumscrits
a algunes aportacions económiques de l'Estat; peró no es fa
cap plantejament respecte de l'IRPF, aixó és un plantejament que altres comunitats autónomes se'l fan, voldríem
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saber quina és la posici6 del Conseller i del Govern balear
en aquests moments sobre aquest conjunt d'aspectes, la solució és el cAnon?
Evidentment estA clar que no n'és la solució; aquest
cAnon, s'ha dit prou, és injust en el context del nostre finan~ment, en el context de la nostra autonomia significa
una pressió fiscal injustificada, hem de treballar per tal de
fer possible un major finan~ment, plantejar nous objectius, potenciar una presencia física, un debat col-lectiu, dialogant, democnHic, positiu; vos te, Sr. President, hauria
d'encap~lar aquest moviment, i tots els grups polítics donar-li suport perque aquesta és una reivindicació justa.
No hi ha més sortida que esperar, confiar que aquest
pacte que han de fer a Madrid es faci, és pobre aquest plantejament; fixin-se, jugar el paper nacionalista és una cosa
que nosaltres mai li demanarem a ningú, ni a vos te, no es
tracta de jugar cap paper, ni que sigui "de farol", es tracta
d'esser conseqüents, d'esser o no esser responsables en els
seus plantejaments, plantejaments fets amb claredat, que la
Comunitat Autónoma és l'Estat a les Illes Balears, aixó és
el que defensam els nacionalistes i no d'ara, des de fa molts
anys, fixin-se bé, a Catalunya, al País Basc, els partits en el
govern són nacionalistes, per aixó són poc seriosos? Són intransigents? Nacionalista és intransigent, deia voste? Han
obviat els bons costums? No ho sé, de moment ells van davant i nosaltres anam darrera, a la cua; ja no basta queixarse als debats parlamentaris, s'ha de fer pública la situació,
s'ha d'aconseguir activar el nostre poble i voste hi té molta
responsabilitat, amb uns plantejaments cívics el futur és el
futur de tots, efectivament, s'ha de dir ja estA bé, prou, cercar solucions estables, definitives, en la mesura que aixó sigui possible, i aixó no significa esser intransigents.
Es parla molt aquests dies, a la premsa, en aquests debats, de pacte autonómic, pero, qui és que fa aquest pacte
autonómic? El Sr. González i el Sr. Aznar? S'abandonara,
per tant, la via aprovada en aquest Parlament, l'única via
valida i adequada per consagrar l'autonomia? Existeix cap
casta de calendari sobre aquest pacte? Sobre les seves implicacions? Voste s'hi referia i ho demanava, i aquest és un
aspecte ben important. Pel que s'ha dit, en aquest pacte autonómic no hi haurA competencies en educació ni en sanitat, jo faig una pregunta, es pot aspirar a normalitzar el
nostre idioma, es pot aspirar a fer una política de normalització lingüística, sense competencies en educació? És evident que no. Les administracions s'han d'entendre, aixó és
indubtable, peró mai des de la injusticia.
No podem deixar de banda l'acord d'aquesta Cambra,
seriós, rigor6s, es digui el que es vulgui dir, d'aprovar el
Projecte de Llei de Reforma d'Estatut. Parlar que l'Estat a
les Illes Balears és la Comunitat Autónoma, parlar que nO
volem un poder delegat o sucursalista, parlar de tots aquests aspectes no és possible sense la reforma de l'Estatut, aÍXü
és evident, no es tracta que a Madrid se signi un acord per
resoldre l'estancament de les autonomies de segona i de
tercera, creiem que el Parlament de les Illes Balears, no ha
d'aspirar a aixó, per molt que ho pretenguin el Sr. González i el Sr. Aznar, volem una autonomia de primera.
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No és possible, és contradictori, és fer un nigul de paraules i lIavors fer una altra cosa ben diferent, dir que es
vol arribar al maxim nivelI d'autogovern, que es volen totes
les competencies de l'article 148 i lIavors quedar-se amb la
petició d'una actitud generosa de l'Administració central;
així no anam enlIoc, perque del que es desprén del discurs
del President és que aquí hi ha dos pactes, un a Madrid del
Sr. Aznar i del Sr. González, suposam que és el pacte autonomic, igualador, racionalitzador, dirien els diputats del
PSOE, de les autonomies, diguem-ne, pobres; i lIavors un
altre pacte, un pacte petit, de generositat, més o menys ja
engirgolat, ja embastat, que és el que inspira les suggerencies de proposta de resolució presentades ahir, suggerencies limitades, molt limitades, molt contradictories amb els
altres discursos.
Nosaltres ja li volem avan~r que donarem suport a totes aquelIes suggerencies, evidentment debatudes, a totes
aquelIes propostes de resolució, ja ho he dit al comen~
ment, que impliquin anar més endavant, cap a l'autogovern, pero creiem que aqueixes propostes desentonen totalment amb el contingut general del seu discurso Així no
aconseguirem que l'acció el Govern, feta directament sobre
la població i les institucions de les Illes, la facin sobretat el
Parlament i el Govern balear, aixo és poc o res, aquestes
suggerencies, per ventura, són ja el pacte que esta embastat, nosaltres li acceptam, almanco anivelI d'esperit, part de
les propostes, pero en falten més, per esser conseqüents s'han de debatre i aprovar altres propostes.
1 evidentment, aquí, una d'elIes és plantejar-nos, com
ja he dit, que a més a més de les competencies que han de
puguin venir, han de venir, és evident, qui hi pot estar en
contra? Pero tenir en compte que sense la reforma de 1'Estatut no hi haura autogovern i aixo, tots el diputats d'aquesta Cambra, ho saben, ben bé que ho saben.

EIs pobles de les Illes han de comandar el seu futur, i
aixo és l'única possibilitat d'esser solidaris, és evident, no se
n'ha de fer més, de demagogia, sobre la solidaritat. Des de
la manca de respecte a 1'autogovern, des del xuclament dels
recursos economies, des del foment d'un model economic
desequilibrat, dependent, no es pot parlar de solidaritat.
EIs que no tenen possibilitats de decidir tampoc no poden
esser solidaris, hem de menester un impuls, un impuls optimista, un impuls de totes les forces polftiques, hem de tenir
confian~ en el nostre poble, confian~ que aconseguirem
el reconeixement nacional, justícia i solidaritat, adequació
de la nostra economia, més poder polftic i economic, pero
necessitam per a aixo una gran mobilització moral del nostre poble, i en aixo, els diputats, els partits, hi tenim una
gran responsabilitat, mobilització que tots hem d'agrair que
es produeixi, és més, que tots hem de fer possible, perque
sols aro, podrem veure el futur amb esperan91.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el President
de la Comunitat, Sr. Cafiellas.
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONO-
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Gracies, Sr. President. No li capiga cap dubte que per
un moment, en vista de com es desenrotllava el debat per
primera vegada no hagi estat temptat a deixar passar el següent grup i contestar a tots els mixtos al mateix temps, pero no voldria mistos d'encendre perque em pareix que avui
no hem fet més que flamaradetes. Pero hauria estat confondre les coses i pens, molt més adequat per no perdre el fil i
el punt, contestar directament a aqueixes dues intervencions.
Crec que ja es fa tradicional que dins aquests debats,
quan intervé 1'Entesa de l'Esquerra o el Partit Nacionalista,
en tenim mig de farcit i mig de bullit. Una manifestació clara i rotunda en determinats temes en que els correspon haver de dir que els seus sentiments donen suport obertament
i clarament alguna de les nos tres postures i, com és natural
després, un apartat en que s'enfilen totes les diferencies
venguin també o no venguin a compte, i ens ha passat una
altra vegada exactament el mateix i amb les mateixes paraules amb més o menys fortuna pero amb les mateixes paraules.
Molt bé, efectivament, defensam en justicia, Sr. López
i Casasnovas, alIo que creiem que ens correspon, pero també crec que han de reconeixer que no ho reclamam només
a partir d'ahir sinó que al llarg de vuit anys amb més o
manco fortuna hem anat defensant les mateixes qüestions,
hem anat defensant les dificultats d'aquesta comunitat per
tenir una suficiencia financera, perque creiem que era fonamental per poder tenir una autentica autonomia amb capacitat de decisió i amb capacitat per construir el nostre futur.
Tal vegada, fins i tot, hem pecat un poc massa d'incidir
en aquelI tema d'una manera primordial, o tal vegada dins
els nostres discursos han tret només aquells temes perque
resulten, als mitjans de comunicació, molt més atractius i
molt més facils de discutir perque les xifres es manegen
amb molta més soltura? Pero ho hem fet aquí i hem fet
igualment aqueixa mateixa defensa a tots aquelIs 1I0es on
ha estat necessari fer-Ia, l'hem feta com a partit als llocs
que ens ha correspost defensar-Ia, l'hem feta com a govem
en totes les ocasions que hem pogut aquí dedins i fora d'aquí.
Voste feia referencia a que ha notat un canvi a la forma, al to, que es reflectien en una apertura al dialeg, que jo
li he de tornar a repetir que sí, efectivament, voldríem que
fos una practica a manten ir i a reafirmar perque res no ens
satisfaria més que poder-la dur a terme en aquest procés
que hem definit d'una altra vegada constituent per veure si
traiem endavant una clarificació d'aquells temes autonomies.
De totes formes li voldria advertir que és perillosa la
practica, per altra banda quasi ja exigida, de veure si ens
canviam els papers, i a l'hora de defensar se seguixen rigorosament els escrits i no les paraules, en més d'una ocasió
voste ha dit que ventem aquí a debatre, ido, no es ID tant
dels papers i escolti una miqueta més perque avui li ha prodult un petit lapsus. Jo vaig modificar la meya intervenció
ahir i jo no vaig dir que als políties els tocas haver de callar,
ho diu l'escrit pero no esta reflectit a les actes d'aquest Par-
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lament, no vaig arribar a temps a les copies repartide,.~ a
vostes per llevar-los-les, i vaig acabar aquí on diu "siguem
respectuosos", perque esser respectuosos era molt més
oportú amb allo que venia ajustant, el que evitava haver de
fer a certs grups certs equilibris, de veure si hi havia o no hi
havia una capacitat d'actuació propia d'un grup polític i es
podia o no jutjar si hi havia hagut equivocacions dins els
procés electoral.
Esser respectuosos sí, la qual cosa no vol dir que callin
perque, efectivament, dins la meya intervenció anterior, jo
ja deia que hi ha un paper a jugar per cada un deIs grups
polftics, que és precisament a uns el de governar i als altres
és el de fer tot el paper de control que els correspongui, de
suggerencies i de la participació.
El que passa és que, una vega da més, cada vegada que
parlam de diaJeg, sistematicament s'entén que dialeg vol dir
govemar amb les mateixes actuacions, que cada actuació de
govem sigui previament pass ada per un sedas i si, per casualitat, discrepes, a les hores, tornadem estar en aquell
moment de dir tanmanteix feis el que voleu. Jo cree que cadascú ha de jugar el seu paper, i a l'hora del Govern, a nosaltres ens toca govemar i a vostes fer una altra actuaci6
distinta, tan respectuosa com aquesta, pero no és el mateix
demanar diilJeg a l'hora de construir quina és la base damunt la que ha d'actuar la Comunitat i com s'ha de construir aquest país i una altra molt distinta és l'actuació diaria de govern que no té perque haver d'esser en tot moment consensuada.
Si darrrera el canon hi ha o no hi ha una actitud simplement recaptatoria, la qual cosa em pareix molt denigrant manifestar-ho aro, jo crec que ho deixarem per discutir la setmana que ve, veurem si un servei cobrat per un
ajuntament és una actitud recaptatoria i assumir aquesta
actuació a través d'una cooperació a un altre nivell és tenir
interes recaptatori. Jo crec que esta molt més d'acord amb
aquell paragraf del nostre programa electoral que he tengut
l'oportunitat de llegir al Grup SOCIALISTA, molt contrariament al que es vulgui, perque el que pass a és que moltes
vegades es vol anticipar, ens deixam dur de la necessitat
d'haver de comentar irnmediatament cada actuació abans
de dominar-la, tots ens en deixam, immediatament que
se'ns demana per qualque actuaci6, i vos te que en pensa?
Jo no ho conec pero, pero ... , esperin a coneixer-la, i és un
vici que tots, comen~nt pel Govern, membres del Govern i
del meu partit i tots vostes, haudem de comen~r a dominar, que encara que ens demanin opinions immediates no
som armes de repetició, som armes d'estudi i de resposta
molt més serenes i meditades.
La reforma de l'Estatut, veiam, o jo no m'explic clar o
no convé. Jo vaig dir que no en fartem una guerra, de reina, crec que hi ha qualque cosa més important, i és l'objectiu, i amb 1'objectiu crec que podem coincidir facilment, i
hi ha una eina per la qual vostes i nosaltres ens hem decantat, pero si en un moment determinat, si en un moment determinat l'eina ha de poder interferir a la consecució de
l'objectiu final, jo per enclavant no em pronunciaré a favor
de l'eina, em pronunciaré a favor de l'objectiu final, d'aquí
les meves paraules que continuam dient que nosaltres hem

proclamat la conveniencia del camí de la reforma de 1'Estatut, i que si qualcú té una altra fórmula i les paraules concretes em pareix que varen esser una altra fórmula alternativa que sigui imaginativa, que ja és demanar,i al mateix
temps generosa, que ja és demanar, que la plantegi i l'estudiarem, per principi, nosaltres no direm absolutament que
no.
Per que no direm que no? perque no ens volem tancar,
perque entre la seva postura i la nostra hi ha una diferencia
fonamental. Jo, quan els escolt a vostes des d'alla i vos tes
estan aquí, em sembla una miqueta que ens passa el mateix
que veim reflectit a les peHicule,.<; de guerra medievals, vostes són un poc el senyor feudal que es tanca dins el castell i
diu no passaran, volem aixo!, pero cIar, és que vostes no tenen cap responsabilitat de govern, i a mi em toca davallar
el pont del castell i sortir al camp de batalla de clavant el
castell i potser que me'n vagi amb qualque ferida pero si he
guanyat la batalla hauré fet un benefici a aquesta comunitat, per tant, abans de pujar el pont, tancar-lo amb fermesa
i dir no passaran, jo m'e,.<¡tim més intentar lluitar dins qualsevol camp de batalla, encara que sigui el contrari, i veure,
amb una expressió una mica no sé si oportuna, a veure si
en trec raca, i raca vol dir en aquest context, no només
aqueix finan<;ament de quatre temes que són peculiaritats
que podrien entrebancar la negociació d'avui horabaixa, a
la qual vostes han fet referencia.
Precisament aquestes peculiaritats que tractam de solventar abans de ... són les que, com que les tenen cadascuna
de les comunitats, podrien entrebancar un dialeg, i si estan
garantides aqueixes peculiaritats per un altre camí, comptant amb el suport de tot els seus grups, de tot , ho repeteixo, per ventura, si no avui horabaixa a la proxima reunió hi
podra haver un altre tipus d'acord que faci possible la suficiencia financera, una suficiencia que no ho oblidi, tenim i
ho vaig dir també ahir, i no és d'ahir mateix, un tant garantida per una serie de contenciosos i recursos posats, perque
no ho ens hem tret ahir de la manega aquest tema sinó que
l'any 1987 ja varem rec6rrer als pressuposts de 1'Estat per
falta, entre altres, del principi de suficiencia financera i altres molts defectes, i que estam disposats, igualment, a posar damunt la taula pero després, quan sapiguem que hi ha
possibilitats d'arribar a uns acords que ens facilitin, que ens
posin en una situació de solventar les nostres peculiaritats,
cadascú les seves, és ben just si les tenen.
A una d'aqueixes reunions a Madrid, se m'argumentava que precisament la dificultat esta a dins el Consell de
Política Fiscal i Financera, perque les peculiaritats no ens
fan barallar amb el Govern central, sinó una comunitat
contra l'altra, i aixo és perillós. El Ministre corresponent,
amb tat respecte, perque no ho va dir amb mala intenció,
em va dir, a vós no vos aniria bé que aplicassim la disseminació a la població, que demanen a Galícia, logicament ja
pot suposar per que treien Galícia, per veure si jo feía ... , no
ho sé, per ventura la població disseminada, la més disseminada és la meya, no és un problema de formes ni d'expressions lingüístiques, és el concepte que li posem darrera de
cada una d'elles quan es tradueix en actuacions concretes,
per tant, bo és que ens asseguem abans de tancar-nos en
quina ha d'esser reina empracla, a veure quins són els ca-
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mins que Himen les asprositats d'una comunitat amb l'altra,
i després a veure si en la filosofia global som capa<;üs d'entendre'ns eIs partits polftics i després, tamM, les distintes
institucions.
I a mi em toca, tal vegada, tristament, haver de defensar el paper institucional, hem lluitat des de les institucions
pels procediments legaIs oportuns i no des de l'escenari del
Teatre Principal, i possiblement les mateixes coses que es
puguin defensar alla en qualque moment, tots les hem dites
a qualque lloc i a qualque instancia, i no soIs una sola vegada, amb matisos i amb diferencies que ens separen a cadascun, perque alerta amb les mescles, que poden esser explosives; pero no em digui que no hem badat boca, no hem badat, tal vegada, la boca que voste voldria pero durant vuit
anys no ens diguin que no hem lluitat des de la rigorosa actuació institucional, lluitam per aconseguir allo que en justicia se'ns negava, si no ens han resolt eIs recursos.
Miri cap a una altra banda, si no ens han resolt tots els
temes, un només n'ha sortit, el de costes i encara prou suficientment, no ens han resolt ni el del joc, ni el de les aigües, ni el deIs pressuposts, ni eIs de la quantitat, no em digui que tots junts no hem anat al Parlament nacional, jo
no, pero sí representants deIs grups a defensar més competencies en Lleis Organiques, voste mateix hi ha assistit
acompanyat de membres deIs nos tres grups i d'altres a defensar-les, no em diguin que hem estat boca copa.
No entro en aquests temes que vostes enfilen un darrefa l'altre sistematicament, crec que en varen esser objecte
de debat en un altre moment, que ho seran en alires circumstancies, la margina ció i de tota aquesta llista deIs temes que dins el concepte d'acció social podríem fer-los,
perque seda estendre'ns i canviar un poc el camí del debat
d'allo que, em perdonin, avui ens convé potenciar més dins
aqueix moment, dins aqueix debat de caracter de resolució
del nostre futur i no d'aquest altre.
No passi pena, oblidi la sensació i miri les estrelles
amb tota tranquiHitat perque tengui per ben segur que no
ens deixarem obnubilar ni perdre de vista la Constitucíó
d'allo que nosaltres creiem que és i depen del nostre futur
com a país.
Dit aixo, em resulta un poc més dificil, Sr. Morro, contestar amb imaginació a una altra exposició com la seva,
molt semblant aIs principis de la que ha fet el Sr. López
Casasnovas, és l'inconvenient d'anar el segon, o l'avantatge,
tal vegada, perque contesten sempre l'altre.
Pero sí voldria dir-li una cosa, i és que per damunt d'aqueixa analisi que vos te fa, que li pareix que fa falta una
major analisi de si som o no som una comunitat, per damunt de les manifestacions que estam en un continu retrocés cultural i amb una repressió de la llengua i del nostre
sentit de país que a voste potser que l'afecti pero que jo,
personalment i particularment, i crec que com a grup, creiem que és molt al contrari; el voldría tranquiHitzar en el
sentit que no passi pena, que no fem cap joc de mans perque de tota la discussió d'un pacte autonomic surti un pacte de mínims, no estam per aquest joc, estam, i ahir li deia,
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perque es fací una manifestació clara de quin és l'objectiu
final a aconseguir pero que, distint a la vegada anterior,
distint al del 1983, en comptes d'haver-hi una simple manifestació global de donarem, pertocara, correspondra, podran assumir, tendran dret, i jo li deia ahir: hi hagi un
temps i un calendari; no sigui manifestació de pures voluntats, que si m'ho perdona, el mateix Estatut és una deelaració de pura voluntat, perque després d'haver dit que volem,
resulta que estam depenent de la voluntat d'un altre, i les
úniques fórmules que hi havia aquí, votades per majoría estan pendents de la voluntat d'un altre.
Ido, per una vegada que tenim a l'altre a tret, en el bon
sentit de la paraula, anem a veure si claríficam aqueixes
postures, les posam, definim el marc d'autogovern del futur
que desitjam, li posam dates, li posam números i li posam
dies. Tant és així que nosaltres, que moltes vegades hem dit
i ho hem acceptat, i jo cree que el meu Conseller de Sanitat
n'ha fet un ús molt repetit, de l'atac a l'Administracíó d'aquestes illes que ha estat una administració colonialista
molt de temps, la situació, avui, pateix aquella situació anterior pero no la del 1983 cap aquí, pateix les conseqüéncíes de voler fer un mimetisme d'allo que hi havia abans de,
i que per aixo demanam una altra cosa molt distinta per al
futur que canvil aquell panorama comparatiu.
No eIs estranyi, ido, que aquí dedins i fora d'aquí hi
hagi una voluntat d'establir aquell marc de qualque manera
per unes forces polítiques, tampoc no so m, i no em vull en
aquest moment mesclar, tampoc no és res que el 90% del
Parlament d'aquesta comunitat intenti cercar una aproximació i un marc de definicíó del que és i del que ha d'esser
aquesta comunitat, i em pens que avui dos grups d'aquesta
Cambra, si no és el 90% ens falta poc, i defora les proporcions són distintes.
No em digui, i em perdoni la broma, que hem perdut
el tren, encara no me l'han donat, el tren, i el reelam des
del 1983, i si qualque vegada ens hem hagut d'esmolar les
ungles no és perque no era per un problema de concepció
de país sinó que era per la voluntat d'un ajuntament, troba
estrany, ido, que ara que aqueixa situacíÓ, em diuen que ha
canviat, m'hi aferri amb aqueixes mateixes ungles que
abans esmolava? La meya responsabilitat esta per damunt.
Tan responsable som que no m'he atrevit a obrir l'oficiona a BrusseHes i m'agradaria saber el que m'haurien dit
des deIs seus grups si l'arribo a obrir. Ero creguin que hauria d'haver sentit el concepte que haurien tengut de tal despesa, perque m'haurien recordat que tanmateix les comunitats autonoroes no tenen cap poder en absolut decisori dins
les comunitats, i perque endemés cree que per obrir-la
s'han de dir mentides i l'han de disfressar de cambres de comen;: o de no sé que, i el dia que l'obrí alla m'agradaria 0brir-la com a Comunitat Autonoroa de les Illes Balears, i
no coro a oficina de venda d' objetos varios, m'agradada poder-hi anar amb l'orgull de dir aquí han arribat unes illes
que viuen a Europa, no m'agradaria anar-hi d'amagadet sabent que em perdonen un pecat. Com veu, ido, aixf mateix
actuam.
1 no s'avorreixi, ni cregui que sera avorrida aquesta le-
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gislatura, hi haura per entretenir-se, i no es preocupi si les
meves manifestacions són quasi constantment les mateixes,
en el seu discur ha canviat de personatge pero no ha canviat massa de to tampoc, el sabem de memoria, només han
faltat, i em perdoni, perque si hagués sortit el Sr. Sena ens
hauria tret les vfdues desamparades i maltractades, que són
les úniques que han faltat avui a la llista.
1 no m'intenti fer nacionalisme perque el día que jo el
fad sera el vertader, no sera traslladat, sera d'aquell de bon
de veres perque ja li vaig dir que no m'agradava jugar "de
farol", no és que no digui que el seu no sigui vertader, cadascú té un concepte del vertader, dic vertader perque és
meu, no aninl a remole de ningú, no aninl a remolc de cap
comunitat autonoma, sen), d'aquí.

Li vull deixar el darrer missatge tranquilitzador, nos altres creiem que sense educació no podem acceptar el pacte
autonomic, pero pensi per un moment quina és la postura
d'aquests senyors, i aquí esta la diferencia entre vos tes i
nosaltres, és de necessitat, tenen tots els vots, no em mirin
amb aqueixa cara, aquests senyors han fet una reforma educativa que va pujant a mesura que van passant els anys de
curs en curs, que creuen?, que hi haunl lliurament de les
competendes educatives perque la reforma no pugui arribar, o hi haunl una partidpació progressiva en temes educatius? 1 perque hi hagi un termini jo no he d'acceptar la
competencia? No senyor, si els puc fermar els fermaré, i si
no els puc fermar no hi haura pacte, estigui ben tranquil, i
no entengui que hi ha un pacte a Madrid i un altre pacte
aquí, aquí no hi ha més que dos interlocutors que al final
són els qui han de posar les seves signatures: el Govem
central i aquesta Comunitat, i endemés em diuen que setze
més, que no m'importa, si el pacte és petit sen), perque voste consideri que el nostre país és petit, jo particularment
no li consider.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. caúellas. Pel tom de replica té la
paraula en primer lloc el Sr. López i casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Procuraré cenyir-me al tom de cinc minuts, i li diré ja
d'una manera molt directa i telegnlfica que les diferencies
que aquí hem exposat una vegada més són producte de la
frustració del debat general sobre orientació de la Comunitat Autonoma, perque si bé és cert que la Comunitat Autonoma té problemes de finan91ment i problemes competendaIs, no és menys cert que voste ahir va dir, i ho té escrit, i
em sembla que jo també ho vaig recollir de la seva dissertació, que no discurs, que la meya intenció, deia, era fer una
dissecció, un tall, en el temps per saber com esta avui la
nostra comuDitat autónoma, com esta avui, quina diagnosi
ha fet voste de la ComuDitat Autonoma, quines possibilitats té, quins entrebanes es presenten, quines sortides possibles, i aquí hem de parlar evidentment de finan91ment
pero també hem de veure quin és l'estat, en aquests moments aquí i ara, de la Comunitat Autonoma perque d'aquelles pluges, aquests fangs.

De tota manera li vull ja avan91r que com que aquesta
frustració ha estat real i ho han dit també altres portaveus,
i segurament ho diran d'altres, empla91rem a través d'una
resoludó, si vos tes la voten, que aquest Parlament tengui
en el proper periode de sessions debats generals sobre polftiques concretes.
Segona cosa, és cert que hem reclamat i venim reclamant des de fa anys qüestions tan obvies com que la terra
és més o menys rodona i aquest més o menys rodona vol
dir que hem demanat les competencies d'educació, hem dit
que les competencies d'aigües, essent comunitat autonoma
de conques hidrognlfiques perfectament dissenyades, teníem dret a tenir-les, igual que carreteres, i a~ ho han fet
vostes i ho hem fet nosaltres.
Pero li vull assenyalar una qüestió fonamental, el Govem pot anar a Madrid aixoplugat i amb el suport d'una
amplia majoria parlamentaria, d'una amplia actuació també social, no menyspre'i, no minusvalori moviments com el
de la Plataforma Cívica, atenció, perque és molt important
que les Illes Balears, per primera vegada en temes com el
del nostre autogovern es mogui molta gent, per motivacions diverses pero importants totes elles perque conflueixen en una qüestió que esta partdamunt de conjuntures polítiques; l'actuació diaria, evidentment, no cal consensuarla, vostes tenen majoria absoluta pero hi ha temes que no
responen a qüestions de detall, no és una coma més en un
decret, és una concepció de govern, i aquí és alla on fallen
moltes coses.
Si em permet, ara no hi és el Diputat d'Eivissa, Sr. loan Mari, que ens ha obsequiat amb un llibre de terminologia marinera, ell en aquell refranyer diu, recollint una dita
popular, que el bon peix necessita esca bona, nosaltres volem anar a pescar a Madrid, que no hi ha aigua salada, pero
volem anar a pescar competencies, pero ho hem de fer a
partir d'una dignitat, d'una autoritat, que no hem de perdre
per res, i com perdem l'autoritat? Fixi's, perdem l'autoritat
quan ana m a negociar els serrells de finan91ment a partir
de la qüestió lingüística, quan des de Madrid poden veure
que la propaganda institucional, per exemple, en aquesta
comunitat autonoma, no es fa només en la nostra llengua,
es fa bilingüe, no hi ha la mateixa actitud de fermesa que hi
ha a altres comunitats autonomes, i aquí és alla on falla, al
nostre entendre, el seu plantejament.
Voste, s'ha enfadat, sembla esser, perque hem advertit
una actitud recaptatoria en el tema del canon d'aigües, jo li
l'explicaré, perque sí, voste ha dit que a~ era una cosa
molt greu, dir que només hi havia una actitud recaptatoria,
jo li diré per que, el Projecte de LIei s'ha publicat, no?
L'estudi economic que vostes creuen que avala la presentació d'aquest Projecte de Llei també el tenim, aleshores, per
quin motiu el Govem de les Illes Balears es preocupa per
aquest canon d'aigua pero en canvi no actua amb la mateixa decisió en aspectes d'inspecció de depuradores privades,
en materia de juntes insulars d'aigües amb caracter executiu, aqüífers sobreexplotats, etc, etc.?
Aquests són els buits que desautoritzen, al nostre entendre, la qüestió del canon d'aigua, entre altres coses. No
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farem una guerra de l'eina, ha dit voste, i ha dit molt bé,
l'objectiu final és l'important, pero cIar, també ho ha dit
voste: temporalització, calendari, terminis, perque no sigui
cosa que ens dormim en els somni deIs justos esperant que
les nos tres justes reivindicacions estiguin ...
l, per cert, el castell medieval, no passaran, a mi em
sembla, si em permet, que l'actitud del Govem de les Illes
Balears fa referencia a un altre castell, pero al castell d'en
Kafka, vostes són eIs agrimensors que arriben al castell a
l'espera que eIs rebin, i passen els dies i passen els mesos i
arriben a passar els anys i en passen vuit, d'anys, i resulta
que ni tan soIs les competencies que tenim reconegudes per
la Constitució i per l'Estatut arriben a tenir transferencia i
materialització, i vull dir-li una altra cosa, no confongui les
Sres. i els Srs. Diputa18, una cosa són les competencies i
una altra són la materialització, la transferencia efectiva de
les competencies.
Nosaltres reividicam la reforma de l'Estatut perque
creiem que competencies en ensenyament, competencies en
recursos hidrologics, en INSALUD, etc. ha de figurar a
l'Estatut, igual que ho demana el Sr. Lerma, que va tenir la
competencia a través d'una Lotraba pero una volta la tenim
dins l'Estatut, després hi ha tot un procés de negociació i
de comissió mixta i voste el sap millor que jo, aquest tema.
Acabo, Sr. President. Voste es contradiu quan parla de
suficiencia financera i diu que l'actitud de demanar convenis ens garanteix que avui tenguem suficiencia financera,
no en tenim, pero alerta, perque si van a demanar engrunes
i tot el problema consisteix a tenir 5.300 milions més per
qüestió de les unita18 administratives disperses, o 5.000 milions més per carreteres, i amb a0 ens anam contents i acceptam la prorroga del sistema de finan<;ament i acceptam
l'inacceptable, aleshores estam contradient la voluntat d'aquest Parlament, ens estam contradient, Sr. President.
Cada vegada hi ha rnés brossa a les llles Balears i
aquesta brossa esta més seca, jo ho die amb la sana intenció
d'advertir-li que encara que sigui n flamaradetes poden
prendre foco Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Morro i Mareé dins el tom de replica.
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eés en conseqüencia de la identitat de país, i aixo és així, i
aixo és evident que es produeix per una serie de factors entre els quals hi ha la manca d'actuació del Govem balear.
Jo crec, Sr. Cañellas, que hi ha un aspecte del qual
hem de partir i és que estam abaix de tot, a nivell economic
estam a la cua, i el que voldrfem, supos to18, és sortir d'aqueixa situació, i és aquí on ens demanam si un conveni de
carreteres, segurament ben necessari és aquell objectiu que
ha de satisfer ara ja, en aques18 momen18, les nos tres aspiracions; comprenem perfectament la seva acció negociadora, la seva responsabilitat, comprenem, aixo és evident, pero també creiem que fa falta el Teatre Principal, i per ventura voldríem que voste hi fos al proxim acte, precisament
voldriem que assumís voste una actitud clara, que en alguns
aspectes l'ha assumida, voldrfem que voste hi fos al davant
d'una reivindicació plenament justa, que voste ahir, en molts aspectes va desglosar.
Pero el que no voldríem és haver d'esperar aquest després, aquest futur, aquest ara que eIs tenim a tret a veure si
ens tornen enganyar una vegada més, aquest és el problema, avui, en aques18 momen18 o en altres, a Madrid, a veure
si nosaltres hem estat al costat d'aquelIs que han demanat,
que han plantejat qüestions com la recaptació i gestió de
l'lRPF, aixo és un tema que ens agradaria coneixer i ens agradaria saber, i aixo no creiem que sigui plantejar dubtes
ineficaces i esterils.
S'ha de tenir un marc, és evident, ningú no li ha dit
que no tenguin dret a definir un marc, és cIar que el poden
estabUr, dos grups, tres grups, els que siguin, pero aquest
marc, quin marc és? Un marc de mínims, un marc on hi ha
conveni de carreteres, on hi ha reconeixements de les realitats administratives? Voste, és cert, reclama el tren, l'ha reclamat des del 1983, i malament anam, encara no el tenim,
a veure si continuarem així.
Oficina a BrusseHes? Faci l'oficina, pero no faci just
l'oficina, no és el problema l'oficina a BrusseHes, el problema és un pla d'actuacions global davant la incorporació
plena al context europeu, d'aixo en voldrfem saber qualque
cosa, necessitam saber nosaltres, el conjunt deIs ciutadans
d'aquestes illes, saber-ne qualque cosa voste, Sr. Cañellas,
President del Govem d'aquesta comunitat autonoma, ha de
tenir aspiracions al maxim, sinó, no l'obrira mai a aqueixa
oficineta a BrusseHes per por que el critiquin, no en tengui
tanta, de por.

EL SR. MORRO 1 MAReÉ:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputa18. Dos aspectes, nosaltres en cap moment no hem parlat de si som o no
som una comunitat, evidentment tenim ben clar que ho
som i crec que s'ha despres de tot el contingut de les nostres intervencions.
Repressió de la llengua i la cultura? Jo no m'hi he referit, evidentment aixo sería un altre aspecte a discutir, jo
m'he referit al retrocés real, efectiu, estadísticament compravat de la nostra llengua a les llles Balears i molt concretament a ciutat, a Eivissa, a aixo no m'hi he referít pero és
el que hauria d'haver dit o ampliar, i evidentment un retro-

Jo li he dit, Sr. Cañellas, que nosaltres no li demanavem que jugas afer nacionalisme, pero evidentment, entenem que una postura conseqüent de defensa i de lluita per
a la llibertat d'aquest poble, evidentment, és esser conseqüentment nacionalistes, jo li diré una cosa, nosaltres no
anam a remole de cap comunitat autonoma, mai no hi hem
anat, en tot cas voste ha anat a remole de les decisions preses fora d'aquestes illes, nosaltres no hem pres mai cap decisió, ni hem actuat amb cap altre criteri que fos l'interes i
l'analisi de la situació de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera.
Competencies educatives? Segurament vostes estan en
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unes negociacions, voldríem saber amb quins termes es
plantegen, evídentment s'ha d'acceptar si lí donen pero,
educació universitaria, sí o no? És un traspas parcial? Amb
quins termes es planteja aquesta competencia en educació?
És evídent que hi ha dos interlocutors: Govern central i
Comunitat, i és molt positiu, pero sense por, plantejant les
aspiracions que tenim, plantejant les aspiracions necessaries, no tenguí por de les lluites que entrebancaran, no entrebanca res plantejar les coses cIares, i si no es fixi, vegi
que aquells que actuen amb claredat, d'aquells que parlen
de les coses, d'aquells que es dirigeixen a la societat, acosegueixen coses.
Jo supos que els dos partits majoritaris xerran, parlen,
segurament faran pactes, clar que ho poden fer, per aixo
nosaltres parla m de dos possibles pactes, í en tot cas ja veurem quins en són els resultats, d'aquests dos pactes.
Nosaltres, per acabar, Sr. Cañellas, el que voldrfem
deixar molt clar és que el que nosaltres intenta m avui és
una qüestió molt senzilla, hi ha unes negociacions, ha d'esser responsable evidentment, pero no just hi ha unes negociacions avui, hi ha una actitud conseqüent dema i passat
dema, a cada moment, que voste ha d'assumir.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel torn de contrareplica
té la paraula el President de la Comunitat.
EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÓ
NOMA DE LES ILLES BALEARS (Gabriel Cañellas i
Fons):
Gracíes, Sr. President. Quan he sentit, Sr. López i Casasnovas, la paraula frustració he dit avui ho reconeixera,
pero no, encara me l'ha carregada a mi, la frustració. No hi
ha manera, no ha aconseguiré, pero no perd l'esperan¡;a.
Tot és manejable aix1 com un vol. Jo vaig dir que feia,
aquí, un tall per veure quina era la situació, la situació que
s'havía prodult des de la investidura a avui en uns punts
concrets, quines sortides possibles hi havía, que ens faltava
per tenir un autentic autogovern i una vertadera autonomia, i deia expressament que no volía reproduir el debat
d'investidura perque feia escassament tres mesos que s'havía produ'it.
Perque precisament la dificultat estava, si no s'haguessin prodult aqueixes circumstancies especials, en donar al
debat d'ahir, d'avui i de dema, un contingut suficientment
important que no fos precisament repetitiu de la investidura, pero hi havia circumstancies que motivaven, que feine
possible que aquí hi hagués un debat sobre 1'estat en que es
troba aquesta comunitat, davant un problema greu en que
es troba aquesta comunitat, que molts hem assumit alllarg
d'aquests vuit anys, i entre ells vos tes, i als que pareixia que
les ombres negres comen¡;aven a ten ir una possibilitat d'aclarir-se, i aixo donava peu que igual que els dies que es debatia en comissió la reforma de l'Estatut i en aquell pIe, al
final de legislatura, molt mogut i electoralista, a veure si
amb més serenitat repetiem aquell debat aquí. Pensava que
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aquesta era una gran oportunitat i no erec que vos tes tampoe no l'ha hagin considerat.
Sr. López i Casasnovas, jo no mensyprei mai ningú, ni
cree que hagi sortit de la meya boca en absolut ni aquí ni
afora cap paraula menyspreativa ni per a la plataforma ni
esper que per a ningú, i si qualque dia en surt una i no és
motivada li agrairia que m'ho fes notar i sap que en altres
ocasions he tornat enrera expressions no conformes amb el
que l'educació i el respecte als altres. Jo respect la plataforma pero no vol dir que jo pugui assumir exaetament les
mateixes puntualitzacions, com les que fan vostes, tampoc
no les puc assumir en absolut perque tenc un plantejament
diferent de cada una de les situacions, tot respectant les actuacions que ells facin, que en cap moment no he criticat,
jo tenc l'obligació de continuar en el respecte als meus pensaments i a les meves actuacions.
Veiam si ens explicam d'una vegada per tates, jo sé
que l'objectiu que hem de perseguir no és arreglar el conveni de carreteres, ni els de les unitats administratives, ni
que un día que tenguem aquells dos arreglats tenguem la
seu plena d'ous, jo sé ben cert que aquests dos punts com
qualque altre comunitat en té qualcun de seu ens pot fer
que en el moment d'asseure'ns a debatre amb les al tres comunitats la fórmula de finan¡;ament, petites diferencies que
tots volem introduir per modificar situacions que una fórmula polinomica és impossible que pugui entendre en tota
la seva totalitat, entrebanquin una solució final.
Si jo puc anar a aquest pacte autonomic, no sé quin
dia, no sé en quin moment, i encara no sé ben bé amb quin
interlocutor, pero si sé amb quin grup, amb aquells problemes resolts, amb el suport que tots vostes em puguin donar
tendré moltes mes facilitats per aconseguir un objectiu final, perque aquells que asseuran davant jo no tendran 1'0portunitat d'afuar-me, i em perdonin una altra vegada l'expressió, les altres comunitats siguin del signe que siguin.
Haurem evitat aqueixes dificultats de finan¡;ament peculíars i ens podrem asseure a debatre repartint justicia. La
quantitat total que entre tots i democraticament decideixin
que ha de servir per finan¡;ar, sigui per una fórmula de corresponsabilitat fiscal o sigui per una altra fórmula distinta,
que a mi no em pertoca avui exposar-Ia aquí per una senzilla raó i és que puc donar la meya opinió particular pero jo
no sé quina m'exposaran, l'única cosa que sé és que en vuit
anys i mig per primera vegada ens han dit: voleu venir i en
parlarem? Que anam de bo? 1 crec que la resposta aqui i
avui havia d'esser: estam disposats a parlar-ne i volem
anar-hi havent escoltat en aquest debat les distintes postures.
No renunciarem a res, 1'única cosa que, utilitzant termes mariners, res més enfora del nostre pensament d'anarhi a discutir quatre serrells i venir carregats només amb
quatre serrans, mirarem de dur qualque peix un poc més
gros, perque és la nostra obligació, perque és la nostra voluntat i perque és el nostre desig, i és un desig, esper, a que
tothom s'hi sumi amb la mateixa voluntat que s'ha manifestat per escrit aquí dedins, afora d'aquí, amb expressions
dels maxims representants del Govern central perque ja no
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n'hi ha de més amunt, i un ha de pensar i ereure que qua n
es representa una institució i es fa un oferiment d'aquest tipus per primera vegada, perque no l'havfem sentit mai, el
que va de bo i no vol donar gat per llebre; si aixo es produís, com que el temps és llarg aquí ens tornarem a veure i
els podré tornar a contar que aquella Hum que veiem enfora no era talllum sinó una equivocació.
1 anam amb un objectiu ben clar: tot allo que ens eorrespongui, exaetament tot el que la Constitució i el nostre
Estatut ens permet i tot quant la mesura ens permeti anar
un poe més enlla no ens quedarem gens eurts, em eregui.
Sr. Morro, jo ja sé que estam a la eua de moltes coses,
jo ahir ja li vaig expressar claríssimament que si arribam a
estar una mica més a la eua hauríem aconseguit aquell bell
ideal que a vostes els faria feli<;os, seríem independents,
perque si en eomptes del 0'1 ja ens rebaixassin un poe més
la xifra no figuraríem als pressuposts de l'Estat; per tant, li
die el mateix, l'objectiu no és anar a encal~r uns convenis,
aixo només és una fórmula d'obviar difieultats i problemes,
no míniffiS sinó el cent per cent d'allo que ens pertoqui.
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No ens han volgut escoltar junts, hem hagut d'anar
d'un en un, pero per ventura també aixo, en aquesta ocasió,
no ha estat dolent. Tenc un temor i l'he de dir aquí, el mateix que tenen vostes, si jo hagués hagut de fer aquest pacte
en elUoc del President del Govern jo no hauria comen~t
per reunir la Comissió de Política Fiscal i Financ;era, perque per bé que hi vagi, i ja he sentít alguna manifestació
avui demad als informatius dels rnitjans de comunicació, ja
hi ha anat tothom com que no saben res més amagat darrera la roca defensat postures individualitzades; per tant, no
he vist encara cap Conseller, la reunió d'avui no haura servit per gaire cosa, aqueixa ha de ser la darrera, aqueixa sera
la definitiva; qua n tenguem el model, la forma i el sistema
podrem discutir el finam;.ament.
Ens ho han comen~t a l'inrevés, no sera a~ per a
nos al tres un entrebanc. Diuen, en acabar comptarem, pero
tengui per segur que la negociació la farem, com ho procuram fer tot, des de la més absoluta de les responsabilitats.
D'altra manera, no pujaríem aquí de la forma que hi pujamo Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Jo comprene que vos tes tenen la mateixa obligació que
jo en sortir aquí, de traetar de quedar bé, pero per favor no
em diguin ni em posin com a objeetiu que jo hagi d'aconseguir fer un pla d'aetuació pIe en el context europeu, és una
frase que queda polidíssima pero és que amb frases d'aquestes no fem país, amb frases d'aquestes només fem aetuacions aquí dalt, queda preciós perque des deIs mitjans
de comunicaeió tothom vegi al portaveu del PSM dient ja
ens ha integrat dins Europa, no sabem com, amb un pla
d'actuació plena, jo no faig cap pla d'actuació que sigui
buit, procur omplír-lo de contingut i procur pensar que estam en una situació actual que és un context, endemés de
nacional, europeu, per a nosaltres molt més europeu que el
context nacional.
Lluit per aquest poble, perque sigui propi i no em digui que de vegades vostes no demanen coses distintes, repassi algunes manifestacions de proposicions duites a certs
ajuntaments i veura si subliminalment no suggereixen un
canvi de capitalitat només i no és el canvi de capitalitat de
Mallorca cap a les illes menors, no és aquest, ja sé que vostes volen esser cap a l'altre ....
Repassin ellexic perque també s'equivoquen els mestres qualque vegada. 1 no li puc explicar més del pacte autonomic, perque com li deia al Sr. López i Casasnovas, jo
tampoc no en sé més, perque l'única cosa que ens han dit
és, estam disposats a debatre damunt aquestes competencies, estam disposats a parlar del finan~ment d'aqueixes
competencies, anau-nos proposant estudis i quan hi hagi
una visió global, i em supos que per a aixo, després d'un o
dos presidents i jo, perque aquest pic em va tocar esser deIs
primers; veig que han fet un repas general a totes les comunitats autonomes, hi haura les pertinents reunions que tots
els varem demanar, ells, que durant vuit anys les han retardat han de proposar, a ells els correspon la responsabilítat
de dir com, qua n i de quina manera, després d'haver-nos escoltat, a tots.

Moltes gracies, Sr. Cafiellas. Se suspen la Sessió per un
temps de deu minuts.
( Recomenfa la Sessió)

EL SR. PRESIDENT:
El Grup Parlamentari MIXT ha comunicat a aquesta
Presidencia la voluntat de dividir les seves internvencions.
Té, en conseqüencia, en primer lloc, la paraula el Diputat
Sr. Vid al i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, Sr. President de la Comunitat Autonoma, Sres. i Srs. Diputats, els que hi són. Varem escoltar, i
després hem estudiat també amb molta atenció, el discurs
sobre política general de la nostra Comunitat, pronunciat
ahir pel Molt Honorable Sr. President del Govern, Sr. Gabriel Cafiellas.
En línies general estam d'acord i coincidim plenament
o quasi totalment amb l'exposició feta pel mmm responsable de l'Executiu balear; si se'm permet, no en va pensam
un poquet igual i, en tot cas, ara, atenint-me a la divisió
que ha fet d'aquí i d'alla, jo no som aquí, pero tampoc alla,
sinó alla d~, i, per tant, des d'aquesta perspectiva, i amb
un oferiment que ja li vaig fer en el seu discurs d'investidura, on vaig optar per una abstenció, pero li vaig prometre
que seria positiva si, agafant-li la paraula i com no dubto
que sera, complia allo que respecte de les illes menors,
sobretot, va expressar a la investidura, perque avui, per allo
que hem dividit en tres intervencions, a pesar de ser els
mixtos, com ha dit el Sr. President, o del Grup Mixt, en
aquest cas, el que sí som és la veu d'una formació autoctona de les Illes Pitiüses, i, des d'aquesta perspectiva, li puc
oferir una col-laboració, utilitzant un poc el seu símil del
castell medieval-tenint en compte que a Eivissa tenim unes
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murades renaixentistes impressionants-, pero, a més d'aixo,
aquell exemple deIs corsaris, que com saben molt bé quan
feia falta sortien, no quedaven dins les murades, podríem
fer alguna cosa positiva per la nostra terra.
Des d'aquesta perspectiva, no per anar a cercar pirates,
pero si per defensar-nos i sobretot amb aquest objectiu comú de procurar el millor per a la nostra comunitat i per a
cadascuna i totes les illes que la integren.
Per tant, jo, des d'aquesta perspectiva, no ti retreuré
res, ni tan sois petits detalls que podrien ser frustrants de
cara a aquelles intencions que va expressar el dia del debat
d'investidura i, per tant, jo el que si faré -die que no li retreuré res ni tan sois l'acusaré d'aquest neo-maltusianisme,
com sembla que han fet altres grups, jo no me n'havia adonat, pero vos te ho ha dit- sera matisar-li un poquet les seves intervencions, millor dir el que va dir ahir, i tal vegada
un poquet també, i, si em permet, amb la diferencia que hi
ha de categoria, i ara la diferencia que hi ha d'estar alla,
una mica lluny, un poquet en el seu estil, si se'm permet.
Em limitaré a matisar algunes coses -die algunes, perque
per a totes no tenc prou temps-, les que a mi m'interessen i
les que interessen a la forma ció política que jo represent
aquí del seu discurs d'ahir.
Voste va comen<;ar parlant de les eleccions amb un legftim orgull, i valgui el joc de paraules, de la legitimació
que li havien donat les umes, i va dir molt bé que quan els
ciutadans parlen a través del llenguatge democnHie de les
umes, i jo li vaig a fer una petita matisació, perque ha de
ser una preocupació de tot, el greu, el lamentable és quan
hi ha molts de ciutadans que no parlen quan es tracta de les
eleccions -si no parlen és perque no volen, ja ho sabem-, i
en aquest aspecte li he de dir que hem de sentir-nos una
mica culpables que, per exemple a la ciutat d'Eivissa, de
24.000 electors, en votaren tan soIs una mica més d'11.000.
Per tant hi ha un conjunt de ciutadans que tenen dret a ser
governats a pesar d'haver passat -i continuo amb el joc de
paraules- com és acudir a les urnes.
Aixo ens ha de fer reflexionar, jo només 1i deman aixo,
i cenyint-me al debat d'investidura, vos te en aquella oportunitat va parlar més extensament que no ahir, de l'autogovern de cada consell insular. Jo només li deman que pensin
que l'artiele 37 de l'Estatut ho diu molt dar, i que desenvolupem el 39, quant a les transferencies als consells insulars.
Ja no die el que ha dit un altre grup, que ha afegit, i als
ajuntaments. Jo, vertaderament, crec que els ajuntaments
tenen unes competencies municipals molt pro pies i no formen part d'aquest organigrama autonomic de la nostra comunitat.
Feta aquesta matisació per -torno a repetir- aportar al
que voste diu i en la mateixa Hnia que el que va expressar
ahir, li vull dir que el que es necessita també és que es tengui en compte aixo i, sobretot, qua n vos te ha parlat deis
disseminats, etc., que podia voste argumentar per obtenir
millo res davant el seu dialeg amb l' Administració central,
pensi també que Eivissa és un disseminat, quant a la població, dins del disseminat geografie de la nostra Comunitat.

Són petites matisacions que li vull fer. El nou dilHeg, a
mi em pareix molí bé; avui matí parlavem a una tertúlia
que hi havia hagut un canvi de p1antejament, jo crec que
no, ni hi ha de ser, en tot cas hi ha hagut un canvi de disposició per part deIs dos grups majoritaris o del Govem, de
l'Administració central i el Govern de la nostra Comunitat,
i si d'aquest canvi de disposició ha de sortir un enteniment,
benvingut sigui.
El que més em va interessar ahir, i amb aixo vaig a seguir la 11nia i precisament abundant en tot el que va dir, és
quan va dir que el que demanava és que d'aquest debat surti un compromfs parlamentari de col-laboració. Jo li vull
oferir i fins i tot el meu grup, m'atrevesc a dir-ho en nom
deIs altres, perque nosaltres admetem totes les suggerencies de les seves propostes de resolució, hi estam completament d'acord; pero el que sí li demanam és que eIs afegits
que li feim, amb l'anim constructiu de la nostra posició minoritaria, pero que crec constructiva i amb caracter de poder parlar en nom d'una forma ció autoctona de les Illes Pitiüses, de les illes menors, ajudarem a construir més bé, a
muntar la nostra Comunitat Autonoma.
Nosaltres, així com va dir voste ah ir, en una part del
seu discurs -tal vegada avang molt poc, perque veig que té
vint pagines, i serien dues per cada minut, cosa que és un
poc difícil, pero intentaré ser breu i anar al principal.
Estam també d'acord que s'ha de comandar a ca nostra, aquí ha estat al Principal, a Eivissa podria ser al Teatre
Cartago; pero només li vull fer una observació, no crec que
aixo l'hagi de preocupar en absolut, jo crec que aixo l'ha de
fer tenir més for<;a, perque tenir el suport civic o de la iniciativa ciutadana, jo sé que li ha d'anar molt bé. Per tant, jo
crec que si a Eivissa, al Teatre Cartago, per exemple, es
muntava una cosa similar, pensi que és per col· laborar amb
el que tots volem.
Perque a Eivissa també ens sentim espanyols i europeus, com va dir voste molt bé ahir, que també, logicament,
ens sentim de la comunitat eivissensa i formenterera. Bé,
dic que ens sentim europeus i tal vegada avui perdem els
partits de la Copa d'Europa, pero ens continuam sentint
europeus.
Una cosa no lleva l'altra, i li die que des d'aquesta
perspectiva ens podem sentir insularistes, que no vol dir insolidaris, i sense cap política soterrada, com dei a voste ahir,
obertament volem col· laborar, pero, torno a repetir-li, collaborar de manera que també aportant coses, vos tes admetin el que els deim nosaltres.
Jo estic d'acord que la CAIB és l'Estat a les Balears, i
la matisació que ha fet crec que m'excusa de fer-ne més,
perque, a més, no tendria temps, pero és molt dar que voste va dir que el maxim representant, i vos te tampoc no ho
ha cercat al lloc oportú -és a la pagina cinc-, de I'Estat espanyol a les Illes Balears és la Comunitat Autonoma; jo hi
estic d'acord, una cosa és una cosa, i l'altra és l'altra; pero
tots som Estat, tots som església, com és diu; i tots som hisenda, com es diu també.
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D'acord amb tot el que voste va plan tejar ahir, amb els
imposts no li die si hi estic d'acord o no perque voste ja ho
ha dit, i en aixo sí que és un seguidor d'Heráclito, perque
ha aplicat allo de panta reí, i el que fa un parell d'anys,
qua n jo era aquí, no era alla, no era així, pero molt bé, de
vegades les circumstancies obliguen.
Per tant, el que sí li vull dir és que estam també d'acord amb tot aixo que voste ens diu del finan<;ament, amb
les reivindicacions de carrete res i la població suportada i el
dimensionament del serveis, que s'ha de tenir en compte no
només la de dret, sinó la fe fet. 1 en aixo, cregui'm, perque
l'altre día es va parlar una mica al nostre consell insular,
que només deman -i aixo ho die molt seriosament- que el
Govern de la Comunitat Autonoma també a la vessant de
l'Administració local tenguí cura que el Govern central
tengui en compte, quan hagi d'atorgar la participació que
toca als consells insulars, amb la recaptació deIs imposts directes i indirectes de 1'Estat, tengui en compte els criteris
de població d'aquestes illes, sobretot la d'Eivissa que es
multiplica
aquests recursos.
Bé, tenint en compte tot aixo -i perdoni Sr. President,
tot d'una acabo, som ja a la pagina catorze-, i tenint en
compte que les Illes hem tengut accés en el Fons europeu,
només en allo del 5B, com ens explicava l'altre dia el Conseller d'Agricultura, tengui en compte que al del 5B, Eivissa era a l'única cosa que podia accedir i també fa falta que
ens deixem de competencies soterrad es i que facem que
tots, concretament en l'assumpte del pla líder, Eivissa, així
com Mallorca i Menorca, també hi pugui tenir accés.
En general, i quant al pacte autonomie ens sembla
molt bé que tenguin un camí, pero, com he dit avui matf al
seu portaveu, ell que en sap molt de carreteres, pensi també allO de la direcció obligatoria. 1 m'ha satisfet molt que
voste, en la interven ció d'ahir, reafirmas que s'havia de tenir en compte la reforma de l'Estatut d'Autonomia que va
aprovar aquesta Cambra.
Per tant, tenint en compte tot aixo, vos te també diu
molt clar que no fara qüestió de principis sobre el camí que
s'ha de recórrer per acabar el mapa autonomie, encara que
ens hem definit clarament per la via de la reforma de l'Estatut, crec que és molt positiu, i al final jo li die que els set
punts de les seves suggerencies els subscrit totalment, pero,
per favor, tengui en compte aquests afegits que veura dema
a les nos tres propostes de resolució, a veure si podem obtenir aquest consens entre tots i l'any que ve, quan parlem de
l'estat de la Comunitat Autonoma, no haguem de parlar
d'una comunitat autonoma en estat, i malgrat aquest estat
es digui de bona esperan<;a, en llenguatge vulgar, no hi cap
en aquest Cambra, ni tan soIs en llenguatge academic, i, per
tant, pensi només el que vol dir en estat. 1 a les illes menors
no tengui cap dubte que seria una comunitat autonoma en
estat, o sigui, empipada.
1, com que vostes ja m'han entes, moltes gracies, Sr.
President. Moltes gracies, Sres i Srs Diputats.
EL SR PRESIDENT:
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Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Pascual i Arnorós.
EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President. Sres i Srs Diputats. Jo vull comen<;ar
amb una mica de broma, respecte d'una discussió que hi ha
hagut entre el President de la Comunitat i el portaveu del
Grup Socialista, Sr. Obrador, quan aquest darrer ha dit que
el Govern era culpable del creixement de la població, i el
President li ha contestat i li ha dit, fins i tot d'aixo som culpables.
Jo crec que fa falta fer una matisació, i és que evidentment de la taxa de natalitat jo pens que el Govern no és
culpable, apart que la taxa de natalitat esta en descens, perO sí hí ha unes polítiques que incideixen sobre l'augrnent
de població, i és la immigració.
Jo pens que en aquest punt intermedi hi pot haver una
coincidencia. 1 vull dir al Sr. President del Govern, no duc
els números aquí preparats perque no pensava dir aixo, que
des del 1986 al 1990, la taxa d'immigració ha estat la superior en tota la historia de les Illes Balears. Si en els anys 60
venia un promedi de 10.000 habitants per any, del 1986 al
1990, han vengut en un promedi de 15.000 habitants per
any. CIar, aixo té a veure que en el CoHegi d'Arquitectes,
del 1987 al 1988 varen passar de 18.000 habitatges visats, a
45.000. Evidentment, aquí hi ha una responsabilitat de la
política urbanística i del sector de la construcció que té el
Govern. Pero crec que avui no hem de parlar d'aquest terna.
El discurs del President va ser un discurs bastant monocolor, i jo pens que en aquests moments, el discurs sobre
el pacte autonomic és el que s'ha de fer aquí avui. Per que
en aquests moments ens hi jugam massa, que ens jugam?
Ens trobam davant un pacte autonomic, segons paraules
del President ens trobam en un moment constituent, ho ha
dir avui, i jo he d'afirmar que estic d'acord amb aquest
plantejament. 1 que tenim un objectiu final, el President
diu, nosaltres no renuncia m a aquest objectiu final, pero no
en feim qüestió deIs medis. 1 la pregunta, al fil del que ha
dit el Sr. Vid al respecte de les direccions obligatories, és la
següent: On ens du aquest pacte autonomic?
Aquest pacte autonomie ens pot dur per dos camins,
un camí que consistiria que es doni des de Madrid carta de
naturalesa al fet que hi ha dues castes de comunitats, unes
que seran Catalunya, Euskadi, Galícia i Andalusia, més l'afegit6 de Valencia, Canaries i Navarra; i una altra que serien la resta, entre elles la de les Illes Balears, i s'institucionalitzarien, usant paraules del Sr. Solchaga, referides a un
altre terna, pero que es podrien aplicar aquí, para siempre
jamás dues classes de comunitats autonomes. Aquest pot
ser un resultat, no possible, jo crec que probable, tal com
anam, i aquest resultat és totalment inacceptable, des d'un
punt de vista nacionalista, i aprofit per dir al Sr. President
que no ens amenaci a fer-se nacionalista, tampoc no 1i deman que s'hi faci, si no s'hi vol fer, pero que sí li demanam
que faci una política nacionalista.
1 des d'una polltica nacionalista, si aquest no pot ser
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mai l'objectiu, que és donar carta de naturales a a una desiguaItat que no esta escrita a la Constitució, sinó que l'artiele 143 diu que les Comunita18 podran accedir a l'autogovern, aixo vol dir que el pacte autonomic només ha de poder dur que els dre18 deis pobles han de ser reconeguts i
tots eIs pobles d'Espanya, segons la Constitució, tenen els
mateixos dre18 per accedir a l'autogovern al mateix nivelL
Si algun no hi vol accedir, molt bé, és el seu problema; pero si a les Illes Balears nosaltres ens hem pronunciat per
una reforma de l'Estatut, aprovada dia 29 de gener del
1991, d'enguany, perque volem un nivell d'autonomia com
Catalunya i el País Base, nasal tres hem d'obtenir aquest nivell d'autonomia.
1 elar, qua n diu, el camí per seguir, sabem que hi ha
dos camins al pacte autonomic. Un camí que propugna el
Partit Socialista, que només pot arribar a donar carta de
naturalesa a la desigualtat entre les comunita18 autonomes,
que és renunciar i dir que no a la reforma deis Estatuts, i
dir que si a una LIei Organica de transferencia de competencies.
Esper que sigui un lapsus, tal vegada no ho va dir, tal
vegada ho va canviar, pero a la pn\gina setze del seu discurs, diu, volem que les solucions dins el marc d'igualtat
constitucional no siguin discriminatories per a ningú i que
tenguin com a marc de referencia -escolti té, Sr. Presidenttotes les competencies de l'artiele 148 de la Constitució. Jo
vull suposar que és un lapsus, i ho vull suposar perque l'educació no és dins l'articIe 148, les aigües no són dins l'artiele 148, la seguretat social tampoc no és dins l'article 148.
Supos que el Sr. President volia dir, i jo li demanaria una
explicació al respecte, les competencies dins el marc de l'article 149, és a dir, que aquelles que no són adscrites exclusivament a l'Estat per l'article 149, o sigui que no són ni a
l'article 148 ni al 149, la resta, aquesta resta pugui ser assumida per la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
1 tornam al tema de si reforma sí o reforma no. la s'ha
discutit aquest tema a 1'anterior Legislatura, pero encara
s'han de recordar quines són les diferencies que hi ha entre
una LIei Organica de transferencies i la reforma.
En primer lloc, la LIei Organica de transferencia de
competencies és un prbcediment excepcional, el normal de
la Constitució és la reforma, com diu l'article 149.2; en segon lloc, una LIei Organica de transferencies és una llei feta a Madrid, sense participació d'aquest Parlament, o sigui
que és una llei feta des deis interessos de Madrid, no des
deIs interessos d'aquest parlament i per tant des deIs interessos de les Illes Balears; i si la fan a Madrid la poden derogar immediatament o quan vulguin amb una altra llei organica, sense participació d'aquest Parlamento
Pero a part d'aixo, a part de les competencies, a la reforma de l'estatut hi ha altres capítols molt important. Per
exemple, en el tema instituconal. Voste no té la facultat de
dissoldre la Cambra i convocar eleccions, la reforma de
l'Estatut diu que sí ho podra fer, i aixo és un dret que tenen
Catalunya, el País Base, que tenen to18 els landas a Alemanya, i que a nosaltres se'ns nega; nosaltres volem que voste
pugui dissoldre la Cambra si li convé.

També volem que aquest Parlament no es pugui reunir
només durant quatre mesos a l'any, perque vuit mesos sense control parlamentari ens sembla que és un temps on el
Govern esta descontrolat.
1 també ens sembla que hi ha un buit en el Hastíe Estatut, i és referent al Consell Consultiu, com hi ha el Consell
d'Estat a nivell de l'Administració central. Necessitam un
Consell Consultiu que només es pOí obten ir amb la reforma de l'Estatut.
En el TItol V, Hisenda i Patrimoni, hi ha el famós concert economic, a l'article 54 bis. Voste ha dit que 1'Estatut
és una declara ció de voluntat, i jo hi estic d'acord, no es
tracta de reclamar d'avui per dema un concert economic
que sabem que no podem aconseguir, pero veim amb preocupació, amb molta preocupació que fins i tot socialistes, el
PSC, els socialistes de la Comunitat valenciana o eIs sociaclistes de Madrid, encap\-3lats pel Sr. Leguina demanen la
cessió de l'impost de l'IRPF; jo no he sentit cap paraula ni
del Govern de les Illes Balears ni de 1'oposició de les Illes
Balears, socialistes, em referesc, que reclamin avui una cessió de l'impost del rendiment de les persones físiques. Esperem que el Sr. Forcades, tal vegada ja ho ha demanat a
Madrid i no ens hem assabentat.
Pens que aquest Estatut ha d'obrir la porta per tal que
el deia de dema 11i pugui haver un concert economic que
evidentment pot ser gradual i que el tempo que vos te, Sr.
President, demanava ahir, pugui ser un tempo adequat per
al funcionament de les institucions, pero mai sense renunciar a un deIs objectius més importan18 que és tenir uns
drets com té Navarra, per exemple, que no és moco de pavo, com diuen en castella, sinó que suposa que el pressupost de Navarra tengtui 411.900 pessetes per habitant,
mentre que nosaltres en tenim 45.000, i si hi sumam els
consells insulars, ja que alla no tenen diputacions, serien al
voltant de 60. 60 contra 411.000 és una diferencia brutal,
una diferencia inacceptable, nosaltres no volem llevar res
als navarros, el que volem és tenir un tracte igual, perque la
Constitució no prohibeix, sinó que l'article 157.2 estableix
un sistema per tenir fórmules de cooperació entre les hisendes de l'Administració central i de les comunitats autonomes.
El Sr. Rodríguez Ibarra va dir que dues llengües -i voste el va citar- no vol dir dues boques. Efectivament, pero si
nosaltres comparam el pressupost de la comunitat d'Extremadura i el nostre, que tenen les mateixes competencies,
ens trobam que ells tenen 95.300 pessetes per habitant,
l'any 1991, i nosaltres en tenim 45, és a dir, la meitat. Per
tant, la realitat és que dues llengües en el cas de les Illes
Balears vol dir mitja boca, no vol dir una boca, ni dues, sinó mitja.
1 si anam als ingressos de 1'Estat imputables a les comunitats autonomes, nosaltres som al 0'1, com va dir el Sr.
President; Extremadura, al 2'6, i només té un 30% més de
població que nosaltres. Per tant, les injustícies són evidents.
1 jo voldria treure unes frases de l'Informe Pi-Sunyer
del 1990 sobre el finan\-3ment de les comunita18 auto no-
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mes, les llegiré: "Resulta dificil justificar el desigual tratamiento de las comunidades autónomas en nombre de la
lucha contra la pobreza, con ello no negamos la necesidad de
una polftica de desarrollo regiona~ simplemente subrallamos
que dicha polltica se instrumenta a través del Fondo de Compensación Interterritorial y no debe, por lo tanto, interferir con
la financiación de las competencias transferidas.
Aixo vol dir que si hi ha d'haver una reflexió per corrguir el desequilibri, vol dir que nosaltres hem de tenir més
del que tenim, i possiblement les diferencies amb Extremadura, nosaltres volem ser solidaris, pero nosaltres en aquests moment no ho podem ser, perque se'n duen més del que
toca.
Volem comandar ca nostra, jo també ho he de dir aquí,
i vull aprofitar per saludar la Plataforma Cívica per a l' Autogovern, com a moviment cívic per a la defensa deIs drets
deIs nostres pobles davan p'imminent perill que el dret al
nostre pIe autogovern sigui trepitjat per un pacte de Madrid que segons com es faci pot resultar un pacte no Comunitat Autonoma amb Estat, sinó un pacte Ferraz-Genova.
Jo esper del President de la Comunitat Autonoma que actUl com a tal, com a representant de tots els habitants d'aquestes illes i no actul com a representant del carrer Génova, perque, si és així, nosaltres estam abocats, com he dit, a
no tenir les reivindicacions que demanam.
Per acabar, li volia dir que estam d'acord amb tot el
que va dir respecte que l' Administració de la nostra comunitat ha de ser la primera, que s'ha de reduir drasticament
la presencia de l'Administració periferica de 1'Estat a la
nostra comunitat, pero també li he de dir que vos te, Sr. Cañellas, no comanda ca nostra, comanda poc, perque de cada
100 pessetes que recaptam, voste n'administra com a President del Govern 7'5, i si comptam la Seguretat Social, n'administra 4'5. Per consegüent, comanda molt poc, voste, Sr.
Cañellas, i nosaltres volem que comandi molt.
També li hem de dir que evidentment el tempo és negociable, pero al dret de ten ir el mateix tipus d'autonomia
com qualsevol altre nacionalitat historica, no hi podem renunciar de cap manera. Si es renuncia a aixo, voste faria figa, i esperam que no sigui així.
Vull acabar amb una frase de Goethe que diu que si
volem convergir en l'infinit, primer hem de diferenciar per
després juntar. Ens hem de diferenciar a través del reconeixement deis nos tres drets i de 1'assoliment de les cotes d'autogovern que ens permet la Constitució, si ho aconseguim
serem vertaderament solidaris i pagarem la part que ens
correspongui; ara que tenim una autonomia francament insuficient, ara que pagam molt més del que ens toca, no som
solidaris malgrat ho vulguem ser, ara som súbdits del poder
central. 1 no ho volem ser més, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Diputat
Sr. Peralta i Aparicio.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
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Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. President del Govern de la nostra Comunitat. Evidentment resulta difícil sortir aquí a parlar essent el darrer de tots els
que parlen deIs grups de 1'oposició, perque tal vegada, tal
vegada no, segur que seré reiteratiu en temes que ja han
sortit una i una altra vegada; pero la veritat és que la in terpretació que s'ha fet del Reglament -que si bé se'ns ha dit
que podíem intervenir tots tres-, del Grup Mixt o del grup
deIs mixtos, parlar els darrers ens obliga a ser reiteratius en
alguns temes.
Com a mínim ens queda el recurs, que han emprat
també els meus companys, de fer alguna broma, i parlant
de la política de taxes de natalitat, jo diria que en som responsables tots, fins i tot el Govern. Un amic meu que és
batle d'un ajuntament de Catalunya em deia un dia que
ells havien fet augmentar la taxa de natalítat del seu poble.
Des de feina dos anys, havien posar televisió per cable i
quan acabava la programació de la televisió espanyola, posaven peHícules picants, i en dos anys aixo havia evolucionat i havia augmentat la taxa de natalitat al poble, un poble
molt petit, puc dir el nom, si volem, és el poble concretament de Vilada, a Catalunya. Em contava a0 i és curiós.
Miri, fent bromes, voste ens ha parlat de flamaradetes,
ha sortirt el tema de 1'oficina a BrusseHes, fins i tot ha fet
una autocrítica de qualque actuació del seu Govern, seva,
ens va fer un relat detallat de la seva peregrinació a Madrid
a demanar més competencies i més doblers, i, per últim,
quan ens ha parlat que a0 era un castell i que voste qualque vegada venia aquí a obrir la porta, a mi, la veritat, em
semblava que escoltavem les memories del relat de Tirant
10 Blanc, que obria portes i resolía tots els temes. Pero,
bromes apart, entrarem en materia.
Dins el temps de que dispos tractaré de resumir la meva opinió del seu discurs d'ahir i de part de les intervencions que ha fet avui que han estat, en certa mesura, una
prolongació del seu discurs amb els diferents apartats que
ha fet a cadascun deIs grups de l'oposició. Tractaré de valorar les seves ofertes i molt especialment s'ha d'aconseguir
el suport de tots els grups polítics envers de les seves propostes de resolució, les set propostes que voste va presentar en el seu discurso
En línies general, Sr. Cañellas, estic totalment d'acord
amb el seu discurs, amb tot allo que va dir; ara bé, és evident que hi va haver moltes coses que no va dir.
Que hem de comandar ca nostra? Totalment d'acord,
tal vegada el que s'hauria d'afegir és que també els menorquins, els eivissencs i els forrnenterers, igual que els mallorquins, també volen comandar ca seva, també volem comanadara ca nostra.
En línies generals, Sr. Cañellas, d'acord amb els dos
elements principals del seu discurso Un discurs que avui no
ha sortit aquí, pero qualcú va dir a declaracions de premsa,
un discurs que recordava, deien, al Sr. President de la Comunitat de Catalunya. Evidentment, va esser un discurs
molt a la catalana, amb el seu estil propi, aixo sí, i estic d'a-
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cord que sigui així i que es basi en dos pilars fonamentals:
seny i doblers.

dascuna de les illes a110 que, d'acord amb l'Estatut, és possible.

1 aque11 que no esta d'acord que venguin més competencies, perque diu que vos tes ho fan molt malament, miri,
val més ten ir competencies encara que sigui no fent-ho
massa bé, no pass in pena que ja n'aprendran, que venguin
competencies, ja se n'aprendra.

Exemples a Menorca en tenim de tot tipus, d'una banda i de 1'altra; un Museu tancat per responsabilitat del Govern central, pero també unes empreses castigades economicament pels costs de les navilieres, i es va obviar aquest
problema per part del seu govern, el dia que aquest tema es
tocar aquí. 1 així li podria fer un llarguíssim llistat de temes.

Permeti'm, Sr. Cañe11as, que 1i recordi tot a110 del que
no va parlar. Ja hi ha hagut altres companys de la Cambra
d'altres Grups que n'han parlat. No es va parlar de 1'increment de la margina ció social que també forma part de l'estat de la Comunitat Autonoma; de la manca d'habitatges
dignes per a aquells que els necessiten que també forma
part aixo de l'estat de la Comunitat Autonoma; del retard a
aplicar la normalització lingüística a molts indrets de la
nostra autonomia, també forma part de l'estat de la Comunitat Autonoma; de 1'enfonsament del sector agrari a les
nos tres illes, que crec que també forma part de 1'estat de la
nostra Comunitat Autonoma. 1 així li podria fer un 11arg
llistat de problemes que voste no va ano menar o que va tocar molt de passada.
En el seu discurs, junt amb el que sí va dir, el problema de la manca de finan~ció, deIs greuges comparatius
amb altres Comunitats Autonomes, de la manca de cooperació per part de l'Estat, deIs incompliments de convenis
per part de l'Estat, etc., etc., tot aixo forma part de l'estat
de la Comunitat Autonoma. Per tant, jo li deman que també ens parli i que no deixi temes tan importants de banda
com els que he esmentat anteriorment i d'altres.
Tot aixo i molt més és el camí, el que vos te va dir al
seu discurs i tot aixo que jo li he afegit i altres coses que
per manca de temps no li puc dir, són el camí per aconseguir augmentar les quotes d'autogovern. Pero sense oblidar
que més autogovern vol dir reforma de l'Estatut. Voste ho
va dir, pero més autogovern ara vol dir reforma de l'Estatut
ja, no després d'un pacte que veurem com anira.

Voste ho va dir, un aeroport en el cas de Menorca que
esta tancat els vespres per la manca d'interes de Madrid, i
que voste va reivindicar quan va visitar Madrid, pero també
hi havia altres qüestions com una marginació a Menorca
deIs organs de gestió d'un bé natural, escas i preciat, com és
l'aigua, per la manca d'interes del seu govern. Es escassa la
representa ció de Menorca dins els organismes d'aigua de
Balears, i és un tema que avui preocupa moH, no tan sols a
Menorca sinó a tota la Comunitat. Evidentment, hi ha
molts de temes de Madrid: aconseguir regionalització de
les quotes lleteres, cosa que a Madrid ho escolten com a
música celestial; el greuge comparatiu amb el descompte de
residents de les nostres illes, per la manca d'interes de Madrid a resoldre aquest tema; escoles, hi ha molts de temes
pendents d'educació, com són les Hnies de cataIa. a moltes
es coles; perque la normalització aquí no ha arribat a tots
els indrets de la Comunitat, i aixo ja ha sortit a molts de
debats que s'han fet aquí.
En resum, Sres. i Srs. Diputats, Sr. President del Govern, nosaltres donarem suport, com ja han anunciat els
meus companys, a les seves pro postes de resolució, pero,
evidentment, amb alguns afegits i matisacions que cree són
importants. Ells ja ho han desenvolupat a les seves intervencions, i tots aquests afegits, em creguin, van en una sola
Hnia: reafirmar el desig d'autogovern i aconseguir majors
cotes, majors competencies, majors cotes competencials
per a totes les illes, per a tota la Comunitat sense greuges
comparatius ni marginacions. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Si no ens aproven a Madrid aquesta reforma de 1'Estatut, pitjor per a e11s, perque sense cap dubte aixo enfortira
encara més una demanda que en els darrer dies va cobrant
una for~ que, a la curta o a la llarga, aconseguira aquests
cotes d'autogovern que fins ara ens han estat negades. 1
crec que amb aixo estam quasi quasi tots d'acord.
Pero tot aixo sense oblidar l'autogovern de les diferents illes. Res de greuges comparatius amb altres Comunitats Autonomes, 1'Estat espanyol no és només Sevilla, Madrid i Barcelona; Balears i el seu govern autonom, els Consells Insulars, i jo diria que també -discrepant un poc del
meu company de Grup- els Ajuntaments, són tots Estat espanyol, pero també Comunitat Autonoma. Per tant, cal no
oblidar-ho a l'hora de donar més competencies als Conse11s
Insulars des de la Comunitat. No només comandes de gestió, sinó competencies plenes; s'ha d'acabar amb un estat
de coses negatives per a les nostres illes. No tenir competencies plenes en seguretat social, educació, en tot all0 que
no esta transferit i que es pot transferir d'acord amb la
Constitució, pero tampoc no hem d'oblidar transferir a ca-

Moltes gracies Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. President de la Comunitat.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies Sr. President. Gracies Sres. i Srs. Diputats per
la paciencia d'escoltar-me una vega da més. Comprendran
que si era dificil respondre a un Grup amb dues veus, ferho a un Grup amb tres distintes exposicions, que quasi em
permetrien treure aquí, en aquest context familiar en que
s'han expressat els tres oradors, amb aquella frase que
m'adjudicava a mí el Grup Socialista, tants de caps !ants de
barrets, em trob davant tres caps i tres formes i una voluntat d'unificar.
Jo cree que dels tres es pot concloure una voluntat innegable de donar suport al context primordial i principal
que va esser objecte ahir de debat, amb distintes matisacions segons els Portaveus. Unes matisacions que no vénen
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per simples qüestions geogrMiques o d'ubicació parlamentaria, sinó que representen molt més posicionaments ideologies, que no situacions accidentals.
Jo voldria matisar algunes coses, i és que no podem estar pendents, com pareix que se'm proposava, que hi hagi
gent o no que a un moment determinat, quan és el moment
decisiu a unes eleccions, no exerceixin els seus drets. Es
possible, és real que hi ha gent que no va a votar, pero a
aquests se'ls governa igual perque afortunadament no hi ha
distinció que faci possible saber qui ha votat o no en un
moment determinat. Són governats igual el que passa és
que dins l'examen intern que ells facin en el moment que
no exerceixen aquest dret, perden un altre dret que és el de
queixar-se.
Dic aixo perque en cap moment ningú no s'ha de poder sentir ni ignorat, ni oblidat, ni marginat pel Govern
d'aquesta Comunitat. Ni molt manco i especialment cap de
les institucions que formen part del Govern d'aquesta Comunitat, sigui el Govern en si o siguin les altres institucions, els Consells Insulars.
Si ahir no hi va haver excessives referencies impHcites,
que sí n'hi va haver, perque jo deia clarament que s'ha d'explicar que l'Estat només és un, pero que els representants
principals són diferents segons sigui l'abast territorial de
govern, els Ajuntaments en els municipis, els Consells a les
Illes i la Comunitat Autónoma a la regió, nacionalitat o país, perque ningú no se sentís oblidat, ens obliga el fet de tenir-ho tan clar que independentment que ahir féssim o no
menció d'aquest desenvolupament de l'article 39, aquesta
sigui una de les obligacions primordials del Govern d'aquesta Comunitat.
Pero no s'oblidin per favor, que qui res no té, res no
pot donar, i que en el moment en que plantejam transferencies als Consells Insulars, surt immediatament l'empero,
i cap Consell Insular no voldra rebre competencies si no estan adequadament dotades, cosa molt justa, molt logica, i
molt raonable. I la lluita que feim qua n demanam finan¡;ament, la feim precisament per poder obviar que la discussió
que nosaltres tenim avui, de cara a aquells que han estat
massa aspres en el moment de donar el que sí tenien, ens
hagi de passar exactament igual, Déu no ho faci, amb els
Consells insulars.
Per tant, no som nosaltres que hem de recuperar cap
mena de cadena de l'esclavitud perduda, són altres que han
ignorat aquestes cad enes que ells mateixos es posaren durant molt de temps i ara recorden que les han de recuperar
perque perden el tren de la modernitat d'aquest país.
M'alegra la coincidencia, i al mateix temps em satisfa
poder-los dir clarament que tot i respectant qualsevol moviment, aquest Govern, aquest grup polític i jo mateix, ens
sentim ampliament i absolutament emparats cívicament,
ciutadament i socialment. Totes les manifestacions que hi
hagi a més a més, benvingudes; pero en el moment decisiu i
clau, els ciutadans, individualment, representant col·lectivitats i com a membres d'una ciutadania, ens empararen i ens
continuen, mentre no es demos tri el contrari, emparant, i
;;;;;
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no amb paraules només, quan passavem i ens donaven un
copet a l'esquena i ens deien, vas bé, no et preocupis; sinó
que a més d'aixo ens empararen aixf com toca i, per tant,
respectant aquesta decisió presa de manera lliure i secreta
pels ciutadans d'aquestes illes, continuarem actuant.
M'és difícil poder-li dir en aquest moment que pass ara
amb un 5B d'una illa en concret, perque desgraciadament
aquest sedas encara no el tenim nosaltres. 1 als que estaven
més bé els han posat molts d'emperons, voldrem veure que
diran des dellloc on tenen la facultat de decidir deIs que tenien algunes dificultats més, pero no li capiga cap dubte,
igual que lluitarem des d'Eivissa, des de Menorca, des de
Formentera i des de Mallorca perque aquest 5B que era
l'única manera de participar en els fons comunitaris que
ens quedava a l'abast, no pass as per davant la nostra porta
sense aprofitar aquella ocasió, no deixarem de lluitar perque uns projectes en concret siguin una realitat.
Esperam sincerament que en el próxim debat que hi
hagi, sigui de l'ordre que sigui, aquesta Comunitat no estigui ni en estat ni amb estat, el que és tant com ripuntat, pero amb les bastes grosses; sinó que estigui acabat, llest, enllestit, de tal manera que el fruit de l'esfon; de tots sigui
igualment beneficiós per a tots.
1 dins aquest context de puntualitzacions a aquest
grup, voldria esser prou clarificador que en el moment en
que una intervenció d'aquesta magnitud i de la transcendencia que pot tenir per a un davant aquesta Cambra, s'usen expressions, es procura, s'intenta, s'esfor¡;a un perque
no hi hagi errors. Tots som humans, i és possible que ens
equivoquem; només s'equivoquen els que no fan res. Pero
quan he posat l'article 148, Srs. Diputats, no m'he equivocat, el darrer apartat d'aquest article inclou totes les materíes del 149, per tant en dir 148, no hi ha error, el 148 acaba dient que passats cinc anys hi podra haver també exactament totes les del 149, si bé és cert que imposa uns condicionants de modificació de l'Estatut als quals jo crec que
no hem renunciat. Per tant, el 148 marca uns Hmits, i la
Constitució no té diferencies per a ningú.
1 nosaltres no volem diferencies per a mngú, pero també volem que, per favor, una vegada més no es facin judicis
de valor anticipats, que no es digui que un pacte autonomic
suposa cessions, que no es facin judicis de valor d'allo que
no se sap. Perque si nosaltres no som en condicions de ferlos i som el Govern d'aquesta Comunitat i fins ara els únies
interlocutors institucionals, perque n'hi ha que fan el paper
del comissionista, que va i ve, que també se n'assabenten de
qualque cosa, encara no sabem de que va, em pareix improcedent que es faci el judici de valor de dir un pacte auto nomic pot suposar rendir les nostres armes a les portes d'aquest castell inexpugnable que ha estat fins ara a Madrid.
Per tant, qui vulgui fer judicis de valor, que se'ls guardi.
Es similar o paregut a dir que no estam per a les comandes de gestió, que volem competencies, que les volem
completes, que no volem desigualtats més que les que les
nos tres propies peculiaritats ens puguin comportar, pero
que també dins aquest capitol del seny que ens adjudicam
tots amb tanta freqüencia i per molts anys, voldríem que
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aquest seny ens dugués per un camí que no és tancar-nos a
fer-ho per passes rigoroses, ens impedís arribar a aquest
objectiu final que tots desítjam.
Estic convengut que amb el seu suport, senyors del
Grup Mixt, serA més fAci1l'actuació del Govern, com ho sera amb l'ajuda de tots aquells que vulguin col·laborar en
aquest suport seu, a I'hora de fer les pro postes i a l'hora de
fer les lluites que facin falta. 1 no es preocupin, senyors del
Grup Mixt, el darrer tot ho té, i per aixo parlara el darrer el
Grup Popular.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grAcies Sr. President. Membres del Grup Mixt
que volen intervenir en torn de replica? Té la paraula el Sr.
Vidal.

que el que 1i deia del 5B, es tractava precisament no perque
vostes ho poguessin fer, sinó perque tengués el mateix suport, i no és ara el moment de parlar-ne que han tengut els
altres projectes de les altres illes. 1 m'excús d'entrar a fons
a la qüestió.
Per acabar, senzillament que l'any que ve, quan parlem
aquí i seguint el símil de la Comunitat en estat o l'estat de
la Comunitat, si és la Comunitat en estat, respecte d'aixo
amb tota seriositat li he de dir -acabaré amb una broma,
una broma d'actualitat, no només pel canon, perque és el
problema més greu que tenen les illes pitiuses- que Déu faci que el Govern hagi romput aigües. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Pascual
iAmorós.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gracies Sr. President. Si se'm permet parlaré
des del mateix escó per guanyar temps. 1 només perque no
voldria que el to de la meya intervenció anterior hagués
confós ningú, tal vegada perque 1i he donat un to massa jocós, i sobretot perque no hagués confós sobretot el Sr. President del Govern.
En primer lloc li he de dir una cosa, respecte del que
ha dit d'ubicacions, si anava per aquest Diputat, no és gens
accidental la ubicació que té quant a la situació en el Grup
Mixt, no té res d'accidental, no, no té res d'accidental, no hi
entraré més.
Quant al que li he dit de l'abstenció, el que 1i volia dir
amb anim constructiu, un poquet des de l'experiencia, és
que tots som responsables i hem d'estar preocupats per
l'alt grau d'abstenció, perque, vulguem o no fa falta una illusió deIs ciutadans d'aquesta Comunitat Autonoma cap a
la res poNdea, sigui dit sense anim d'entrar en qüestions de
veus, la res poNtiea.
A continuació, 1i vull dir que li agafo la paraula una
vega da més. Aquest compromís que voste ha clit, per poder
dotar adientment les transferencies als Consells Insulars, li
agafo la paraula, Sr. President. Ili agafo en un sentit, i estic
molt content que de cada dia coincidim més fins i tot amb
les cites insularistes, perque voste ha esmentat ni més ni
manco que "Gra d'Arros", com sap el Sr. President, bé, ja
ho explicarem un altre día perque no hi ha temps; "Gra
d'Arros" és el que va parlar de recuperar les cad enes de
l'esc1avitud perduda.
Pero, el que li vull dir és que no el confongui aixo. Em
vull comprometre que el mateix que voste demana a l'Administració central, pensi que té l'obligació de fer-ho respecte de les Illes, respecte deIs Consells Insulars, respecte
al desenvolupament de l'artic1e 39, recordant que el 37 diu
que el govern, la representació i l'administració de cadascuna de les illes és ostentada pels Consells Insulars. Que quedi c1ar aixo amb tota seriositat.
Des d'aquesta perspectiva només 1i puc dir una cosa,

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. President de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, vos te diu que se
sent emparat cívicament, ciutadament i socialment perque
ha guanyat unes eleccions, i jo estic d'acord que ha guanyat
unes eleccions amb majoria absoluta, pero jo li deman per
que.
L'objectiu final que ha dit voste és aquesta igualtat de
drets de tenir l'autonomia que vulguem i per tant nos al tres
volem tenir la mateixa autonomia que té qualsevol altra
Comunitat Autonoma de 1'Estat espanyol. Si és per aixo, jo
crec que efectivament esta emparat no tan soIs pel seu Partit, per la seva coalició electoral, ho esta per molta més
gent que no l'ha votat.
Pero si voste diu que esta emparat cívicament, ciutadament i socialment per anar cap a un pacte autonomic que
consagra la desigualtat entre unes autonomies que sera n de
primera i unes altres que seran de segona, li he dir que possiblement tendra la majoria d'aquest Parlament, entre el
seu grup, entre el seu partit i el primer partit de l'oposició,
no amb tota la seva coalició si és veritat el que he llegit als
diaris i les dec1aracions que ha fet Unió Mallorquina.
També 1i he dir una altra cosa, respecte d'Unió Mallorquina que en primer lloc s'ha adherit a la Plataforma Cívica, i, en segon lloc, que ha sortit als mitjans de comunicació, que Unió Mallorquina, que va esser la promotora de la
reforma de l'Estatut que es va aprovar dia 29 de gener, que
va esser qui a través d'una iniciativa parlamentaria va fer
possible la Comissió que va redactar la reforma de I'Estatut, hi ha hagut unes declaracions als diaris que no vol renunciar a aquesta reforma. Tal vegada estic equivocat, em
podem desmentir.
l, en tercer lloc, li he de dir que sí, que voste té majoria
per fer el que vulgui, pero també 1i he de dir que hi ha unes
enquestes molt significatives que pens que no són suficients, tal vegada s'haurien de fer més ben fetes, més grosses, pero que de moment ens diuen que per cada ciutada
d'aquestes illes balears que no vol tenir una autonomia
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com la que tenen les aItres Comunitats historiques, n'hi ha
quasi quasi set que diuen que sí. Per consegüent, voste pot
fer el que vulgui Sr. President, perque té majoria per ferho, el que passa es que nosaItres esperam del seu bon sentit
i de la seva prudencia que faci cas al que vol la majoria del
poble de les Illes Balears.
1 respecte de l'article 148, molt bé, l'article 148.2 diu
efectivament que passats cinc anys es pot accedir a les competencies de l'article 149, pero, i voste ho ha reconegut,
mitjan~nt la reforma e#I'Estatut, no d'altra manera.
Per acabar, jo li vull dir que tendni tot el nostre suport
perque negoci! a Madrid un pacte autonomic amb les condicions que tenim, i si vos te s'ha sentit aHudit quant que jo
he fet judicis de valor, li vull donar un marge de confian~
Sr. President, el té tot i esper que no ens defraudi.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. President.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies Sr. President. Tan soIs per constatar que efectivament, en qualque ocasió, quan se surt a aquesta tribuna,
es fan judicis de valor, i s'intenten repetir una vegada més.
Jo no crec que en cap moment hagi fet ni tan soIs la més
petita insinuació de cessions de res que ens doni dret ni la
Constitució ni els Estatuts. 1 sistematicament s'intenta suposar que un pacte autonomic pot esser una ja previa concessió a perdre i a cedir part d'allO que ens correspon.
Un pacte és un carnf per arribar a un fi. 1 tan sois he
fet la concessió de dir que no posarem un temps predeterminat per arribar a aconseguir aquest objectiu que perseguim, que no sera la qüestió de temps la clau principal d'aquesta negociació, sinó l'objectiu final. Tant és aOO que
crec que l'única vega da que s'han pogut pronunciar i en l'únic sentit ha estat per cobrir el que són les peculiaritats d'aquesta Comunitat pel fet d'esser una Comunitat insular,
pluriinsular que ha tengut unes dificultats determinades i
que les ha de superar. Tan soIs aquestes peculiaritats. Hem
d'admetre que hi ha aItres Comunitats que tenen també les
seves, i que aixo ens pot fer diferents a un moment determinat.
Suposant que aquesta sigui la voluntat de tots els
grups, no crec que hi hagi motiu per pensar que asseure's a
una taula a negociar sigui renunciar a res.
1 si die que em sent emparat, no ho die pel fet d'haver
guanyat unes eleccions, perque aixo seria pretensiós i una
presumpció personal, sinó que em sent emparat perque el
que es dedueix d'unes eleccions és que hi ha una coincidencia majoritaria d'una serie de ciutadans d'aquestes illes que
volen un determinat carnf i un determinat procés que ve
marcat per un Grup poUtic majoritariament acceptat, i per
la coincidencia en alguns punts de molts altres grups que
proposaven exactament el mateix. Per tant, en el moment
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en que anam a defensar aixo, defensam coses per les quals
ens sentim absolutament emparats.
Voldríem exactament de tots els grups el mateix suport
a l'hora de defensar, malgrat sigui dins una simple resolució tan senzilla com la de les inversions, aquest mateix esperit d'anar a cercar si trobarem aquest suport de tothom
quan parlem d'aeroports de Mallorca, de Menorca, de
l'Hospital de Manacor, de la inversió de costes, de l'Hospital de Palma, de totes aquelles altres referencies i relacions
que férem ahir en el discurs i que tothom ha obviat per si
de cas patinas.
Nosaltres continuarem insistint en les competencies
com continuarem insistint en el finan~ment que ens correspon per fer nos al tres "lo nostro" i perque ens correspon
que els altres ho facin també en compliment de les seves
competencies. Tan soIs quan puguem dir que tothom ha
complit amb el que li toca, podrem dir que cadascú comanda ca seva, pero alerta que ca nostra tal vegada no és ca seva per a tothom. Ca nostra crec que és aquesta Comunitat,
que compren quatre illes, que forma un conjunt i que per a
tots és ca nostra.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies Sr. President. Té la paraula el Portaveu
del Grup Parlamentari PP-UM.
EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias. Sr. Presidente. Sras y Sres Diputados.
El Presidente del Govem, en su discurso de ayer, cifraba el pasado éxito electoral en que los ciudadanos habían
escogido, mayoritariamente, el programa del PP-UM para
el próximo cuatrienio, y ello es obvio; pero, a mi juicio,
tanto o más importante que el programa concreto ha sido
que los ocho años de gobierno del centro-derecha balear,
lejos de erosionar la credibilidad de quien lo representa, ha
volcado a su favor la confianza de una amplia mayoría, y esto no podemos perderlo de vista en un debate que, como
éste, trata de poner en claro el planteamiento de la política
de la Comunidad Autónoma.
En pocas palabras, en mi opinión el ciudadano pensaba, piensa que se han hecho muchas cosas y sobre todo que
se han hecho bien, y por eso vota con la confianza de que
se seguirá por ese camino.

y que nadie piense que digo esto como muestra de satisfacción y autocomplacencia; muy al contrario, lo que quisiera con ello es resaltar al Presidente del Govern la necesidad de asumir la responsabilidad de respaldar aquella confianza con hechos, de extremar esfuerzos por desarrollar el
programa prometido, y de mantener los oídos bien abiertos
a las demandas públicas.
Las preocupaciones de nuestro grupo parlamentario
en esta legislatura estarán puestas, lógicamente, en apoyar
al Govern, pero también en recordarle sus compromisos.
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Una parte del discurso del Presidente nos ha producido una especial satisfacción: es la que se refiere a su disposición al diálogo y al consenso con las fuerzas de oposición;
ello por dos razones: la primera, porque pone de manifiesto públicamente que tres victorias electorales sucesivas y
ocho años de trato dificil con una oposición en ocasiones
correosa -si me permiten la expresión-, no han conseguido
ensorberbecer ni alterar su talante de diálogo, y que, pese a
nuestra mayoría parlamentaria absoluta, la negociación política está abierta a todos los grupos que estén dispuestos a
aportar ideas y a apoyar la construcción definitiva de nuestra Comunidad.
La segunda razón, porque parecía apuntar a una nueva
disposición, por parte del Grupo Socialista, a modificar sus
planteamientos de los últimos años y pasar de la postura
casi permanente de acoso y derribo del Govern, tratando
de encontrar apoyo en los grupos más pequeños, a la de arrimar el hombro en la tarea común de enriquecer nuestra
Comunidad, lógicamente desde la crítica, y sin perder su
función de control de la acción de gobierno.

Debemos felicitamos si al fin conseguimos desterrar
actitudes pasadas, que dieron lugar a posiciones legislativas, a mi juicio poco responsables y ponderadas de las que
surgieron leyes y propuestas necesitadas de revisión, como
la de espacios naturales, o de hostilidad manifiesta, como
las mantenidas en la reforma del Estatuto.
¿Es real la disposición a colaborar de la oposición, a
que se refería el Presidente? Yo tengo que confesar, a estas
alturas del debate, que no tengo nada claro.
Financiación. El discurso del Presidente se ha centrado fundamentalmente en dos temas: finanaciación y autonomía. Y tal vez éste de financiación es uno de los más discutidos en esta Cámara, en los últimos años, y siempre se
han planteado dos posturas contrapuestas: una, la del grupo Socialista, que se ha esforzado en convencernos de la
bondad del sistema vigente; y otra, la del resto de los grupos parlamentarios y el Govern, que la hemos venido considerando insuficiente e injusta.
Ello desembocó en la propuesta contenida en la reforma del Estatuto, de un nuevo modelo de financiación. No
obstante, y en referencia a la situación actual, la controversia ha girado unas veces en tomo a los componentes de la
fórmula, tanto en lo que se refiere a los índices que en ella
se contemplan, como el de insularidad; como a los que no
se contemplan, como el de población demandante de infraestructuras y servicios no residente; el del distanciamiento
real geográfico del territorio insular, o el de la existencia de
unidades administrativas separadas.
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se en condiciones razonables, una fuerte inyección para
nuestras vías, nuestras congestionadas vías, que necesitan
urgentes ampliaciones: la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio cifraba recientemente en no menos de 50.000 millones de pesetas, año actual, las necesidades para adecuar la oferta a la demanda en el tema de carreteras en los próximos años. Y que nadie se asombre, porque con unos niveles medios de tráfico similares, la red de
interés general del Estado, que tiene una longitud de unos
18.000 kilómetros, tiene prevista una inversión de más de
un billón de pesetas.
Pero no solamente padecemos un defecto de financiación a través de las competencias transferidas; también, como puso de relieve ayer el Presidente, hay todo un rosario
de inversiones directas del Estado, inconclusas o aún no
empezadas, y lo que más nos preocupó de su discurso, es la
caída del 50% a pesetas constantes en los últimos años. A
este respecto, me pregunto, ¿cuál ha sido el papel jugado
por la Administración periférica del Estado, y cuál su responsabilidad en este estado de cosas?
¿Se han sabido exponer carencias y necesidades, en las
materias de competencia estatal, ante los respectivos ministerios, por sus representantes aquí, aquí, en la Comunidad
Autónoma? ¿Se ha puesto el empeño necesario y se ha
ejercido la presión adecuada?
No vaya contestar a esas preguntas porque ignoro las
respuestas, pero los resultados de las gestione.') que se hayan podido hacer no son, al menos hasta ahora, brillantes;
y, no lo olvidemos, las autoridades periféricas de la Administración central tienen como una de sus principales obligaciones la de transmitir a Madrid aquellas carencias y buscar en la capital del Estado las oportunas soluciones dentro
de lo que son sus competencias.
Esta caída de la inversión estatal, la ausencia de convenio de carreteras y la irrisoria participación de la Comuniad Autónoma en los ingresos del Estado y en el Fondo de
Compensación Interterritorial, me parece que son suficientemente elocuentes como para evitarnos seguir discutiendo
sobre la balanza fiscal, tan de moda en los días pasados. Y
aquí, pediría al Grupo Socialista que concentraran todos
sus esfuerzos y conocimientos -que son muchos, y me consta- en la tarea de contribuir a buscar soluciones para la mejora de la financiación de las Islas, en vez de derrochar todos esos conocimientos tratando de encontrar errores en
los argumentos del Conseller de Hacienda.

Es grato escuchar que en alguna medida la mayor parte de estas peticiones empiezan a ser entendidas por la Administración central -¿se entienden aquí por el Grupo Socialista?-, aunque lo que es verdaderamente importante no
es que se entiendan, sino que se comiencen a atender.

Una última observación a propósito de la financiación,
yes que si se consiguen los objetivos propuestos por el Presidente, se podría producir un efecto de mejora indirectamente en la financiación de los Consells Insulares, en el
momento en que haya el traspaso de las competencias correspondientes, y, tal vez, como se ha dicho aquí por algún
otro Portavoz, con los mismos argumentos de población y
unidades administrativas distintas, una mejora directa de
sus paupérrimos presupuestos.

Lo mismo sucede con el tema de los Convenios, y específicamente el de Carreteras, que supondría, de renovar-

Autonomía. En esta parte del discurso cabe detenerse,
a mi juicio, en dos aspectos fundamentales: uno, la ubica-
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ción, netamente constítucional, del Presidente; y el otro, su
posición de flexibilidad en cuanto a la fórmula y el tiempo
necesarios para la definitiva estabilización del proceso autónomico.
Quiero detenerme en ambos, y respecto del primero
quiero decir que creo que deja muy poco espacio para el
equívoco. El Presidente no sólo ha hablado en términos
constitucionales al referirse a la Nación española, así, en siguIar, o a la unidad del Estado, sino que ha dejado claro
que sea cual fuere el trato con el Gobierno central, nunca
jugaría con esos términos ni con la ambigüedad que supone
omitirlos. Entre tanta declaración oportunista como hemos
escuchado en los últimos tiempos, resulta reconfortante
oir, de quien lleva años gobernando a contracorriente y
maltratado por un poder central y centralista, la seriedad y
firmeza de su pensamiento político.
Esto, Sras. y Sres. Diputados, no es Croacia ni Lituania; esto es, sencillamente, una Comunidad Autónoma española: "Yo imagino, pues, que cada gran comarca se gobierna a sí misma, que es autónoma en todo lo que afecta a
su vida particular; más aún: en todo lo que no sea estrictamente nacional. La amplitud en la concesión de "self-governament" debe ser extrema, hasta el punto de que resulte
más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo
que se entrega a la región. En principio, sólo el ejército, la
justicia, una parte de las comunicaciones, la vida internacional, el derecho a intervenir los actos del régimen local y
la opción constante a establecer servicios reguladores de
orden pedagógico, científico y económico, en todo el territorio peninsular, quedarían en manos del órgano central
del Estado. Y este Estado nacional va a ser cosa mucho
más seria y enérgica de lo que ha sido hasta aquí. El abandono de tanta jurisdicción que hemos hecho a la gran comarca parece hasta ahora inspirado sólo por una generosidad en beneficio de una vida local. Ya se verá como a la
par va hecho en beneficio del poder nacional, que, libre de
ese lastre, ascenderá a las alturas de prestigio que le corresponden y de que nunca debió bajar".
Esto no son palabras mías, son palabras que hace más
de sesenta años decía un gran español, Don José Ortega y
Gasset, nosotros, ahora lo tenemos plasmado en una ConstituciÓn, y todo lo que hemos de hacer es convencer de ello
a quienes todavía temen que la fortaleza de las Comunidades Autónomas pueda suponer la fragilidad del Estado; o a
quienes, por el contrario, piensan que el camino del autogobierno pasa inexcusablemente por la destrucciÓn de España.
El segundo aspecto destacable de las palabras del Presidente, relativas a la situación autonómica, se refiere a la
fórmula o fÓrmulas para su avance. El pasado año, esta Cámara elaborÓ una Proposición de reforma del Estatuto que
duerme el sueño de los justos en algún cajón olvidado en el
Congreso de los Diputados. Pensamos entonces y seguimos
pensando ahora, Sr. López Casasnovas, pensamos entonces
y seguimos pensando ahora que aquél es el mejor camino
para adecuamos a la amplia demanda de autogobierno, y
vaya dar solamente tres razones para justificar esta afirmación:
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Primera. La reforma de Estatutos entra de lleno en el
mandato constitucional, contenido efectivamente en el
apartado segundo del articulo 148; han pasado más de ocho
años de vigencia del nuestro, las instituciones están en marcha, la legislación básica aprobada por esta Cámara, la experiencia electoral repetida satisfactoriamente, la Administración autonómica trabajando; en definitiva, todo a punto
para ensanchar el campo de actuación de las instituciones
de Baleares y para tomar en sus manos la representación
ordinaria del Estado en la Comunidad, como dice la Constitución en su artículo 152 y como reclamaba ayer nuestro
Presidente.
Segunda razón. La reforma de los Estatutos permite la
diversidad en la homogeneidad. Permite que, sin renunciar
a nada, cada Comunidad especifique sus peculiaridades;
cuando la reforma se debatió en este Parlamento, ya señalábamos esta ventaja frente al procedimiento, también
constitucional, contenido en el artículo 150.2, que autoriza
a realizar transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas mediante Ley Orgánica específica, procedimiento
que a nuestro juicio si se singulariza para cada Comunidad,
haciendo, por ejemplo, para la nuestra una ley de ordenación de transferencias a las Islas Baleares, nos sitúa en la
misma vía que la reforma de los Estatutos, con algunas desventajas, como los mecanismos de control no definidos o la
posibilidad discutida por constitucionalistas de recuperación, en este caso, de competencias por el Estado, etc. Eso
si se hace para una ley singular; y si se generaliza para todos -con otra LOAP A- impide la necesaria diferenciación
entre unos y otros, como efectivamente ya se había mencionado desde esta tribuna esta tarde, y sigue dejándonos en
inferioridad de condiciones respecto de las comunidades
mal llamadas históricas. En cualquier caso, su utilidad me
parece evidente que es transitoria.
Tercera razón. La tercera ventaja de atender la reforma del Estatuto propuesta está en la resolución definitiva
del tema de la financiación. Nosotros propusimos el sistema de convenio o concierto, similar pero no necesariamente igual, al que tienen otras comunidades y con las premisas
que se contienen en los artículos 156, 157 Y 158 de la Constitución. Ello exige, desde luego, el valor de plantearse rigurosamente el papel de las Comunidades Autónomas como partes indivisibles del Estado, pero con verdadera capacidad para su auto gobierno en lo que afecta al desarrollo
de sus competencias, y no vemos en este planteamiento nada que no pueda ser admisible e incluso deseable para todos, ya que minimiza las controversias a que nos ha conducido el modelo vigente de financiación provisional, y creo
que puede simplificar extraordinariamente el futuro.
Las técnicas jurídicas y económicas están suficientemente desarrolladas para permitir dar con las fÓrmulas precisas y para incorporar en ellas el principio de la solidaridad, que nosotros estamos dispuestos a defender ahora y
siempre, nos sea favorable o desfavorable, porque creemos
con Ortega y Gasset, y queremos como él, que la Nación
española en su conjunto también ascienda a la altura que le
corresponde.
Es evidente, no obstante, que la vía de la reforma del
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Estatuto tiene también sus inconvenientes, y quizás el mayor, el de más importancia, sin ninguna duda, es la necesidad de un acuerdo generalizado que hoy por hoy parece dificil de alcanzar, porque, pese a lo que hace un año pedía al
Grupo Socialista, Sr. López Casasnovas, hace un año o
unos meses, que se subiera al carro de la reforma del Estatuto, el Grupo Socialista es evidente que no se subió, y sin
él no se puede prosperar en ese camino.
Ya ven, Sras. y Sres. Diputados, que el Gobierno español -y no nos duelen prendas decirlo- es valiente a la hora
de la reconversión industrial o minera, que nosotros entendernos imprescindible pese a lo dolorosa que pueda ser, pero se acobarda en lo que a la reconversión administrativa se
refiere. Y tal vez somos optimistas al tachar al Gobierno
central de cobarde en materia de reconversión administrativa si atendemos al imponente crecimiento de su aparato
institucional, funcionarial y directivo: aumentan ministerios, organismos y empresas públicas, altos cargos y funcionarios, como queda reflejado en los Presupuestos Generales del Estado año tras año, en tanto se regatean transferencias y se escatiman medios a las Comunidades Autónomas.
El otro día leía en una revista técnica que la línea de
alta velocidad de ferrocarril entre Madrid y Sevilla -hoy
también aquí se ha hablado de trenes-, que empezó presupuestada en 180.000 millones de pesetas está por los
300.000 millones de pesetas, y a nosotros se nos regatea, se
nos niega, el traspaso en condiciones mínimamente aceptables de los 30 kilómetros de la línea Palma-Inca.
Algo se mueve, sin embargo, y parece concretarse en el
Pacto Autónomico. ¿Cuál es el alcance de este Pacto? Debo confesar que lo desconozco, aunque me tranquiliza
enormemente, pero en cualquier caso parece discurrir por
un camino distinto al de la reforma de los Estatutos. A mi
juicio, cualquier movimiento es bueno y creo que una alternativa a la reforma de Estatuto podría ser aceptable bajo
tres condiciones corno mínimo.
La primera es que se mejore inmediatamente la situación actual, lo que pasa por la reconversión administrativa
de que hablaba. Y ello significa traspaso inmediato de competencias y mejora de las fórmulas de financiación actualmente existentes, tal como nos proponía el Presidente, ayer
en su discurso y hoya lo largo del debate.
La segunda condición es que el Pacto consiga los mismos resultados que la reforma del Estatuto que propusimos, es decir, que la Comunidad alcance los mismos techos
competenciales y que se arregle de forma justa la financiación definitivamente.

Y la tercera condición es que la solución sea objeto de
un consenso muy amplio de las fuerzas políticas parlamentarias, ya que, si no es asi, tendría el mismo problema con
el que tropieza la reforma del Estatuto, una continua irregularidad y zozobra, al albur de resultados electorales, aquí
yen la capital del Estado.
En definitiva, de lo que se trata en las tres condiciones
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es de que el Pacto sea un escTibir derecho con renglones
torcidos y que todos lo sepamos y estemos dispuestos a asumirlo.
Y, finalmente, sólo me queda decirle, Sr. Presidente,
que hacemos nuestras las resoluciones que propone y esperamos que sean apoyadas por toda la Cámara, y que compartimos, tras escucharle, un moderado optimismo, tras escucharle a usted compartimos su optimismo, tras escuchar
a la oposición lo dejamos en moderado, en cuanto a que sean atendidas por el Gobierno central las peticiones, las
propuestas que mañana se presentarán, y se inicie una nueva relación de cooperación con la Comunidad.
Muchas gracias.
EL SR PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President.
EL SR PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Només per
una qüestió de cortesia, crec oportú i convenient usar un
torn en aquest debat, no per contestar logicament al grup
que dóna suport al Govern, sinó perque crec que és el moment més adequat perque comprenguin que adre<;ant-me
d'una manera molt especial a ells, els demani a aquells que
integren el grup parlamentari majoritari d'aquesta Cambra,
a aquells que integren el Grup Parlamentari del Partit Popular i Unió Mallorquina, que facin una petita reflexió, que
se n'adonin -crec que ho fan- que ells, a més de ser els que
donen suport al Govern de la Comunitat, són, en tot moment, els que tenen la dificil i primordial funció de vetllar
les actuacions del seu govern.
Perque a ells els correspon, més que a ningú, la difícil
tasca de mantenir i fer que es mantenguin per part d'aquest
govern tota una serie de conviccions que són les propies
d'aquells que a un moment determinat li varen donar la capacitat de representar-los. Perque des d'aquesta vetlla puguin garantir que mai el Govern a que eHs donen suport no
deixi de banda, ignori o oblidi aqueH mandat que a un moment li donaren.
Perque en aquestes circumstancies actuals, el Govern
de la Comunitat Autonoma ha de fer un esfore;, el més gros
possible, el maxim esfore; possible, sense rendir cap ni una
de les armes, sense lliurar-se en cap deIs moments, per tractar d'arribar fins a un camp de Huita, de Huita sana pero decidida per obtenir la més amplia capacitat de sentir-nos un
país amb autentica for<;a de decisió, finan<;ada suficientment per no dependre de ningú i empesa, sense cap dubte,
per un cam! de progrés.
1 és important que aquest grup que és el que dóna suport al Govern usi tot el seu esfore; per alentar aquest govern a no deixar passar cap ocasió, pero que també ens serveixi de vetlla perque no facem cap passa enrera.
Al mateix temps, jo els voldria demanar que usin exac-
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tament els mateixos esfor<;üs per utilitzar tots els mitjans
que siguin al seu abast per aconseguir que a altres foros de
dialeg, a altres centres de decisió i sempre exactament amb
el mateix seny, es defensin les postures que han de fer possible, per afegitó, que aquestes actuacions nostres puguin
anar per aquest camí. Em referesc que, alla on es pugui decidir tot a110 que formava part integrant del discurs i del
debat que ahir es va pro posar, en qüestió d'inversions que
no depenen de nosaltres i que graven les nos tres possibilita18 economiques, perqué eIs hem de dedicar esfor<;üs financers que podríem dedicar a competéncies que ens són
propies, es faci exactament la mateixa vetlla; pero amb una
major facilitat, perqué en aquest esfor¡;: puc demanar la collaboració d'altres grups de la Cambra que són disposa18,
efectivament, a fer-ho.
Aquells esfor<;üs que han de fer possible que el 1992,
els Pressupos18 del Govern de la Nació que es debaten en
aques18 momen18, ens donin molt més amplíes oportunitats
i ens permetin no haver de repetir aquí les mateixes peticions que hem hagut de fer en aquesta ocasió.
Que es compleixin eIs desitjos de veure les inversions
realitzades en els temes d'aeroports de Ma110rca i de Menorca, i en els temes d'hospitals. Perqué no ens pareix prudent ni convenient que cap deIs grups no accepti que un
hospital com el de Manacor que havia d'haver estat fet,
acabat i en11estit l'any 1988 i que després s'ha anat retardant, es presenti en aquest pressupost, després de la promesa de comen¡;:ar-lo enguany, es presenti per a l'any que
ve amb una inversió de 4.000 i busques de milions de pessetes, amb només una dotació d'escassament 200, i un ter mini
de realització de 5 anys per fer aquesta inversió de 4.000
milions, quan l'any 1988 ja havia d'estar acabat.

o que en el segon hospital de Palma, no precisament
proposat per nosaltres com a una urgéncia, sinó per altres
grups, perqué nosaltres créiem més urgent el d'Inca, surti a
un Pressupost de l'Estat amb 10 milions de pessetes, qua n
es calcula una inversió de 10 a 12.000.

o que s'ignorin i quedin sense justificar les inversions
en infrastructures esportives en els centres escolars que estan convinguts i firma18 amb el nostre govern. O que tampoc no quedin determinades les inversions en costes, a un
moment en qué aquesta comunitat ha fet l'esfor~ grandíssim, combinat amb tots els ajuntaments de tots els colors
polítics, per embeUir les zones, la prova és que només han
quedat a l'aire aque11es zones on la partieipació massiva de
la inversió de costes havia d'haver fet i aconseguit el més
important deIs resultats.
Tants i tants de temes com hem tractat aquí i per als
quals els deman una vega da més la seva coHaboració, la de
tots els grups, la de cadascun en la mesura en que siguin capa<;üs i amb la seva for¡;:a. Tan soIs si tots ajuntam els nostres esfor<;üs, podrem parlar amb un altre, no tan moderat,
Optimisme, d'un futur realment esperan¡;:ador per a to18, i
no haurem de parlar, una vegada més, de doblers, doblers i
doblers.
Creguin-me que treure aquest tema un pie i un altre
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també, no és en absolut ni agradable ni crec que sigui convenient, precisament perque aquest esperit de confian¡;:a en
la política i en el que els polítics podem aconseguir per a la
nostra comunitat, és precisament qualque cosa més que
parlar de doblers. No debades diuen en aquesta terra que
"parlar de doblers no fa senyor". Voldríem, Sres i Srs. Diputats, que el proper debat ens elevas a tots a una categoria
molt més de senyors en aquest sentit.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President.
Vu11 recordar als portaveus deis grups que podran presentar propostes de resolució dema mat! de les 9 a les 10 en
el Registre d'aquesta Cambra.
1, conelos el debat, s'aixeca la sessió.
EL SR PRESIDENT:
Comen~ la tercera sessió del Debat general sobre acció política i de govern corresponent a les propostes de resolució. Per presentar les propostes de res lució del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula, en primer Uoc, el Diputat
Sr Pascual i Amorós.

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr President. Sres i Srs Diputa18.
El President del Govern, Sr Cañe11as, abans d'ahir,
quan va fer la presentació del debat i es va centrar en temes
pendents que hi ha entre la Comunitat Autonoma de les 111es Balears i l' Administració de l'Estat, va fer una crida als
distints grups parlamentaris perqué es fessin una série de
propostes a l' Administració Central i el Grup Parlamentari
Mixt ha respost a aquella crida recollint eIs 7 pun18 que ell
va pro posar.
D'aixo en parlaré poc. Només he de dir que es demanen doblers per a carrete res, per exemple, que es demanen
doblers per als ajuts als pagamen18 deis deutes produl18 per
les pluges torrencials i que es demanen doblers per a altres
coses, com puguin ser temes culturals, la normalització lingüística i també que les solucions de finan~ment passin
per la comptabilització de la població real utilitzadora deIs
serveis i no la població de dret, pero aquesta setmana també hem vis cut la presentació en públic de la plataforma cívica per a l'autogovern i ens han lliurat un manifest que els
distints grups parlamentaris hem rebut a través del President del Parlament.
Ido bé, el Grup Parlamentari Mixt es fa ressó d'aquest
manifest, deIs seus objectius i, coincidint amb el Grup Parlamentari PSM-EEM, encara que en forma diferent, du a
l'aprovació d'aquesta cambra quatre pun18 que són el reflex
del manifest de la plataforma cívica. En primer lloc, es tracta de valorar positivament - com deim a la nostra proposta
d'acord núm. 9 - totes les iniciatives ciutadanes, i naturalment ens referim a la plataforma, per aconseguir l'autogovern i eIs seus objectius de fer créixer la consciéncia de país
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per tal de fer possibles les nos tres legitimes i irrenunciables
aspiracions com a poble.
En segon 1I0c, com a conseqMncia d'aquest principi,
demanam que s'aprovi pel Congrés de Diputats el text de
reforma de l'Estatut que es va aprovar en aquesta cambra
per una gran majoria absoluta dia 29 de gener d'enguany,
que és un text que equipara la nostra autonomia al nivelI
d'autonomia de les nacionalita15 mal anomenades historiques - Catalunya, País Base i Galícia -, perque Andalusia
també en té com aquestes i no és cap nacionalitat historica.
En aquest respecte, a aquelIs que díuen que hi ha moltes dificultats per a reformar els estatuts, jo els de dir: ¿Per
que, si al Govern Centralli ha interessat reformar els estatu15 no record de quantes comunita15, no sé si són cinc o
set, perque es poguessin celebrar les eleccions dia 26 de
maig del 1991, a totes les comunitats, eleccions munícipals
i eleccions autonomiques? Si en un termini de temps molt
breu ha reformat to15 aques15 estatu15, per que ens han de
dir que no si la Comunitat Autonoma de les Illes Balears
demana la reforma del seu? Jo vulI recordar una vegada
més que l'artide 143 de la Constitució diu que les comunitats autonomes exerceixen el dret d'arribar a l'autogovern.
És un dret que ten en les comunita15 autonomes dins el
marc constitucional i el que feim aquí no és en absolut sortir del marc constitucional, sinó exercir aquest dret que ens
dóna la Constitució.
Per tant, nosaltres pensam que l'objectiu immediat i
més concret de la plataforma cívica és aquest: que s'aprovi
la reforma de l'Estatut, i així hem de celebrar que el ConselI Insular de Menorca, en una sessió celebrada recentment, ja ho demanas així, i que el ConselI Insular d'Eivissa
i Formentera, en una sessió encara més recent, de fa molt
poes dies, també hagi acordat demanar que s'aprovi la reforma de l'Estatut d'Autonomia, cosa que ha fet per una
amplia majoria. Aixo és el que nosaltres demanam, sobretot del grup majoritari de la Cambra: que do ni suport a
aquesta proposició, cosa que al cap i a la fi hem afegit al
principi que propugna el President del Govern i que nosaltres també recollim, d'assumir que la Comunitat Autonoma
és l'Estat a la nostra Comunitat, i que s'ha dotar del maxim
de competencies i capacitat política i economica, és a dir,
que la principal Administració a les Illes Balears és l'autonomica i no la periferica. Per tant, aixo és el punt més important.
Després hi ha un altre punt també derivat del que demana la plataforma cívica, que és instar el govern de l'Estat
i el de la nostra Comunitat que pactin un calendari de
transferencies de competencies en tot allo que s'aprovi a la
reforma de l'Estatut i, naturalment, també sol.licitar que es
dugui a efecte el model de finan<;:ament basat en el concert
economic. Respecte d'aquest darrer punt, he de dir que el
PSM-EEM ha presentat un punt, el seu núm. 10, que és
més complet que el nostre, perque parla d'una situació
transitoria per arribar al concert economic que podria ser
la cessió a la Comunitat Autonoma un imposts deIs grossos. Naturalment to15 pensam en l'impost sobre la renda de
les persones ffsiques, cosa que ja han demanat les comunitats auto no mes de Catalunya, de Valencia i de Madrid. Ho

han demanat eminen15 presiden15 socialistes, o sigui del
Partit Socialista Obrer Espanyol, i nosaltres volem que aixo
també es faci aquí.
Respecte d'aquest punt, per tant, nosaltres oferim una
transacció al Grup Parlamentari PSM-EEM perque, en
aquest cas en base a la seva redacció, s'hi afegís que s'incrementi la proposta del Sr CañelIas - i en aquest cas també
del Grup POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA - que és la
consideració de la gran necessitat d'incrementar la inversió
de l'Estat a les Illes Balears. Si s'hi afegís aquest paragraf
dins la proposta del PSM-EEM, nosaltres estaríem d'acord
amb una transacció, naturalment.
Per tot aixo, pensam que en aquest debat no hem de
diversificar les propostes d'acord, perque ens jugam que davant el Pacte Autonomic arribem a tenir, a nivelI d'autonomi a, un estatut de primera, un estatut del mateix nivelI que
els de Catalunya o del País Base, o que aquest Pacte Autononmic fet a Madrid per a les Illes Balears institucionalitzi
un estatut de contingut molt menor que eIs de Catalunya i
del País Base, cosa totalment inacceptable i, a més, rebutjada per la societat balear, és rebutjat per cada un deis pobles
de les illes Balears, com ja ha manifestat una enquesta molt
reveladora en aquest respecte que diu, com vaig dir ahir,
que per cada malIorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc
que volen que hi ha hagi manco cotes d'autonomia, n'hi ha
quasi quasi set que demanen un nivelI d'autonomia semblant al de les nacionalitats historiques. Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies. Té la paraula, també pel Grup Mixt, el
Sr Vidal i Juan.
EL SR VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Com ha dit el meu company de grup, en les nos tres
propostes de resolució nosaItres hem recollit totalment les
suggerencies que va fer el President del Govern en el seu
discurs sobre l'estat de la nostra autonomia. Aixo tal vegada ha confús l'opinió o alguns mitjans de comunicació en
el sentit que nosaltres donavem suport incondicional - pareix que ho han dit així - a les suggerencies que va fer el
nostre President. Efectivament, nosaltres li donam suport,
pero no incondicional, sinó agafant la paraula del seu compromís que també assumiria una serie d'afegits que ahir nosaltres varem fer i amb els quals ell ja va estar d'acord en
principi, almanco implícitament. Per tant, no m'estendré
sobre el punt del qual ja ha parlat el meu company, referent a la reforma de l'Estatut, perque ja no cal parlar-ne
més, cree que ha quedat prou dar.
Em referiré, sobretot, al punt 1, on, seguint la suggerencía feta pel Sr President, nosaltres dei m que al mateix
temps, en base al que preveu l'article 37 del nostre Estatut,
reconeixen - "el Parlament de les Illes Balears acorda" - la
necessitat de desenvolupar l'artide 39 sobre traspas de
competencies als conselIs insulars a l'efecte que puguin
exercir el govern, l'administració i la representació de les i-
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Hes respeetives. Aquí, en les propostes presentades pel
Grup Parlamentan PSM-EEM, hem vist que hi ha un punt
- concretament la seva proposta de resolució núm. 3 - que
va referencia a la convocatoria de la Comissió Tecnica Interinsular, la qual, com dia la llei, ha de distribuir totes les
competencies, així que, naturalment, aquestes propostes hi
haman de passar per tal que les dugui a terme.
Per tant - i igualment que ho deim d'aquest punt concret i per al PSM, també ho deim per a tots els grups - ja
anuncia m que estam d'acord a transaccionar, quan hi hagi
un recés, que segurament se'ns concedinl, tant aixo com altres propostes que hi pugui haver, amb el benentes que ho
feim complint el compromis que varem assumir ahir sobre
que volem arribar al més ampli consens possible per part
de tots els grups d'aquesta Cambra perque es duguin a terme, seguint les suggerencies del Sr President del Govern de
la Comunitat Autonoma, aquestes millo res que ens han de
conduir a un model d'autogovern que encara no tenim.
Quant al punt 4 de les nos tres propostes de resolució,
veuran que també recollim el que deia sobre la solució financera, el fet de les unitats administratives que reconegui,
naturalment, l'Administració Central, mitjan~nt conveni o
altres alternatives al marge de les incloses dins la fórmula
global de finan~ment, i nosaltres afegim: "i que aquesta solució es reflecteixi adientment en la política del Govern de
la Comunitat Autonoma respecte de les diferents illes que
composen les tres distintes unitats administratives". Nosaltrem confiam, com va dír ahir el Sr President, que aixo es
reflexara, i confiam que el Grup que dóna suport al Govem
de la nostra Comunitat també assuminl aquest compromis
del mmm responsable de l'Executiu.
El punt 5, ni més ni menys, no l'hem tocat, perque és
per arribar a solucions per a la comptabilització de la població real utilitzadora deIs serveis d'infrastructures, perque, naturalment, com va dír ahir el Sr President, crec que
aixo també s'ha de reflectir a les illes menors i concretament a Eivissa i Formentera, ja que la població de dret
moltes vegades es quadruplica o quintuplica els mesos de la
temporada turística i, per tant, no és just que les distribucions de les aportacions als recursos es facin en base a una
població de dret que no correspon a la de fet.
Amb el punt 7, on es demana "s01.1icitar ajudes a l'Administració Central "per a la protecció del foment de la cultura propia i la reeuperació de la nostra llengua, on radica,
per la seva varietat, la riquesa de la nostra societat", també
hi estam totalment d'acord. El que nosaltres voldriem dir,
per acabar, perque cree que ja s'han debatut prou totes les
qüestions, és que les nostres propostes de resolució, en coherencia amb el que varem dir ahir, van encaminad es precisament a aixo que deiem: a obtenir el més ampli consens
possible per aconseguir una millora en les cotes d'autogovern, en la finan~ció de la nostra Comunitat Autonoma i,
sobretot, ja que per imperatius geografics i fins i tot histories estam dividits en tres unitats territorials concretes, que
aixo es refleeteixi també adequadament en la millora deIs
recursos de finan<;ació deIs consells insulars i també en el
fet de poder gaudir de l'autonomia que, per ser valida, com
he dit tantes vegades aquí i ara repetesc, ha de passar per
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lotes i cadascuna de les illes de la nostra Comunitat. Gracies, Sr President, i també gracies per la seva atenció al Govem i als Srs Diputats.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Abans de continuar, voldria advertir als portaveus deis distints grups parlamentaris, que la Mesa no admetra cap proposta de transacció que
no es presenti per escrit, indicant, arnés, els punts afeetats i
els punts que es retiren.
Grups que volen intervenir en els tom de les propostes
del Grup Parlamentari Mi.."t? Pel Grup Parlamentari PSMEEM, té la paraula el Sr López i Casasnovas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gnlcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sres del
Grup Mixt.
Ens satisfa reconeixer que hí ha una amplia sintonía
amb les propostes de resolució que aquí es presenten, si bé
s'hauran de posar en concordan~ amb les que també presenta del PSM-EEM.
El primer punt, el reconeixement de la necessitat que
la reforma de l'Estatut que es va aprovar aquí oportunament sigui també reiterada i defensada davant el Congrés
deIs Diputats - i del Senat, si prospera - és una necessitat
bi1sica i fonamental si volem que les competencies que hem
demanat aquí es consolidin dins l'Estatut d'Autonomia.
Avui que el President de la Comunitat Autonoma del País
Valencia, o de la Comunitat Valenciana, o el President de
la Comunitat de Madrid reclamen aquestes competencies el de la Comunitat Valenciana a partir de la reforma de
l'Estatut, perque ja tenen aquestes competencies via delegació, via llei de transferencies - és un bon moment per dír
que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears també té i
ha d'exercir aquest dret davant el Govern Central i el Congrés deIs Diputats, pero a la vegada que demanam a0 i totes les competencies de l'article 148 de la Constitució, és
obvi que hem de reconeixer que dins les Illes Balears hi ha
un procés pendent, el procés de descentralització no només
administrativa, sinó competencial, que avala l'article 39 de
l'Estatut d' Autonomia.
Per tant, nosaItres, si el President ho permet i amb el
text pertinent, proposariem que, si no hi ha inconvenient
per part deIs grups pollties, arribéssim a una transacció,
perque cree que és important que no sigui una qüestió de
protagonisme de grup, sinó una qüestió institucional, parlamentaria, el fet d'arribar a aquestes resolucions per unanimitat, si és possible.
El punt 2, suficiencia, autonomia, iguaItat, corresponsabilitat i solidaritat són principis tan elementals que no
haurien de ser necessariament objeete de reafirmació parlamentaria. Per que el Grup Mixt, el Grup PSM-EEM i supos que aItres grups presentaran aquesta resolució? Perque, fins ara, no hi suficiencia, ni hi ha autonomia, ni hi ha
iguaItat, ni hi ha corresponsabilitat. La solidaritat és dóna
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per entesa, peró tampoc no hi ha els mecanismes que arbitrin aquesta possibilitat de coneixement previ i de repartiment posterior deIs recursos económics que es posen damunt la taula.
Obviament, la fórmula que garantiria millor aquesta
situació és el concert económic, si bé nosaltres també afirmam que abans d'arribar al concert económic també seria
prudent i pragmatic, com ahir li agradava de dir al President, que es contemplessin dies, passes que no supossessin
endarreriments peró permetessin arribar a les fórmules
desitjables de concert económico Ens referim als grans impostos estatals - l'IRPF, per exemple - i a la necessitat de
dir d'una manera clara que la prórroga del sistema actual
de finan<;ació no és en absolut acceptable. Qualsevol mesura que passi per la prórroga d'aquest sistema, encara que
després venguin afegits de finan<;ació addicionals, sera una
terrible involució dins el sistema autonómic de l'Estat.
Per a<;6 també ens fa una certa recan<;a - li donarem
suport, peró ens fa una certa recan<;a - el punt 3: que la solució de les inversions en carreteres ha d'arribar via conveni entre ambdues administracions. No hauria d'arribar via
conveni, hauria d'arribar via una finan<;ació idónia, justa i
corresponsable. Si només ens obrin la porta del conveni, no
ho rebutjarem, peró sempre direm que aquesta fórmula és
insuficient i que no és una fórmula autonómica.
Saltaré els punts 4, 5 i 6, perque és obvi que els hem de
donar suporto Quant al punt 7, ha dequedar molt clar que
les ajudes de l'Administració Central per a la protecció i el
foment de la cultura própia i la recuperació de la nostra
llengua són deguts a larticle 3.3 de la Constitució Espanyola. L'Estat té el deure inalienable, peró també indefugible,
d'ajudar en aquesta qüestió. La varietat lingüística, la plurinacionalitat de 1'Estat espanyol basada en l'eix de quatre
llengües diferents, quatre llengües nacionals, fa imperiosa
aquesta necessitat.
Acabaré amb el punt núm. 9, el punt del calendari de
les transferencies és tan obvi que supós que no hi haura
ningú que s'hi oposi. Per a nosaltres el punt 9 és importantíssim. Fer créixer la consciencia de país és precisament el
que donara al Sr Cañellas la possibilitat que tots els seus
discursos que pot amollar, que pot donar a les ones hertzianes arribin a trobar la sintonia necessaria perque a Madrid
els facin caso Si no es govema amb el coixí, amb el suport,
amb el sosteniment de tot un poble no es fa valer el principi d'indentitat nacional, i nosaltres som conscients - i ja ho
vam dir en un debat preeisament amb el Sr Pascual - que a
les Illes Balears hi ha un ambit nacionalitari, hi ha tots els
elements perque es doni la nació deIs paIsos que parlen la
llengua catalana, peró hi falta la consciencia, i fer créixer la
consciencia nacional del país será preeisament el que legitimara les irrenunciables aspiracions del nostre poble.

Sr President. Sres i Srs Diputats.
En relació amb les propostes del resolució del Grup
Mixt, comen<;arem, óbviament, per la part més senzilla, per
la part del si, per aquelles amb les quals estam d'acord:
Proposició núm. 3, inversions en carreteres via conveni,
d'acord; proposició núm. 4, cercar la soluci6 financera al
fet de les unitats administratives, no hi ha cap problema.
La núm. 5 ja presenta unes certes dificultats, cree que de
mala redacció, peró podem estar d'acord amb el fons, perque "arribar a solucions per comptabilitzar la població real"
és un problema comptable, supós que volen dir una altra
cosa, coneixer la població real i en funció d'aquesta població real plantejar determinades solucions en materia de finan<;ament de la Comunitat Autónoma, peró parlen de
comptar i en el fet de comptar hi estam d'acord.
Punt núm. 7, "sol.licitar ajudes a l'Administració Central en materia de protegir i fomentar la nostra própia llengua i cultura", d'acord. Punt núm. 8, calendari de transferencies, s'ha dit aquí. Punt núm. 9, "valorar positivament
totes les iniciatives ciutadanes per aconseguir l'autogovem", estam d'acord que si la societat civil es mou vol dir
que es viva; que s'ajudi a aconseguir més autogovem, d'acord, no exactament d'aconseguir l'autogovem, 1'article 1
de l'Estatut d'Autonomia ja diu que ens constituIm en Comunitat Autónoma. Ens hi constituírem 1'any 1983 per accedir a l'autogovem; des del moment que ens varem constituir tenim un autogovem, ara es tracta d'incrementar el
sostre, no de crear una nova figura. Ho tengui present, Sr
Pascual.
Anem, peró - el peró sempre és la part més interessant
d'un debat - a les coses amb les quals estam molt poc o
gens d'acord. Veig que la darrera troballa ideológica d'aquesta Cambra - esper que el Partít Popular tengui la prudencia suficient per matisar i desvirtuar certes afirmacions
un poc radicals que es varen fer - apunta a la idea que la
Comunitat Autónoma és 1'Estat, a les Illes Balears, i, francament, aixó no és dins el marc de la Constitució. Si ens
hem de moure fora del marc de la Constitució, no hi ha
fronteres, no hi ha límits, podem arribar on volguem, la
imaginació és molt amplia, peró dins el marc constitucional
recordem que l'article 137 ho deixa perfectament clar:"L'Es
tat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i
en les comunitats autónomes que es constitueixin".
Totes aquestes figures d'organització territorial, Sr
Pascual, són Estats. Un municipi és Estat dins el terme municipal, un Consell Insular és Estat dins la seva illa, la Comunitat Autónoma és Estat a les Illes Balears i l'Estat és
Estat en tot el territori d'aquest Estat, i valgui la redundancia. Convé que recordin aquestes veritats elementals, perque fer aquests grans pronunciaments que nosaltres ens
constituIm en exclusiva en 1'Estat, senzillament és saltar-se
la Constitució.

EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Pons i Pons.
EL SR PONS 1 PONS:

Hi ha hagut una mica de debat entom d'aixó, cree que
per part del Partít Popular tendra un vida curta, ja hi hagut
unes matisacions que ho han desvirtuat, peró els aconsello
que si volen aprofundir ideológicament en aixó s'atenguin
realment a les conseqüencies i vagin fins al final, perque el
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final de tot aixo, si la Comunitat Autonoma és I'Estat i assumeix totes les funcions, és ben clar: Si deixam I'Estat reduH a materies internacionals, al tema exercit i poca cosa
més, Espanya no seria, com diu la Constitució, "un Estat
social i democratic de dret" - un Estat, aixo ho diu l'article
1, no importa llegir massa, basta arribar a la primera fita -,
sinó que seria una confederació d'Estats, i si vol un model,
li recoman que rellegeixi la Constitució deIs Estats confederats d'America, que va crear el Sr Jefferson Davis en un
acte d'autogovern; un autogovern, per cert, que crec que
cap de vostes no sostendrien, perque es va fer un autogovern
per practicar l'esclavitud dins el propi territori.
Aquesta constitució confederal li pot servir de model per
veure que quan s'afluixen eIs lla<;üs també hi pot haver interessos que realment no són del tot legftims.
Reforma de l'Estatut d'Autonomia. Li vaig dir des d'aquesta tribuna, Sr Pascual, que aquesta reforma no feia por
perque no es va prendre seriosament; no hi va haver un debat seriós, basta beure com ha acabat el gas, com ha acabat
la vida política. Aquesta reforma és un expedient que és a
Madrid, es tramitara el dia que sigui, pero ja té una mort
absolutament anunciada. Aquí, el tema fonamental és:
Aquesta Comunitat Autonoma, estructurada polfticament
després d'un procés molt laboriós i que no hem de tornar a
obrir, el procés constituent del qual parlam ara, si tenim
seny, és un procés constituent d'ampliació competencial,
pero no de tornar a obrir to18 els fron18 polities que va dur
el debat de l'Estatut, i aquesta reforma, afortunadament tots ho sabíem, vaig participar en algunes comissions - anava un poquet en broma, es tractava d'amar un poc el Grup
SOCIALISTA i d'enviar una cosa a Madrid que anas amb
el suport de tothom exceptuant els qui avui tenen la responsabilitat de governar dins l'Estat espanyol, que és el govern socialista, pero ja ha vist com al final la majoria d'aquesta Cambra no dubti que vendra a les propostes de seny
i racionalitat.
Hi haura una ampliació competencial via pacte autonomic, hi haura una reforma d'Estatut amb els elemen18
competenciaIs i punt. No s'ha de mester res més, perque la
resta seria obrir un vertader infern polftic en aquesta Comunitat Autónoma, sobretot perque ja sabem el que significa el poder autonomic i el poder insular, que serien replanteja18 si la reforma hagués anat seriosament. Per tant,
un altre motiu per no donar suport a aquest punt 1.
Un altre element que em pareix pintoresco Com és
possible que parli que "la Comunitat Autonoma és el govern principal i no subsidiari"? De principal hi ha el teatre,
i ja es fan certs movimen18 ciutadans, ens pareix molt bé
que es facin, etc., pero a la Comunitat Autonoma no hi ha
govern principal ni secundari, hi ha un govern de la Comunitat Autonoma, absolutament legítim, els ciutadans escolleixen mitjan<;ant les umes la majoria política que volen,
des del 1983, majoria conservadora, i aixo és el Govern de
les Illes Balears, i el govern d'una illa és el seu Consell Insular, i el govern de cada municipi és el seu ajuntament.
Per tant, deixem-nos d'histories, de primacies i secundarietats. Aixo són figures retoriques d'una ideologia política
d'escassa consistencia.
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Punt 2, hem d'incrementar la inversió, tot aixo estaria
molt bé, pero al final "un model de finan<;ament basat en el
concert economic". Jo voldria Sr Pascual - em dirigesc a
voste perque cree que és el principal artífex d'aquestes argumentacions - que tengués present que l'element de concert economic és un fossil polític, perque no to18 els territoris de l'Estat espanyol estan uni18 o es varen unir de la mateixa forma. El cas del País Basc és molt simptomatic, repassi la Constitució. Per que la Constitució té una disposició derogatoria, la 2, on s'esmenten dues lleis, la de dia 25
d'octubre del 1839 i la de 21 de juliol del 1876? Per que
parla d'aquestes lleis i no parla de derogar el Tractat deIs
Pirineus? Perque el cas del País Basc és una unió molt peculiar.
Una vegada acabades les guerres carlines hi va haver
represalies contra els territoris que havien donat un suport
social a aquestes guerres - ara acabaré, Sr President - i, per
tant, qua n la Constitució de l'any 1978 va voler tancar processos, va voler tranquil.litzar to18 eIs pobles d'Espanya i va
obrir el tema de l'autogovem a través de les Comunita18
Autonomes, en el cas basc va voler fer un reconeixement
del fet que aquestes lleis que es consideraven vexatóries per
a aquest país, quedaven expressament derogades. 1 encara
més: La disposició addicional primera de la Constitució diu
que "empara i respecta eIs dre18 histories deIs territoris forals", aquest és l'origen jurídic constitucional deIs concerts
economies famosos que tant el preocupen.
EL SR PRESIDENT;
Li prec que vagi acabant, Sr Pons. Té el temps totalment exhaurit.

EL SR PONS 1 PONS:
Ara acab, Sr President. Per que esmenten expressament el tema deIs territoris histories? Perque es troben
dins la mateixa dinamica. Per tant, Sr Pascual i Srs del
Grup Mixt, tenguin en compte que els concerts económies
són senzillament un fossil que no es pot estendre a altres
Comunita18 Autonomes. Si volem un altre finana<;ament, el
podem debatre, peró aquest és un reducte ja completament
superat del passat. Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA, té la paraula el Sr González Ortea.
EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr Presidente. Sras i Srs Diputados.
Lo primero que tengo que hacer es agradecer al Grupo
Mixto esta serie de propuestas que básicamente significan
que han entendido de alguna forma el discurso con el que
el martes iniciaba este debate el Presidente del Gobierno, y
no solamente lo han entendido, sino que lo han atendido.
Sus propuestas, en gran medida, coinciden pnlcticamente
punto por punto con las que el Presidente finalizaba ese
discurso. Hay, sin embargo, alguna propuesta nueva, dos
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concretamente, y algún añadido a las del Presidente.
Respecto a la primera, contiene dos añadidos. Vaya
pasar primero por el más sencillo, que es el último párrafo,
el que dice: "Al mismo tiempo, en base a lo que prevé el artículo 37 de nuestro Estatuto, reconocer la necesidad de
que se desarrolle el artículo 39 sobre traspaso de competencias a los consells insulares al efecto de que puedan
ejercer el gobierno, la administración y la representación
de las islas respectivas". No necesito decirle que estamos
absolutamente de acuerdo con esto, que efectivamente está
contenido en el artículo 37 del Estatuto vigente, artículo
que nosotros no pretendimos modificar en ningún momento. Por consiguiente, estamos de acuerdo.
El primer añadido que se refiere a la reforma del Estatuto de Autonomía, igual que el añadido que se hace a la
segunda propuesta, en la que se pide concretamente el modelo de financiación del concierto económico, ustedes saben, Sres del Grupo Mixto - concretamente el Sr Pascual,
que és el que se refirió a estos dos puntos - que nosotros
estamos de acuerdo con eso, yo lo reiteré aquí ayer, que nosotros hemos apoyado la reforma del Estatuto en qué se
contenía también el concierto económico. Ayer yo hice
aquí una defensa creo que bastante razonada de ese sistema. Sin embargo, yo le pido que ese esfuerzo de inteligencia que ha hecho para el resto del discurso del Presidente y
de hecho se plasma en el resto de las propuestas, lo haga
también para esto.
En este momento la situación es la siguiente: Nosotros
tenemos presentada una proposició de ley de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares en el Parlamento de Madrid, en el Congreso de los Diputados. Nosotros lo apoyamos y lo sostenemos y no solamente eso, sino
que además creemos que es la vía mejor, que esa es la vía
mejor. Sin embargo, se plantean una disyuntiva: Hasta ahora el Gobierno de la Nación no ha aceptado entrar siquiera
en el debate de este Estatuto de Autonomía, yo ayer decía
que seguramente dormía el sueño de los justos en un cajón
del Congreso de Diputados.
No ha aceptado eso pero sin embargo empieza a aceptar otras cosas, empieza a aceptar que hay que dotar de mayores competencias y hay que mejorar la financiación de las
Comunidades Autónomas. Entonces hace esa oferta; nuestro Gobierno, el Gobierno de la Comunidad recoge el
guante y está dipuesto a sentarse a hablar. Ayer creo que
quedó aquí bastante claro que todavía no sabemos en qué
consiste el Pacto Autonómico, pero yo creo que al menos
se debe conceder el beneficio de la duda, vamos a ver en
qué consiste. Yo creo que reiterar ahora esa petición que
de inmediato se pase a discutir la reforma del Estatuto de
Autonomía es una declaración de principios muy buena
que suscribiríamos todos encantados de la vida, pero que
en definitiva no conduce a nada, nos conduce a un callejón
sin salida, al mismo en que nos encontramos los últimos
meses, desde el 29 de enero del año en curso, como dice usted en su propuesta, y desde mucho más atrás por parte de
otras comunidades que antes que nosotros remitieron también una proposición de reforma de Estatuto. Por consiguiente yo todavía le pediría un esfuerzo en este sentido y

que retirase ese párrafo, insisto que no porque no lo suscribamos, sino porque parece que ahora no es el momento
procesal más adecuado para volver a insistir en esto. Tanto
me refiero al primer párrafo añadido al punto 1 como el
añadido al punto 2, en cuanto al concierto económico.
El siguiente añadido se refiere a la propuesta de resolución nO 4, en que se pide, lógicamente, que en la política
del Gobierno de la Comunidad Autonoma se refleje adecuadamente la solución financiera de las unidades administrativas. Bueno, primero vamos a ver si nos dan esa solución
financiera de las unidades administrativas, pero completamente de acuerdo. Lógicamente, si se da soluciÓn a eso, esa
solución tiene que traducirse inmediatamente en una mejo··
ra a las distintas unidades; en definitiva a las cuatro islas
consideradas como tres consells insulares.
Respecto a las otras propuestas, coinciden prácticamente literalmente, como he dicho antes, con lo propuesto
por el Presidente y no necesito decirle que también cinciden con las nuestras. No sé cual será el procedimiento, pero en definitiva supongo que las votaremos todos juntos.
La propuesta nO 8 - las 8 y 9 con completamente nuevas, de nuevo cuño en relación con el discurso del Presidente - y nos parece muy bien: Instar al Gobierno del Estado en nuestra Comunidad a que pacte un calendario de
transferencias, nos parece que efectivamente eso debe ser
así, que lógicamente hay que empezar casi por ahí. El presidente se refería ayer precisamente a este tema, les vamos a
votar que sí, y finalmente queda la proposición 9.
La proposición 9, les vaya decir la verdad, provoca en
nuestro grupo dos sentimientos un poco contrapuestos.
Por un lado, efectivamente, ls tendencia a valorar positivamente las iniciativas ciudadanas para conseguir el autogobierno, en eso estamos, en eso estamos todos y creo que estamos todos los miembros de esta Cámara, los 59, en este
caso sin ninguna excepción. Lo que pasa es que también
hay quien piensa que valorar positivamente todas las iniciativas ciudadanas para conseguir auto gobierno parece una
fórmula demasiado amplia y demasiado ambigua. Ahí cabe
cualquiera que pretenda iniciativas de autogobierno absolutamente fuera de los cauces en los que por lo menos nosotras las pretendemos - en definitiva los cauces constitucionales - y, claro, eso nosotros no lo podríamos apoyar.
De manera que nos queda esta duda en relación con esta
propuesta y quizá esta diferencia de criterio entre algunos
miembros de nuestro grupo parlamentario. Nada más,
muchas gracias.

EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr Pascual i Amorós.
EL SR PASCUAL I AMORÓS:
Sr President. Sres i Srs Diputats.
El President del Govern, Sr Cañellas, ahir va dir, i jo
crec que es una mania d'aquest Diputat que parla: No faCÍn
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valoració d'intencions, i jo li vaig contestar: Sr President,
no volem fer valoració d'intencions. No obstant aixó, crec
que avui n'haurem de fer, ens hi sentim forc;ats. Primer, el
Sr Pons diu: Reforma de l'Estatut d'aquest Parlament, no
és serios a, o sigui: la gran majoria d'aquest Parlament aprova una llei que no és seriosa. Aixo és un menyspreu a
aquest Parlament, Sr Damül Pons, és un menyspreu, perque jo no vull suposar que cap deIs Diputats que hi havia
aquí durant aquesta legislatura, quan aprovaven qualsevol
llei, ho fessin en pla de "cachondeo", i manco si és la Reforma de l'Estatut, Sr Pons.
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ens enduim una gran decepció. Sen:zlllament, vull acabar
recordant una can0 de Joan Manuel Serrat. Ja sé que no
tots mantenen aquesta posició, pero els vull dir que "prefiero el farero de Capdepera a los vigías de Madrid".
ELSR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Pascual. Grups que volen intervenir
dins el tom de contrareplica? Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr Pons i Pons.
EL SR PONS 1 PONS:

Una altra sorpresa encara més grossa és que diu: "Hi
hauni, hi hauni, s'aprovani una llei de transferencia de
competencies, després hi haunl no sé que de reforma de
l'Estatut". Que és? Que ja el tenen fet, el Pacte Autonomic? Ja l'han fet d'espatlles a aquest Parlament, sense esperar que hi hagi un moviment ciutada i sense esperar que hi
hagi un debat important a les Illes Balears? Que passa?
Que Genova i Ferraz ja han pactat? És el Pacte GenovaFerraz al qual jo vaig fer referencia, ahir? És aixo que ens
duen, vostes? Vergonya, cavallers, vergonya.
Respecte de la interven ció del Sr González i Ortea, jo
he de dir que, francament, em sorpren que un grup parlametari que fa possible una reforma d'Estatut, que és el que
vol el poble d'aquestes illes segons demos tren les enquestes, que volem autonomia com Catalunya i el País Basc,
que fa sis menos que es va provar, avui no vulgui dir que aixo s'aprovi a les Corts Generals, quan ho haunl de defensar
quan ens cridin alla, no sé quant. Aixo m'estranya molt i,
cIar, jo he de fer una valoració d'intencions. Per que? Hi ha
dues maneres de procedir. Una manera és dir: Aquí hi ha
una llei que és el que vol la majoria del poble de les Illes
Balears i darrera també hi ha un moviment ciutada que hi
vol donar suport. Jo agaf tot aixo per negociar amb fermesa
amb Madrid; avui el Parlament aprova aquesta pro posta de
resolució per negociar amb fermesa amb Madrid, no amb
una negociació Ferraz-Genova, no d'un president del PP i
un President del PSOE, sinó d'un president del Govem
amb un president de la Comunitat Autonoma, i amb aquesta fermesa avui és molt important que es ratifiqui que es
voll'aprovació de la reforma de l'Estatut.
No ens enganem. Ja ho vaig dir ah ir i ho tom a repetir:
Si no ens aproven la reforma de l'Estatut s'institucionalitzaran dues classes d'autonomia, una que seran les de primera, les tres anomenades historiques; Andalusia i Navarra, possiblement; unes altres, Valencia i Canaries, que també tendran un sostre més gran que el nostre, i després hi
haura la resta, i hi haura una mica de que fer per a tots. Aixo és el que avui ens jugam aquí, Sres i Srs Diputats. Voste
diu que actu'i amb intel.1igencia, Sr González Ortea. Quina
intel.ligencia? La d'anar a favor deIs interessos de Madrid?
Voste creu que els caps de Madrid actuen en funció dels interessos de les Illes Balears o en funció deIs interessos de
Madrid? Que els interessa? Si tenen a problemes a Castilla
i León per reformar el seu Estatut o tenen problemes a Galícia, per que ho hem de pagar nosaltres? Per que?
Jo pens, Srs President, Sres i Srs Diputats, que avui, jo
personalment i crec que els del Grup Parlamentari Mixt,

Sr President. Sres i Srs Diputats.
Reforma d'Estatut. Referir-s'hi en els termes reals, de
substancia política que va tenir. Que m'ha de contar, Sr
Pascual? Aquest Diputat va viure bona part del procés autonomic i hi va haver de tot, hi va haver tensions, hi va haver un senyor d'Eivissa que es va sentir ofes i va fugir escales avall, el Sr Maria Uobet. Hi va haver tota casta de tensions, sobretat en el tema de l'articulació. Per que? Perque
en aquell moment la cosa anava de ver, s'havia de crear una
Comunitat Autonoma. Si després de tocar amb les mans la
importancia del poder insular es fa una reforma d'Estatut
on aquestes veus tan inquietes, sobretot de les Illes menors,
practicament no diuen res, no se'n preocupen! Quina pel.lícula és, aquesta?No veu que no anava seriosament? No sigui obstinat. Anava de broma, era una pura maniobra política i vos te ho sapo Ho vaig dir aquí dins i ho tom a dir:
L'únic que es creia aquesta pel.lícula era voste i em fa gracia que voste s'hagi convertit en una especie de Robinson
reformista situat en el darrer escó d'aquest Parlament.
A veure si realment toca de peus aterra. Polfticament,
aquesta reforma és morta i acabada perque va néixer morta, i de rates mortes no en neixen ratolins vius, com diun a
Mallorca, i perdoni que davalli a aquest llenguatge, que de
vegades s'utilitza massa aquí dins, pero és així i no hi cap
desdeny per a aquest Parlament. El que és preocupant és
que unes determinades forces polítiques - i crec que afortunadament avui hi ha una mica més de seny - facin una maniobra política que consisteixi a dur al Congrés de Diputats
una reforma d'Estatut sense que realment aquesta reforma
hagi tengut un debat que no podia tenir perque no anava
de ver. Aixo és així; toqui d'una vegada amb el peus aterra
i crec que deixarem el pintoresquisme de posar-nos metafísics i transcendents sobre si avui és un gran dia.
El dia d'avui té vint-i-quatre hores com qualsevol altre
i si avui li votam en contra del punt núm. 1 d'aquesta proposta no passara absolutament res. És absolutament irrellevant, es pura retorica. Que voste es vol fer portaveu del
Parlament i del moviment ciutada per anar a negociar a
Madrid. Francament, cree que deu ser com Alexandre el
gran, que era un exercit d'un sol soldat, encara que el Sr
Alexandre es movia un poc millor i va arribar fins a l'índia,
pero em pareix que aquestes pro postes no arribaran tan enfora.
Genova i Ferraz. Resulta que, si no sum malament, les
seves forces polítiques dins aquest Parlament són de l'ordre

356

DIARI DE SESSIONS / Núm. 11/ 5 6 i 7 de novembre del 1991

d'un 50 al diputats, i aixo ho han votat els ciutadans de les
Illes Balears, no ho han votat els ciutadans de Madrid. Per
tant, hi una amplia majoria. Si el Partit Popular i el Partit
Socialista Obrer Espanyol, fent un acte de reflexió i de consens absolutament necessari, perque en els temes institucionals el consens és basic. Si estam d'acord en ampliar les
competencies no hem d'obrir fronts polítics de reformes
d'Estatut i posar una altra vegada en qüestió lleis electorals, consells insulars, organització territorial. O aixo no
són problemes seriosos?No hi hauria un desastre polític
dins aquesta Comunitat, si posassim aquests problemes aquí? Creu que serien tan tranquil.1es, les comissions i les
ponencies, que practicament s'havien de fer grans esfon;os
perque es reunissin perque allo no interessava a ningú perque no anava de ver, és així de senzill.
Per tant, Sr Pascual, cree que les coses estan absolutament cIares. El que és patetic és que els qui es varen creure
la historia i avui es queden soIs amb una bandera de plastic,
darrera la qual no hi ha res, han de reconeixer avui que
aquesta bandera és de plastic i que si va a Madrid val més
que el debat vagi fluixet, perque si no, realment sera una situació molt pintoresca i crec que en aquest moment, parlant ara seriosament, es tracta d'ampliar les competencies
de la nostra Comunitat Autonoma posant-nos tots d'acord.

Moltes gnicies, Sr Diputat. Per que demana la paraula,
Sr Pascual?
EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:
Dues coses, Sr President. En primer lloc, al.1usions,
pero en segon lloc...
EL SR PRESIDENT:
Sr Pascual, per al.1usions, no li don la paraula, aixo ho
tenc ben cIar.
EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:
Jo només li don una explicació del perque li deman la
paraula, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Bé, pero m'indica primer de tot per al.1usions i per al.
lusions entenc que no.
EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:
Per dues raons.

Per tant, un calendari, en aixo estam absolutament d'acord. No hi ha cap problema per ampliar les competencies,
no hi ha cap problema per negociar, discutir i arribar a
acords. Al que no esta disposat el Partit Socialista, i esper
que el Partit Popular-Unió Mallorquina tampoc, és a obrir
temerariament un front de debat de tota l'estructura de la
Comunitat Autonoma, cosa que hauria passat si la reforma
de l'Estatut hagués anat de ver. Afortunadament, mantenc
que va ser un "chiste". Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Pons. Dins el tom de contra replica,
té la paraula el Sr González Ortea.

EL SR PRESIDENT:
A veure quina és, la segona raó.
EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:

La segona raó és que aquí diu: "Propostes de resolucció presentades. Grup proposant, 10 minuts; altres grups, 5
minuts; grup proposant, 5 minuts; Govem, fixació de posicions, grups que no hagin intervengut". S'ha alterat aixo, s'ha obert un tom incidental per part deIs dos grups i jo
voldria contestar com a tom incidental, Sr President.
EL SR PRESIDENT:

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr Presidente. Sr Pascual, no está usted solo
ahí en ese escafio defendiendo la reforma del Estatuto.
Cuente con todos los que estamos aquí, esa reforma la hicimos seriamente; yo estuve en la Ponencia codo con codo
con usted y cuente conmigo para las duras y para las maduras, cuente conmigo. Yo soy tan ingenuo como usted, si la
palabra es ingenuidad. La reforma del Estatuto fué seria y
nosotros la suscribimos y la apoyamos, primera cosa.

Els grups no han obert cap tom incidental. Voste ha
fet la defensa conjuntament, dividint-se el temps amb el Sr
Vidal; han fet la defensa de les seves pro postes, llavors hi
ha hagut un debat en el qual han intervengut els portaveus
que han volgut deIs altres grups, hi ha hagut un tom de replica i s'ha tancat amb el tom de contrareplica, com qualsevol debato Per tant, aquesta Presidencia entén que el tema
és resolt i que no hi ha lloc a donar-li la paraula.
EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:

Segunda cosa: Hay una oferta de pacto autonómico, no
de Ferraz a la calle Génova, a mi me parece que eso quedó
claro, sino de don Felipe González a don Gabriel Cafiellas.
Ésa es la negociación ante la que nosotros hacemos esperar
la reforma de Estatuto, ésa es la negociación, no la de Ferraz y la calle Génova, Nada más; muchas gracias, Sr Presidente.

Sr President...
EL SR PRESIDENT:
Passam al punt següent, que són les propostes presentades pel Grup Parlamentari PSM-EEM. Té la par aula el
Portaveu Sr Sebastia Serra.

EL SR PRESIDENT:
EL SR SERRA 1 BUSQUETS:
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Sr President, en primer lloc demanaríem que el Sr Secretari llegfs les nos tres propostes.
EL SR PRESIDENT:
Sí, Sr Serra. Sr Secretari segon, vol fer lectura de les
propostes de resolució que planteja el Grup PSM-EEM?
EL SR SECRETARI SEGON:
"Primera.- El Govern presentan\ una comunicació sobre els acords presos amb el Govern Central en materia de
política autonómica, perque sigui debatuda a la Cambra.
Segona.- El Parlament, conscient que l'actual finan¡;ament de la nostra Comunitat és totalment insuficient, insta
el Govern de les Illes Balears a reclamar a l'Administració
Central:
a) Co-finan¡;ament del 50% de la segona etapa del Pla
de millora d'infrastructura de les zones turístiques.
b) Co-finan¡;ament del 50% del Pla de modernització i
millora dels establiments turístics.
c) Co-finan¡;ació del 50% del Parc tecnológic de les
Illes Balears.
d) Que en els Pressupostos generals de I'Estat per al
1992, es contempli la materialització del Conveni d'extensió de l'educació física i instal.lacions esportives als centres
escolars de les Illes Balears.
Tercera.- El Govern de les Illes Balears convocara en
un termini breu la Comissió Tecnica Interinsular a l'efecte
de reemprendre els treballs d'elaboració de proposicions de
llei de transferencies del Govern als consells insulars de les
competencies contemplades a 1'article 39 de 1'Estatut d'Autonomia.
Quarta.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara, dins el primer trimestre del 1992, per tal que es debatín pel Parlament de les Illes Balears, les memóries que
incloguin els nivells i la qualitat de les funcions i deIs serveis exercits, elaborades pels Consells Insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera, corresponents als
anys 1990 i 1991, sobre la gestió de les competencies en
materia d'urbanisme i habitabilitat atribu'ides per la Llei
9/1990, de 27 de juny.
Cinquena.- Davant l'entrada en vigor de l'Acta Única
Europea,
a) El Parlament constituira una comissió no permanent per fer un seguiment deIs efectes a les Illes Balears de
la plena integració de l'Estat espanyol a la Comunitat Económica Europea. Aquesta comissió no permament estara
formada amb la mateixa proporció que les ponencies parlamentaries.
b) El Govern de les Illes Balears facilitara a tots els
sectors económics i socials la informació necessaria sobre
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les conseqüencies económiques de l'entrada en vigor de
l'Acta Única Europea.
c) El Govern de les Illes Balears intensificara la informació entre els ciutadans deis drets i deures que aquella
comporta.
d) El Govern de les Illes Balears unificara de forma coordinada les distintes iniciatives de les conselleries, les intensificara i establira un nou programa de formació professional amb la perspectiva de 1'entrada en vigor de l'Acta
Única Europea.
Sexta.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'un impuls d'elecció de govern en les següents materies, i per aixó proposam:
a) El Govern de les Illes Balears presentara al Parlament, en el termini de dos mesos, el projecte de creació del
Consell económic i social de les Illes Balears.
b) El Parlament constata eIs greus desequilibris existents entre municipis i comarques de les Illes Balears i insta el Govern a adoptar mesures per corregir-los.
c) El Govern, en un termini de sis mesos, elaborara un
pla de conservació i manteniment deis espais naturals protegits i un pla d'educació mediambiental dirigit a tota la
població.
d) El Govern intensificara la vigilancia i el control del
funcionament de les depuradores i de la contaminació mediambiental.
e) El Parlament, constatant la imperiosa necessitat de
construir I'Hospital General Basic de Manacor, d'Inca i el
segon de Palma, sol.licita al Govern de 1'Estat que s'iniciln
les obres de construcció amb la major rapidesa.

1) El Govern de les Illes Balears intensificara les mesures d'acció social per tal d'actuar sobre Bosses de pobresa i
marginació social, les deficiencies de les pensions assistencials i no contributives, i eIs programes d'atenció i reinserció destinats als sectors de drogodependents més marginals.
g) El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
complir rigorosament el Decret 100/90, que regula l'ús de
la llengua catalana als ambits de l' Administració, a totes les
conselleries, empreses públiques i entitats autónomes.
Septima.- El Parlament de les Illes Balears valora positivament totes les iniciatives ciutadanes per aconseguir
1'autogovern i els seus objectius de fer créixer la consciencia de país per tal de fer possibles les nostres legitimes i irrenunciables aspiracions com a poble.
Octava.- El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al
Congrés deIs Diputats en sol.licitud d'una rapida tramitació
de la iniciativa legislativa de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Novena.- El Parlament de les Illes Balears insta els go-
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verns de l'Estat i de la nostra Comunitat AutÓnoma perque
pactin un calendari de transferencies.

aixó és obvi que en aquests moments cal clarificar i concretar tota una serie de qüestions.

Desena.- El Parlament de les Illes Balears considera
que els principis basics que han d'orientar la nova proposta
de financ;ament han de ser: suficiencia, autonomia, igualtat,
corresponsabilitat i solidaritat, tot aixó per a un model de
financ;ament
basat
en
el
concert
económico

Primera, les iniciatives ciutadanes són absolutament
positives i necessaries; s'han de saludar, se'ls ha de donar
suport i se n'ha de recollir el millor. Segona, la reforma de
l'Estatut és la via constitucional, establerta a l'article 148 i
d'altres, que ens permet plantejar per uns mecanismes pro u
clars i coneguts el que un Parlament vol i el que vol dur al
Congrés de Diputats. Ja hi ha un debat al Congrés de Diputats que demanam que sigui aviat per tal que després, acceptant o rebutjant, corregint o no corregint, es vegi quina
ha de ser la reforma des del Parlament de Balears. Tercer,
és més que evident que si hi ha unes converses, un pacte de
la Comunitat Autónoma de Balears amb el Govern de I'Estat, amb altres comunitats o no, nosaltres sol.1icitam que
aquest pacte sigui debatut en aquest Parlament per tal de
coneixer-lo en profunditat. Política institucional també vol
dir calendari de transferencies i vol dir, com és natural, un
respecte constitucional, un impuls en profunditat del que la
Constitució permet dins el seus límits, pero en profunditat
i amb un cert agosarament.

En tant que no s'arribi a aquesta situació, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma a sol.1icitar del Govern de l'Estat una participació
efectiva del Govern de la CAIB en la gestió deis grans imposts de l'Estat.
Aixi mateix el Parlament rebutja la via de prorrogar el
sistema de financ;ació actual i també el Parlament considera
inacceptable i així rebutja qualsevol recarrec a l'IRPF com
a fórmula de financ;ament".
EL SR SERRA 1 BUSQUETS:
El nostre Grup ha volgut presentar un conjunt de propostes de resolució clarament emmarcades en una serie de
blocs. Un és el bloc de política institucional; un altre, el de
financ;ació; un altre, el de l'Acta Única Europea, i el darrer,
del qual parlaré en aquests moments, és respecte de com
impulsar, amb quines merures basiques, l'acció de govern
que trobam bastant fluixa en vuit grans arees.
Per aixo, parlarem en primer lloc i molt breument de
la política institucional, i no es pot parlar en aquests moments de política institucional sense manifestar, per part
deis diputats de l'EEM i del PSM, la seva més profunda
tristesa i decepció pel debat que hem presenciat fa una estona. Sr Pons, aquí hi ha diputats i diputades, no hi ha ni el
primer ni el darrer, i ha partits polítics i grups guanyadors i
partits polítics i grups no guanyadors. La seva intervenció
pejorativa vers un diputat que ha intervengut anteriorment
ha estat vertaderament lamentable.
Per altra banda, ha estat igualment pejorativa la in tervenció respecte de la reforma estatutaria. Qualificar de
"chiste" i de via morta una reforma aprovada per aquest
Parlament amb cap vot en contra i per una immensa majoria, és un concepte democratic i economic pejoratiu. Cregui, Sr Pons que, des de l'amistat i el respecte, ens sap molt
de greu haver de fer aquesta afirmació rotunda a aquestes
hores i en aquest momento Per altra banda...
(L 'Honorable Sra VICe-presidenta primera substitueix el
Molt Honorable Sr President en la direccw del debat)
EL SR PRESIDENT:

Aquest és el primer bloc que per al PSM-EEM són
qüestions irrenunciables, qüestions de serietat absoluta,
perque la reforma que férem i aprovarem en aquest Parlament pot ser més o manco bona, pero és la reforma discutida i aprovada aquí i, per tant, aquesta és la reforma que volem. Millorable, canviable, potser si, pero aquesta és la
qüestió. En aquesta reforma d'Estatut que hem enviat a
Madrid no hem tocat, per exemple, aspectes com la bandera inventada de les Balears que un bon dia aprovaren una
serie de senyors asseguts i mai no hem dit que fos un "chiste", pero que en veritat ens va fer molt de mal a tots pel
que significava respecte deis nos tres s1mbols de poble.
Segon bloc: Finan¡¡ament autonomic. S'ha parlat de
concert económic, nosaltres creim que tal com ve establert
a la nostra proposta i a la reforma estatutaria que hem aprovat, no va en contra del que constitucionalment és possible. La gestió de grans imposts de l'Estats és evident que
s'hauria de sol.licitar; nosaltres entenem que n'hi alguns de
molts clars, IRPF i IVA, pero en definitiva és una tema que
s'ha de deixar obert perque es concreti des de róptica de la
hisenda col.lectiva. El que és clar és que l'actual sistema de
finan¡¡ació autonómica no és va lid per a Balears i per tant l'hem de rebutjar i hem d'interpretar que la proposta que
ahir es feia a Madrid respecte de dir "si voleu més finan¡¡ació autonómica, feis un recarrec damunt l'IRPF', si aquesta
proposta és a Madrid, talment com ahir es deia, aquest Parlament ha de dir no amb rotunditat a una proposta que nosaltres entenem que només significaria augmentar encara
més la pressió fiscal sense cap projecte, aixo s'ha de dir
amb molta claredat, sense cap projecte a programa d'Estat
de les autonomies.

Sr Diputat, li prec que se cenyeixi al...
EL SR SERRA 1 BUSQUETS:
Grikies, Sra Presidenta. Parlar, en conseqüencia, de
política institucional, és una de les coses que hem vengut a
fer aquí; ho hem fet tots els grups amb el mmm rigor i per

Per altra banda, nosaltres hem volgut incloure en les
propostes de finan¡¡ació quatre elements. Pensen que el
pressupost de la Comunitat Autónoma, a part deis capftols
1 i II, que ja s'enduen una quantitat molt important, si deis
doblers que té la Comunitat s'ha de pagar íntegrament el
Pla de millora d'infrastructures a zones turístiques, el Pla
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de modernització d'establiments turísties i el Parc Tecnologic, evidentment anam a una situació de bancarrota. És per
aixo que plantejam una cofinan~ció amb l'Estat i ens pareix que el 50% seria la quantitat adequada, ates os els mecanismes existents actualment.
Per altra banda, ens pareix que s'hauria d'activar urgentment en els pressuposts de l'Estat per a l'any 1992 un
deIs poes convenis que existeixen entre les mes Balears i
l'Estat, el Conveni d'extensió de l'educació física i les instal.lacions esportives als centres escolars de Balears. No entenem, per altra banda, com el Govern de la Comunitat no
ha insistit amb molta més for~ per fer realitat aquest tema.
No podíem deixar de banda que l'any 1993 l'Acta Única Europea tendrA vigéncia en aquestes illes. En aquest
sentit, nosaltres propugnam informació als ciutadans, no la
informació que dóna el Centre de Documentació Europea,
que entenem que és insuficient, que s'hauria de millorar
molt, sinó una informació molt més popular, molt més clara i molt més activada deIs drets, deures i funcionament del
que seran les Illes Balears en el context de la plena integració de l'Estat espanyol a la Comunitat Economica Europea. En aquest sentit creim que és prioritari un programa
de formació professional, de noves professions, de reactivació de l'actual formació professional, molt lligat al món de
l'empresa, que superi en molt el marc actual de la formació
professional. Creim que per ventura aquest seria un deIs
programes socials punta que s'hauria d'activar des de l'any
1992, almenys per devers 10 anys, si bé creim que s'hauria
de comen~r urgentment l'any 1992.
Per altra banda, creim que aquest Parlament ha estat,
és absent del debat de les especificitats per a les mes Bale-

ars de la vigencia de l' Acta única Europea i de la integració. Per aixo propugnam la conveniencia d'una comissió
parlamentaria que treballi aquests aspectes i que els pugui
divulgar. En definitiva, creim que significaria que el Parlament de Balears vol fer seu aquest gran projecte europeu
en base a la diversitat, en base als pobles, a l'Europa de pobIes, nacions i regions.
El nostre Grup tampoc no podia deixar de parlar, com
hem fet aquests dos dies de debats, de problemes que té
l'acció de govern a les mes Balears, i per aixo feim un bloc
de vuit propostes que s'han llegit. Nosaltres no estam conformes en absolut amb la política que du el Govern del
Partit Popular i d'Unió Mallorquina: Nosaltres pensam que
fa falta un impuls en política institucional - Consell economic i social -,en política d'igualtat o d'equilibri territorial.
Per aixo cal anar al Fons de compensació intermunicipal,
que tantes vegades hem propugnat i s'ha negat, per tal que
aquells municipis que protegeixen la natura, que volen industrialitzar, que es van despoblant, puguin ten ir uns incentius clars. Estam per un pla de conservació i manteniment deIs espais naturals i per un pla d'educació mediambiental.
Pensem que el Govern no parla d'aquests temes, només parla de reduir els espais naturals aprovats en aquest
Parlament. Nosaltres, en canvi, estam per aquesta alternativa de conservació mediambiental, estam per solventar els
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grans deficits sanitaris que en aquest moment nosaltres entenem que són d'atenció primAria, i la vegada de la manca
hospitalaria de llits. Creim que la solució comarcal és la
millor i per aixo propugnam que siguin realitat aquests
hospitals de Manacor, Inca i Palma que són en el cap de
tothom, pero que, com deia el Sr Cañellas despusahir, només es parla de moviments de terres l'any 1992 i ni tan soIs
de la primera pedra, per la qual cosa creim que hem de palesar aquesta urgencia.
Per altra banda, creim que hi ha noves bosses de pobresa, ho deien Joan López i Casasnovas i Mateu Morro en
el debat d'ahir. Hi ha noves situacions de marginalitat social importantíssimes a Eivissa ciutat i a Palma; hi ha un
descontent important respecte de les pensions, tant assistencials com no contributives, en aspectes de gestió, de burocracia, pero també pel poc significat economic d'aquestes
pensions. Quan parla m de tercera edat o de jubilats, creim
que esta bé fer programes socio-culturals, els donam suport
amb tota fermesa i hi participam quan podem, pero des del
PSM-EEM també creim que cal una política de pensions
amb molta més dignitat i molt manco burocracia.
Creim que també es fa política respecte del problema
de la droga. S'hi dediquen recursos economies, de cada vegada un poc més, pero ens pareix que hi ha uns problemes
grossos d'uns sectors de drogodependents que es troben en
un món molt més marginal de la gent que pot acudir als
projectes articulats - projectes als quals donam suport, com
el Projecte Home, Can GasA, Can Pep Xico, etc. -, que són
aquests que els vespres o els capvespres trobam pels carrers, que prActicament tenen molts poes programes on acollir-se. Per tant, creim que també s'ha d'atendre aquest sector social.
Per acabar, una altra deficiencia que sentim molt, com
a nacionalistes, és el tema de la Uengua. Aquí hi ha poes
consellers, pero nosaltres hem comptat set conselleries on
no es compleix el Decret que el Govern té aprovat d'ús de
la llengua propia d'aquesta Comunitat. A set conselleries
del Govern no es compleix el Decret del mateix Govern;
creim que també és una qüestió de sentit comú i a la vegada de vergonya que el Govern no compleixi els seus propis
decrets. Gracies.

(El Molt Honorable Sr President repren la direcci6 del
debat)
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Serra. Grups que volen intervenir?
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula ... Per que demana la paraula, Sr Pons?
EL SR PONS 1 PONS:
Deman la paraula per al.lusions directes del Sr Sebastia Serra. Voste en aquell moment no era a la Cambra, pero la Sra Vice-presidenta li ho podra...
EL SR PRESIDENT:
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Efectivament, jo en aquell moment no era present, pero la Vice-presidenta m'ha informat i, d'acord amb ella, entenc que no hi ha lloc a al.1usions. Per consegüent, té la paraula el Portaveu del Grup Mixt, Sr Vidal i Juan.

5 6 i 7 de novembre del 1991
dent, aixo no ho vull dir, sinó per circumstancies que no
fan al cas -, s'haura de no menar un president, pero que el
Govem posi en marxa aquest mecanisme (mecanisme legal,
naturalment) perque es convoqui la Comissió Tecnica Interinsular estam completament d'acord.

EL SR VIDALIJUAN:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Hagués bastat fixar la nostra posició després de les intervencions deIs dos grups, pero he volgut intervenir en
aquest tom per quelcom que és fonamental a la convivencia parlamentaria, que és la cortesia. Per tant, per cortesia
amb un grup amb el qual tal vegada no estam gens d'acord
ideologicament, pero que crec que hi estam totalment amb
el plantejament que ahir va fer aquí, lí volem agrair de veritat el suport que ja ha donat per endavant a les nos tres propostes de resolució - em referesc al grup proponent de les
que ara tractam, al Grup Parlamentari PSM-EEM - al mateix temps que ti volem oferir el nostre. El fet de no estar
d'acord en temes ideologics no vol dir que no s'acordin
pro postes per arribar a estar-hi tots en el que ens ha de
moure, que és el millorament de la vida en la nostra Comunitat i, sobretot, que tots arribem a gaudir d'aquesta autonomia que tots desítjam.
No des de l'últim escü d'aquest Parlament, pero sí
d'uns escons determinats on tal vegada hi ha un nombre redu'it, pero ben qualíficat - no ho díe per presumpció - vull
dir que pareix que tres deIs quatre grups que formen aquesta Cambra autonomica estam d'acord en tot allo que és fonamental. Per tant, per moltes piruetes que es puguin fer
des del grup que, segons les seves propostes de resolució
que tots hem tengut oportunítat de llegir, pareix que no esta d'acor, aixo no vol dir que el que s'acordi aquí deixí de
ser seriós ni que d'aquí a un parell de mesos ningú pugui
dir que el que avui s'ha acordat aquí no hagi estat seriós,
encara que hi hagi una abstenció o una oposició, com pareix que hi ha d'haver.
Per tant, en primer lloc jo vull dir que nosaltres donarem suport a aquestes pro postes del grup parlamentari proponent, naturalment transaccionant les que són quasi coincidents amb les nostres, pero que es poden complementar
perfeetament. Per tant, a part que les pro postes 1 i 2 ens
pareixen molt bé, i cree que des de la perspectiva que hem
dit no tenen per que ser rebutjades per ningú, perque coincideixen amb el que ahir es va dir aquí i amb les suggerencies que va fer el mmm representant del Govem, vull dir
que quant al punt 3, naturalment amb la matisació que
quan diu aquí que el Govem de les Illes Balears convocara
en un termini breu la Comissió Tecnica Interinsular, jo entenc que no és el Govem que l'ha de convocar i,per tant,
canviant aixo sera faeil arribar a una transacció amb la nostra proposta núm. 1, complementa i enriqueix el que nosaltres hem dít.
Efectivament, per dur a terme el que nosaltres deiem
aquí s'haura s'haura de convocar aquesta Comissió Tecnica
Interinsular que ara, tal vegada per qüestions accidentals - i
no és que vulgui dir que el Vice-president que abans era el
President ara ho sigui per accident, que no sigui el Presi-

Quant al punt 4 és quelcom que crec que és recollít
dins les mateixes transferencies que es varen fer als consells
insulars quant a les materies d'urbanisme i habítabilitat;
naturalment no s'hi pot estar en desacord, sobretot perque
és aixf, o sigui que els consells hauran d'informar o presentar dins el primer trimestre del 1992, per tal que es puguin
debatre en aquesta Cambra, les memories que incloguin els
nivells i la qualítat de les funcions i deIs serveis exercits
amb aquesta transferencia de competencies en les materies
esmentades.
És molt oportú que vostes demanin una acció de govem davant l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea. En
aquest respecte nosaltres també els donarem suporto Ja
hem dít que els ho donaríem en tot, naturalment, pero voldríem tenir temps per poder dir per que - som a punt d'acabar, Sr President -, per bé que cree que és obvi que tot alIó
que es faci perque quan entri en vigor l'Acta única Europea
la nostra Comunítat Autónoma es trobi preparada per afrontar aquesta sítuació historica nova mereix el suport de
tota aquesta Cambra.

No importa dir que quan a la resta - totes aquestes
propostes des del projecte de creació d'un conssell economíe i social de les Illes Balears, si pot donar resultat - crec
que se'ls ha de donar suport almanco en intenció, i a la resta perque és per protegir els espais naturals, que el govem
es marqui un termini. Preeisament a la Llei d'Espais Naturals hi falta aixo, que es digui que aquest Parlament ho posi
damunt la taula també mere ix tot el suport.
Finalment, quant al punt 10, ja ho ha dít abans el meu
company: Millora el nostre que fa referencia al mateix tema i, per tant, també estam d'acord a transaccionar-lo, i aixo és el que esperam de l'esperit de consensuar per tenir
fon;a, com ha dít el meu company de grup, i per poder negociar amb fermesa davant Madrid o davant l'Administració Central, i aixo ha de comen¡;ar aquí, Srs Diputats, per
part de tots els grups i sobretot pel grup majoritari de 1'0posició. Moltes gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Vidal. Pel Grup Parlamentari soCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Valenciano i López.
EL SR VALENCIANO I LÓPEZ:
Sr President. Sres i Srs Diputats.
El Diputat Sr Serra ha dividít les seves propostes de
resolució en quatre o cinc categories. Jo els dividiria en
dues: Unes que són declaraciones d'intencions generiques,
globals, inherents al sistema demoeratíe, que fan referencia
a partíeipació ciutadana, a més informació, etc., i unes altres que efectivament ha estat recolzades plenament dins el
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debat que hi ha hagut aquests dies.
Dins la primera categoria, comen¡;am per la primera
proposta de resolució que encara debatem en aquests moments. Hem parlat de finan¡;ament i ja demana una altra
comunicació sobre el tema de finan¡;ament, sobre els acords que s'han preso Jo els demanaria que no fessin tanta vía,
que esperin un poquet, que es facin els acords, que es vagi
caminant, pero que no facin el compte de la lletera, que no
s'avancin als esdeveniments, ja en farem de debat o, si no,
expliquin una mica més detingudament aquesta necessitat
imperiosa d'aquesta comunicació.
Per una altra banda també ens pro posen a votació una
cosa que ja va ser votada i és a una llei. Resulta que la seva
proposta de resolució núm. 4 és identica a l'article 24 de la
Llei de Consells Insulars, el mateix. Jo demanaria que no
ens facin votar aquí un article d'una llei, no té molt de sentit; els demanaria que retirassin aquesta proposta de resolució que aquest Parlament ja ha votat per unanimitat o bé
que la redactin d'una altra manera, o que si creuen que el
Govern no ho ha complert ho diguin clarament. El que no
té sentit és venir aquí i tornar a posar a votació un article
que ha estat votat per unanimitat; s'hi hi posen aquest artiele, també n'hi podrien posar d'altres, no té molt de sentit.
Demanam que ho retirin o bé que ho redactin d'una manera més clara que defineixi més clarament quina és la intenció d'aquesta proposta de resolució núm. 4. Així com esta
escrita, rcalment és l'article 24 de la Llei de Consells Insulars.
Qui no esta d'acord a potenciar les iniciatives deis ciutadans per fer créixer la consciencia de país. Ja li ho he dit,
tothom esta d'acord. Qui no esta d'acord que hi hagi més
informació? Igualment, com en fan referencia les seves propostes de resolució núms. 5 i 7. En el que no estam d'acord,
Sr Serra, és a voler modificar el Reglament d'aquesta Cambra. A la seva pro posta de resolució núm. 5 vostes demanen la creació d'una comissió no permanent que no correspon fer al Pie d'aquesta Cambra. Segons l'article 51, al pie
d'aquesta Cambra li correspon aprovar una comissió d'investigació, no una comissió no permanent que no sigui
d'investigació. Per tant, en aquest sentit no podem avalar
aquesta proposta de resolució, a no ser que també la rectifiquin expressament, perque les comissions no permanents
que no són d'investigació correspon aprovar-les la Mesa del
Parlament, no el Pie d'aquesta Cambra.
Jo crec, Srs Diputats, que no és aquest Parlament el
que ha de dir a una altra institució quines són les coses que
ha de posar al seu ordre del dia. A mi m'agradaria veure
que opinarien els batles de Santa Maria, de Marratxí, d' Ariany, de Santanyf o el que vulguin si una altra institució
com el Parlament o el Consell de Mallorca els diguessin:
Vos té ha de posar aquests temes a l'ordre del dia. No han
de crear una guerra institucional, cada institució tendra les
seves prioritats i vostes, com a Grup Parlamentari PSM-EEM, tenen membres d'Esquerra Unida al Congrés de Diputats a Madrid i a partir d'alla, aplicant les les lleis i els reglaments, podran influir perque unes certes propostes facin
més o manco via. Per tant, en aquest sentit, no som partidaris de crear una guerra institucional i anar dient a les al-
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tres institucions que han de fer, i per aixo no avalarem la
seva proposta de resolució núm. 8, perque creim que no té
sentit que la presentin aquí.
Pel que fa referencia a les pro postes de resolució directament relacionad es amb aquest debat, més intnnsecament
relacionades, i pel que referencia a la proposta de resolució
núm. 10, Sr Serra, jo li diré ben clarament: Nosaltres tenim
un concepte d'Estat totalment diferent del seu, radicalment
diferent. No som partidaris d'un Estat confederal, li ho die
ben ciar, no en som partidaris. Tampoc no som partidaris
d'un Estat independent de les Illes Balears; tampoc no som
partidaris d'un Estat independent deis PalSOs Catalans i
manco amb seu a Barcelona, li ho deim ben clar. Som partidaris d'un Estat de Comunitats Autonomes tendent a un
Estat federal. Per que dic aixo, Srs Diputats? Perque cada
model d'Estat té un model de finan¡;ament i estam radicalment en contra del model de finan¡;ament que voste proposa, que esta íntimament vinculat amb aquest.
Per aixo li ho deim ben clar: No estam d'acord, no 1i
avalarem aquesta proposta de resolució. Per que? Perque
no coincidim en aquest model de finan¡;ament, en aquest
model d'Estat que voste proposa aquí, aixf com tampoc no
coincidim amb la proposta de resolució núm. 2 que vostes
presenten. Ara resulta que el Sr Cafiellas ja deixa l'antorxa
victimista, rapidament anam al racó, l'agafam i la recollim.
No, no ho avalam i no estam d'acord; per tant no 1i donarem suport, perque o estan d'acord que el finan¡;ament sigui condicionat, que és el que proposen a la proposta de resolució núm. 2, o estan d'acord que sigui incondicional, que
és el que proposen a la proposta de resolució núm. 10, pero
ara sembla que hem de posar llevat per tot a veure que caU.
A poc a poc, Sr President, resulta que els grups d'aquesta Cambra anam deixant aixo de la reforma de l'Estatut i ja veim millor que efectivament s'acordi un calendari
de de transferencies d'acord amb aquest Pacte Autonomic.
Efectivament, ja era hora; anam deixant aquestes idees radical-independentistes a poc a poc i anam posant una mica
més de seny. Nosaltres, Sr Serra, avalam aquest canvi i donarem suport a aquest canvi.
Efectivament, aquests dies s'ha parlat molt de finan¡;ament, s'ha de parlat de Pacte Autonomic i, com va dir ahir
el nostre portaveu, s'ha parlat molt poc de consells insulars, les transferencies s'han aturat. Els diputats ja saben
que el nostre grup sempre ha avalat aquesta política, hem
presentat lleis de transferencies als consells insulars, per
tant donarem suport a la seva proposta de resolució núm. 3.
Finalment, la proposta de resolució núm. 6, que requereix una lectura especial, si em permeten l'expressió. D'una
manera amistosa, Sr Serra, em permetra que li digui que aixo és un "cacao maravillao" redaccional, com diria qualque
diputat, i li diré per que. La proposta de resolució núm. 6
diu: "El Parlament de les Illes Balcars constata la necessitat
d'un impuls de l'acció de govern en les següents materies i
per aixo proposamn, "Apartat b) El Parlament constata ... ",
una altra vegada constatam, jo trob que són massa constatacions, no? Efectivament, aquest Parlament ha discutit
que hi ha d'haver un fons de cooperació intermunicipal,
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s'ha aprovat dues vegades per aquest plenari i efectivament
és una assignatura pendent del Govern, que mai no ha ha
dut aquí. És a dir que donarem suport a la proposta de resolució núm. 6 perqu~ efectivament hi ha aquesta assignatura pendent, hi ha uns greus desequilibris entre els municipis i comarques i efectivament s'haurien de prendre mesures en aquest sentit.
Pel que fa refer~ncia a aquesta reconstatació de constació de l'apartat e) ...
EL SR PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr Valenciano. Ja té el temps esgotat.
EL SR VALENCIANO I LÓPEZ:
On diuque el Parlament constata la imperiosa necessitat de construir I'Hospital General Basic de Manacor, estam d'acord, i que després que s'hagi fet aquest hospital es
vagi fent el de Palma i posteriorment el d'lnca, encara que
no s'hagi programat. Moltes gracies, Sr President.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Pel Grup Parlamentari
PARTIT POPULAR-UNIO MALLORQUINA, té la paraula el Sr González Ortea.
EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr Presidente. Sras i Srs Diputados.
Yo vaya ir por orden, porque como hay diferencia de
criterios en cuanto a si esto son dos bloques, tres bloques o
quince bloques, vaya ir por el 1, 2, 3, 4, eh?, por la cuenta
de la vieja, y me parece que vaya acabar antes.
Punto 1, comunicación sobre los acuerdos tomados
por el Gobierno en materia de política autonómica. Me parece bien. Efectivamente quizá es un poco prematuro pedir
esto, no?, porque todavía no se han sentado para empezar
a hablar y ya se pide que se traigan aquí los acuerdos que se
tomen, pero evidentemente tendrán que traerse aquí, eso
está fuera de toda duda. Aunque sólo sea por esa razón vamos a decir que sí, no hay inconveniente.
El punto núm. 2 tiene cuatro apartados y por lo menos
dos de ellos, a nuestro juicio, tienen alguna matización. El
apartado a) habla de cofinanciación al 50% de la segunda
etapa del Plan de mejora de infraestructura. El plan de mejora de infraestructura no tiene dos etapas, el plan de mejora de infraestructura se hace en dos años, pero es un solo
plan. La verdad es que en eso yo no soy ni moderadamente
optimista, pero si realmente se nos hiciera caso y llegara alguna financiación para este plan, entonces para la segunda
etapa resulta que habría un agravio comparativo con los de
la primera. Los señores que han pagado contribuciones especiales para pagar la parte municipal de ese plan de embellecimiento, tanto si ya lo han hecho como si lo desarrollan
durante este año, resulta que estarían en inferioridad de
condiciones con respecto a los del año anterior. Yo le pedi-

ría - y entonces nosotros apoyaríamos esta petición - que
quitara lo de segunda etapa: Cofinanciación al 50% del
Plan de mejora de infraestructuras. Puestos a pedir, creo
que vale más pedir la totalidad.
En el punto b) nosotros nos vamos a estrenar. No podemos apoyarlo, porque aquí se pide la cofinanciación al 50
% del Plan de modernización y mejora de establecimientos
turísticos. Éste es un plan que en realidad tienen que desarrollar los propietarios de los establecimientos turísticos; no
parece lógico que se financie a esos y en cambio no se financien otros sectores. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que por parte de la Administración Central
se financiaran algunos sectores en reconversión, pero, claro, después tendríamos que ver el sector comercial, el pequeño comercio, el sector de transportes, el sector de la
construcción, claro!, si esto fuera de ámbito general, entonces podríamos apoyarlo, pero referido exclusivamente a esto nos parece también que es un caso de agravio comparativo con relación a otros sectores.
No hay nada que decir del punto 3 ni del 4, estamos de
acuerdo; concretamente el 4 es uno de los temas a los que
se refirió el Presidente en su discurso y que reclamó como
una de las inversiones pendientes a hacer por parte del Gobierno Central. También vamos a decir que sí al punto 3,
aunque también tengo que hacerle una precisión. Realmente no es el Gobierno quien tiene que convocar en un plazo
breve la Comisión Técnica Interinsular, es el Vice-presidente de esa comisión. Al haber cesado el Presidente por el
hecho de ya no ser miembro del Gobierno, es el Vice-presidente quien tiene que reunirla, es decir que la propuesta
debería quedar que el Gobierno solicite al Vice-presidente
de la Comisión Técnica Interinsular que la convoque lo
más pronto posible. Según mis noticias - y eso se lo digo a
título particular - creo que ya está convocada o por lo menos que ya se han cursado las convocatorias por parte del
Vice-presidente, insisto, no por parte del Gobierno.
Al punto 4 también podemos decir que sí. Como antes
decía el Sr Valenciano, y tiene razón, esto es practicamente
lo que literalmente pide la Ley de Consells Insulares con
una matización. En cuanto al traspaso de competencias, la
Ley de Consells Insulares pide que durante el primer trimestre de cada año los consells insulares redacten esa memoria y la envien al Gobierno y que después el Gobierno la
envíe a su vez al Parlamento. Entonces yo aquí substituiría
la expressión "primer trimestre" por "primer cuatrimestre",
porque aunque sea un caso un poco extraño, la verdad es
que los consells insulares tienen hasta el último día del primer trimestre para remitir esa memoria al Gobierno, y entonces al Gobierno le sería materialmente imposible traerla al Parlamento durante el primer trimestre. Por lo demás,
si estamos de acuerdo cambiando trimestre por cuatrimestre, porque está en la Ley de Consells Insulares y además,
yo diría que da igual que estemos de acuerdo no no, debe
cumplirse y tiene que hacerse, por consiguiente ya está.
Después están las siguientes propuestas, porque de las
últimas, la 7 coincide sensiblemente con la 9 del Grupo
Mixto, la 8 con la nO 1, la 9 con la nO 8 y la 10 con la n° 2
siempre del Grupo Mixto. Ya nos hemos pronunciado con
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relación a ellas; en unas nos abstenemos, en una votamos a
favor, etc., de manera que no voy a perder más tiempo en
eso. Respecto a las 5 y 6, concretamente, yo quisiera decirle
que a mi juicio exceden completamente del ámbito de debate. Era un debate de financiación y de competencias autonómicas y entonces ustedes en la 5 hablan de una comisión no permanente para estudiar las consecuencias de la
entrada en vigor del Acta Única Europea. Eso, yo creo que
no debe ser objeto de una propuesta presentada y aprobada
aquí, aprobada o rechazada, yo creo que esto tiene que ser
objeto de un estudio concreto y particular. De esto ya se
habló - el año pasado creo que hubo alguna petición al Gobierno - y yo creo que puede ser objeto de una petición de
comparecencia del Conseller de Hacienda, por ejemplo, o
de una proposició no de ley o de una interpelación aquí, y
lo discutiremos con calma y entraremos en la materia, pero
entrar ahora a aprobar o rechazar una cosa que prácticamente no hemos discutido, parece fuera de logica.
Ocurre exactamente lo mismo con gran parte de lo
propuesto en la nO 6. El apartado a) habla del Consejo
Económico y Social, el b) de los desequilibrios entre municipios y comarcas, el c) del Plan de conservación y mantenimiento de espacios naturales protegidos, el d) van a tener
ocasión de traerlo cuando se discuta la Ley del canon del
agua, la de vigilancia y control de las depuradoras; nosotros
estaríamos de acuerdo, pero nos parece fuera de contexto.
El e) es el único al que se ha hecho una especial mención
aquí, también lo mencionó el Presidente como una de las
inversiones pendientes, lo del Hospital de Manacor; aunque ya se ha pedido tantas veces, si podemos votar independientemente cada una de las propuestas, que parece
que sí, votaríamos a favor.
El apartado f) sobre bolsas de pobreza y marginación
social y el g) sobre el Decreto 100/90, que regula el uso de
la lengua catalana, insisto otra vez más: Eso está muy bien
y puede incluso que el Grupo estuviera dispuesto a apoyarlo, pero no a raíz de un debate sobre la financiación y las
competencias, porque creemos que no tiene absolutamente
nada que ver. Nada más; muchas gracias, Sr Presidente.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Pel torn de replica, té la
paraula el Sr Serra i Busquets.
EL SR SERRA 1 BUSQUETS:
Moltes gracies, Sr President.
En nom del PSM-EEM, intentare fer una mica de replica a les distintes intervencions que hi ha hagut.
Respecte del Grup Mixt, efectivament el tema de la
Comissió Mixta Interinsular ha de ser objecte de transacció
amb la seva proposta, entenent que l'ha de convocar el Vice-president Sr Palau. Per tant, esperam que la convoqui
amb tota urgéncia, pero creim que dins l'ambit institucional és més que evident la importancia d'actuar dins l'ambit
dels consells insulars, tal com preveu la llei, i desbloquejar
aquesta situació.
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Quant a la intervenció del Sr Valenciano del PSOE,
creim que nosaltres plantejam les qüestions de l'autogovern amb realisme, pero també amb una il.lusió de futur, i
trobam que es va molt xano-xano i aquest anar tant xanoxano arriba a desil.lusionar. El nostre Grup Parlamentari
proposa saludar totes les iniciatives cíviques. La de la Plataforma Cívica és una iniciativa cívica important; feia molts
d'anys que no s'havia vertebrat res en aquesta illa i esperem
que les plataformes o d'altres organismes a les altres illes
siguin tant forts o més - crec que ho seran més que els de
l'illa de Mallorca - i en conseqMncia ens pareix que s'han
de saludar i a la vegada es ben hora que el Parlament de
Balears recordi al Congrés de Diputats que es tramiti el
que aquí es va acordar a finals del mes de gener del 1991,
que és la reforma de l'Estatut, perque no és logic que hi hagi retards tant grossos en les tramitacion legislatives.
Per altra banda, amb aquesta il.lusió, Sr Valenciano,
nosaltres ens situam en un terreny molt claro Nosaltres volem un concert economic homologat per la Constitució, no
va en contra de la Constitució. Tal com nosaltres ho plantejam, és la Constitució que parla de solidaritat, d'eficl\cia i
d'igualtat; és perfectament viable, si es volgués treballar en
aquesta Hnia. Proposam una corresponsabilitat fiscal en els
grans imposts; abans he parlat d'IRPF, d'IVA, etc., mecanismes clars i claus, com vostes deuen saber. Parlem, per altra banda, que el model actual de finan<;ació no ens du absolutament enlloc í parlem que la proposta d'ahír vespre a
Madrid respecte de finan<;ació de les Comunitats Autonomes d'augmentar el pecentatge de recaptar via IRPF per als
projectes que puguin tenir les autonomies ens ha semblat
un tema bastant equivocat, bastant desafortunat, per part
del Ministeri d'Economia i Hisenda de l'Estat.
Per altra banda, és ben evident que es parla de pactes.
S'ha dit que hi ha un pacte mig fet, que ja s'han assegut; em
pareix que era ahir que parlavem d'un nou procés constituent que a 10ts ens agradaria que anas bé, pero per altra
banda, si nos al tres deim: Ido quan aixo s'hagi aclarit que
vengui a debat parlamentari perque sapiguem que ha succe'it, com ha anat i tots puguem opinar, aplaudir o no aplaudir segons els resultats, resulta que els sembla precipitat. Nosaltres creim que es va per un camí, ja veurem els resultats, ens agradaria que fossin bons. D'aquí ve el nostre
emfasi en tots uns mecanismes.
Si nosaltres deim que s'estableixi un calendari de
transferencies, aixo no contradiu la reforma de l'Estatut ni
altres sistemes que hi pugui haver per millorar l'autonomia
de Balears. Nosaltres creim que el sistema correcte seria
via reforma estatutaria i fer llavors el calendari de transferencies; de totes maneres hem sentit que hi alguna altra
possibilitat jurídica, que és fer unes transferencies clares i
finan<;ades i després, en conseqüencia, la reforma de l'Estatut. Ja diran els juristes quin és el camí més valid, quin és
més correcte políticament i jurídicament, pero el que sí volem és rapidesa, calendari, informació i clarividencia.
Ens ha demanat una cosa, Sr Valenciano, i li ho direm,
tot i que ja s'ha discutít una mica. Al punt 4, quan nosaltres
parlam de les memories dels consells insulars respecte de la
transferencia d'urbanisme, nosaltres ho demanam perque
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no s'ha fet, és a dir, que hi ha hagut un temps que els consells insulars eren obligats a fer-ho i no ho feren, pero és
que hi ha un contenciós, Sr Valenciano, que per ventura
vost~ coneix poc, i és el contenciós del Camp de Golf d' Alcaufar, que explica perfectament que sigui urgent, des de
l'optica de la conservació deIs espais naturals en aquestes iHes, que vengui a informació i a debat a través d'aquestes
memories. Per ventura els seus companys de Menorca que
dirigien el CanselI Insular li podran explicar de qu~ anava
aquest tema. Vost~ demanava que concretassim que voliem
dir. Evidentment el compliment escrupolós de la lIei, pero
també el cas concret d'Alcaufar per saber almanco a qu~
ens hem d'atendre.
Per altra banda, Sr Valenciano, quan nosaltres proposam al punt 5 que el Parlament constitueixi una comissió
no permanent per tal de preparar el debat i el coneixement
deIs temes de l'Acta Única Europea i la seva implicació a
les Illes Balears quan entri en vigencia, aquest tema el va
acordar aquest Parlament em sembla que per unanimitat,
amb votació afirmativa del seu grup, i no es va fer durant
1'anterior legislatura. Nosaltres entenem que el Parlament
és format per la Mesa, pel Plenari i per les comissions. Si la
Mesa ho vol fer directament, ens sembla perfecte, pero el
Plenari ho pot dir perfectament i lIavors qui el constitueix
efectivament, d'acord amb el Reglament, és la Mesa. Nosaltres camviarfem el Reglament, i bastant; el que passa és
que evidentment no ho farem a un debat de política general, prou s'han preocupat vos tes que el que ha canviat només hagi afavorit el bipartidisme en aquest Parlament.
Per altra banda, res de radicalisme indenp ... Cam ho
ha dit? Idees radicals independentistes per demanar la reforma de l'Estatut i un calendari de transfer~ncies? Mare
de Déu deIs angels! No ho comentaré, perque aixo ... ! A
més, els sectors radicals independentistes ens situaríem
dins un reformisme del més descafeInat pel fet de dur el debat amb aquestes conseqüencies. Per tant, tot aixo de l'Estat independent de Balears, em pareix que ha dit, o l'Estat
confederal, o l'Estat del Paísos Catalans. No sé que ha dit
de capitalitat, em pensava que vos te la volia a Ciutadella, ja
ens aniria bé que fos a CiutadelIa. Vagi la broma en aquest
sentit, deixem aquesta qüestió com a anecdota.
Grup POPULAR. Nosaltres, Sr González Ortea, hem
fet aquí un debat d'acció de govern general...
EL SR PRESIDENT:
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vas, la retiraríem i ja ho debatríem quan fos, pero aixo és
un debat de política general i creim que el tema europeu és
un tema precís de polftica general, un tema que també ens
ha de preocupar molt.
Per altra banda li podem acceptar perfectament el fet
de parlar de primer quatrimestre en el punt 4. No hi ha cap
problema; si bé la lIei parla de trimestre, tenint en compte
la tramitació no hi ha cap tipus de problema.
El tema del Pla de modernització, Sr González Ortea,
si que li ho volem matisar. Nosaltres creim que el Pla de
mOdernització, si no és en base a uns incentius públies, no
es fara, i no es fara en els sectors que més l'haurien de fer,
n'estam conven«uts d'aixo. Els sectors pitjors de la nostra
oferta són els que manco podran fer aquest pla de modernització, per moltes circumstancies. En aquest sentít ens atrevim a pensar que s'ha demanar una cofinan«ació en condicions adequades i clarificad es; que els recursos que de fet
haurem de destinar a certes coses d'aquesta naturalesa poguessin anar precisament cap a defensa d'espais naturals,
cap a altres sectors economies, i que aquesta cofinan«ació
anas per al gran sector de l'economia de Balears, que és el
sector hoteler. Té una logica que l'Estat intervengui en el
sector del qual treu més, que és precisament el sector hoteler o tuIÍStic de Balears.
En aquest sentit també estaríem totalment d'acord a
llevar el tema de segona etapa en la qüestió de les infrastructures. Evidentement parlam d'anys, nosaltres creim que
aixo és en tema que durara més de dos anys, pero deixemho estar i posem senzillament intentar que hi ha hagi qualque duro per a aixo. EIs duros que el Govem té per a
aquestes infrastructures, com he dit, podrien passar a al tres
sectors economies: depuració d'aigües, medi ambient, etc.
Em pareix que ho he contestat tot, sobretot tenint en
compte que s'ha encés el lIum vermelI. Gracies, Sr President, per haver-me permes de passar-me una mica, pero he
intentat contestar els punts més concrets que m'han plantejat. Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr Serra; ha multiplicat per dos el temps inicialment assignat. Grups que volen intervenir dins el torn
de contrareplica? Record als portaveus que aquest tom
tanca el debat. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr Vidal i Juan.

Li prec que vagi acabant, Sr Serra.

EL SR VIDAL 1 JUAN:
EL SR SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Sí, gracies. Hem fet un debat d'acció de govern general, per aixo hem parlat de temes de institucionals, hem
parlat de temes de govem de Balears - el bloc que hem comentat - i hem parlat de l'Acta Única Europea, perque ens
preocupa molt, ja que l'any 1993 és a la vora i nosaltres notam que els sectors socials i economis estan poc informats i
poes reciclats davant el que significa l'Acta Unica Europea.
Si es vol dur a un altre debat, ho podem fer; nosaltres tenim una interpel.lació presentada que si aixo avui s'apro-

Gracies, sobretot, perque després del que ha dit el meu
company de grup sobre el que s'havia acordat a la Junta de
Portaveus quant a les intervencions, s'ha aplicat ara, en
aquest segon bloc de propostes de resolució, el mateix criteri que s'havia aplicat en el pirmer, i per tant ara podem
fer ús de la paraula per dir, molt breument, en primer 1I0c
que estam molt contents que per part del grup proponent,
el Grup Parlamentari PSM-EEM, s'hagi acceptat aquesta
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matisació quant al punt tercer de les seves propostes sobre
la convocatoria de la Comissió Tecnica Interinsular sobre
qui l'ha de convocar, perque és un tema en el qual també
ha incidit el portaveu del Grup POPULAR. De passada,
també em vull congratular que és un tema que es va tractar
fa uns dies en el Consell Insular i, modestament, crec que
ha servit un poquet d'incentiu perque quan avui es reculli
aquí aquesta proposta, més o menys ja estigui atesa.
En segon Uoc, estic completament d'acord amb el grup
proponent que una cosa és parlar de la reforma de l'Estatut
i l'altra del calendari que es pugui pactar. Per tant, aquí
tractam uns temes sobre concerts economics i competencies de la Cornunitat Autonoma i, per molt que diguin que
no, és perfectament compatible una cosa amb l'altra.
En tercer Uoc, dir al portaveu del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, que ha fet aUusió als qui defensavem amb
emfasi la reforma de l'Estatut; no sé si volia generalitzar. ..
EL SR PRESIDENT:
Sr Vidal, li vuU fer l'observació que el tom de contrareplica a la intervenció del grup proposant, no a la intervenció del Grup SOCIALISTA dins el tom en el qual ha fixat la seva posició, intervenint a favor o en contra.
EL SR VIDAL I JUAN:
Molt bé. Moltes gracies per aquesta observació, Sr President. A veure si ho podem lligar, així mateix, perque la
veritat és que el grup proponent ha estat identificat com un
grup que parlava d'un estat independent a Balears. Jo només volia dir, perque no hi hagi cap dubte, que nosaltres,
de Palsos Catalans i altres histories, res - parlo del grup
que represent en aquest moment i de la formació política
que m'ha donat la representació en aquesta Cambra - i que,
per tant, quan alguns, no dic qui, s'han espantat que aquí es
parlas d'assumir que la Comunitat Autonoma és Estat, és
precisament perque reconeixem un Estat único Ha hem dit
des d'aquesta perspectiva. Moltes gracies per la seva comprensió.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Vidal. Dins el torn de contrareplica,
té la paraula el Diputat Sr Valenciano i López.
EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr President. Srs Diputats.
IUusió de futur. Hi ha qualque diputat, aquí, que no
tengui il.lusió de futur? Jo crec que no n'hi ha cap, tots en
tenim, vostes d'una manera, nosaltres d'un altra, el Partit
Popular d'un altra, pero des de la seva optica tothom té iI.
lusió de futur. D'aquí a un moment, després de la intervenció del Grup POPULAR, el nostre portaveu li explicará
detingudament quina és la nostra il.lusió de futur.
Ara bé, efectivament coincidim en moltes coses i també discrepam en altres, moltes o poques, pero crec que en
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algunes importan18. Jo he dit clarament quin és el model
d'estat que nosaltres defensam, un estat de comunítats autonomes tendent a estat federal; en cap moment no he sentit parlar sobre quin model d'estat defensen vostes, només
mastegar mol18 de fesols. Li ha tornaré a dir: Cada model
d'estat té el model de financ;ament que li correspon, i el
model que vostes proposen és un model que correspon a
un estat confederal, és un model que correspon a un estat
independent o quasi independent, i en aixo, Sr Serra, discrepam. Hem de discrepar perque tenim una concepció diferent i li ha tornare a repetir cIar i catala, com diuen a
CiutadeUa i com a bon ciutadaUenc: Celebram que vagin
abandonant aquestes idees radical-independentistes í, per
tant, torn a repetir que donarem suport a aquesta via de
diiUeg, a aquesta proposta de resolució núm. 9 que vostes
presenten. Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Valenciano i López. Té la paraula el
Sr González Ortea.
EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr Presidente, y también gracias, Sr Serra,
porque recoge usted las dos sugerencias que le hacía, tanto
en la cofinanciación en el Plan de mejora de infrasestructuras turísticas como en el tema del cuatrimestre, a efectos de
dar cumplimiento a la Ley de Consells Insulares. Respecto
a las otras dos cuestiones a las que usted se ha referido, decirle, en primer lugar, cuando dice que en un debate de política general cabe cualquier cosa, que jo creo que no. Es
un debate de política general, el que ha habido, pero referido a dos cuestiones concretas: financiación y competencias.
Todo el debate ha girado en torno a eso, todo el debate, el
discurso del Presidente del martes y ayer miércoles las intervenciones de todos los portavoces y la réplica del Presidente.
Es verdad que marginalmente han salido otras cosas.
Yo he hablado del tren de alta velocidad Madrid- Sevilla,
Sr Serra, pero ¿qué le parecería a usted si yo ahora me descolgara con una propuesta: "Nuestro Grupo dice que se
construya un tren de alta velocidad Palma-Inca"? Esto no
tiene sentido, no tiene ningún sentido. Yo estoy de acuerdo
con usted en que no hace falta ese tren de alta velocidad
entre Palma e Inca, estamos de acuerdo, pero piense usted
en cualquier otra cosa, una línea de ferrocarril en la que sí
pudiéramos estar de acuerdo o una carretera. No sería lógico, no hemos hablado de eso, hemos hablado de financiación y entonces hablamos del convenio de carreteras, eso sí
es una propuesta razonable y congruente con todo el debate, pero ponemos ahora a hablar de la mejora de la carretera entre Manacor y Porto-Cristo, muy bien, podemos llegar
a un acuerdo, pero no tiene ningún sentido.
¿Es de política general? Sí. ¿Se ha hablado de carreteras? Hombre, sí, se han mencionado, pero no tiene ningún
sentido, no es ése el "leitmotif" fundamental del debate, eso
parece claro y eso es lo que yo achacaba a sus propuestos y
achaco a toda una serie de propuestas, y le invito, efectivamente a que las presente. El tema del Acta Única Europea
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me parece interesante, importante, y que quiza vale la pena
que usted mantenga efectivamente esa interpelación, la
subsiguiente moción y que lo podamos debatir con calma, e
igualmente otras cosas. Le había hablado del tema de las
depuradoras en la contaminación; también me parece un
tema muy interesante, le dije incluso que tal como está redactado le hubiéramos votado que si si no fuera por esa
cuestión de que nos parece que está absolutamente fuera,
insisto, del ámbito en que se ha mantenido el debate.
Me parece que nada más, no sé si me había dicho usted alguna otra cosa. Repito que gracias si acepta usted
esas dos modificaciones, espero que el resto de los portavoces tampoco tengan inconveniente porque ambas cosas parecen de razón. Nada más; gracias, Sr Presidente.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gnkies, Sr Diputat. Se suspen la sessió per un
temps de quinze minuts.
EL SR PRESIDENT:
Recomen~ la sessió. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr Obrador i Moratinos.

de Llei de pressuposts per al 1992.
Quarta.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a continuar les negociacions amb
l' Administració de l'Estat per a la revisió del sistema de finan~ció. La revisió del sistema de finan~ció ha de permetre millorar l'aprovat l'any 1986. El nou model s'ha d'inspirar en els següents criteris:
a) Que compleixi els principis de solidaritat, autonomia, suficiencia i corresponsabilitat.
b) Que tendeixi a la iguaItat de finan<;ació per habitant
dins el mateix marc competencial.
c) Que es separin, dins un marc global de finan<;ació,
els tres conceptes fonamentals de la LOFCA: L'equiparació del nivell mínim de serveis, la finan<;ació comuna i la
solidaritat interregional.
d) Que el sistema incrementi la finan<;ació incondicionada fins a conseguir l'autonomia financera de la Comunitat Autónoma.
e) Que s'actualitzin els mecanismes financers de solidaritat.

EL SR OBRADOR I MORATINOS:
Si no hi té inconvenient, demanaríem que es llegissin
les propostes.
EL SR PRESIDENT:
Sí, Sr Diputat. Sr Secretari segon, vol fer lectura de les
propostes de resolució presentad es pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA?
EL SR SECRETARI SEGON:
Sí, Sr President.
"Primera.- Davant plantejaments d'organització de
l'Estat que desborden el marc constitucional, el Parlament
de les Illes Balears manifesta que tant la Comunitat Autónoma com els consells insulars i els ajuntaments, d'acord
amb el TItol VIII, article 137, de la Constitució espanyola,
són Estat a les Illes Balears.
Segona.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a descongelar el procés de descentralització de la funció executiva i la gestió de les competencies autonómiques incloses a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les mes Balears en els consells insulars, amb especial prioritat en obres hidrauliques, carreteres, cultura,
esports i serveis socials.
Tercera.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat que en el termini maxim de tres mesos presenti al Parlament un projecte de llei de Consell
Económic i Social amb l'objecte de donar contingut normatiu a la secció pressupostaria 04, Consell Económic i Social, de la Llei de pressuposts dels 1990-1991 i del projecte

f) Que s'estableixin a mit termini mecanismes de corresponsabilitat fiscal de les comunitats autónomes.

g) Que s'estableixin mecanismes de coordinació pressupostaria entre les comunitats autónomes i l'Estat espanyol.
h) Que es considerin les Illes Balears com a tres unitats administratives.
Cinquena.- El Parlament de les mes Balears insta el
Govern de la Comunitat a continuar les negocicions amb el
Govern de 1'Estat per a la consecució del Pacte Autonómic,
amb l'objectiu d'aconseguir el major autogovern possible.
Dins el marc constitucional, interessa aconseguir un acord
per a l'efectiva transferencia de les competencies d'Educació, establint un calendari efectiu en aquest sentit.
Sexta.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a presentar en el termini de tres mesos un metode per establir el nivell mínim de serveis a donar per l' Administració autonómica, amb la finalitat de poder orientar estudis comparatius sobre la materia comparativament amb la resta de les comunitats autónomes de I'Estat i amb la Comunitat Económica Europea.
Septima.- El Parlament de les Illes Balears lamenta el
fracas del Pla de reindustrialització al no haver complert
els objectius de mantenir o incrementar el pes del sector
industrial en l'economia de les Illes Balears i insta el Govern a presentar, abans del primer període de sessions del
1992, un pla de desenrotllament industrial de les mes Balears, el qual, en un termini de tres anys, faci possible recuperar la importancia d'aquest sector.
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Octava.- El Parlament de les Illes Balears considera
que per tenir una comunitat autonoma dinamica i eficient
és imprescindible que aquesta disposi d'una bona informació. Amb la finalitat de millorar a tots els nivells les dades a
disposició de la Comunitat Autonoma, s'insta el Govern a
potenciar el funcionament de l'Institut Balear d'Estadística
i a incrementar-hi les inversions, duplicant-hi les previstes
en el Projecte de pressuposts del 1992.

professionalment i, per tant, perfeccionar el nivell d'atenció als nostres visitants.
Setzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a elaborar, en el termini de tres mesos, un pla de reactivació del sector agrari de les Illes Balears amb la finalitat d'incentivar l'ocupació agraria de la joventut, amb el proposit de garantir el futur del sector".

Novena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a presentar, dins el proper període de
sessions, el reglament de restauració.

EL SR PRESIDENT:

Desena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a impulsar la normativa pertinent
que contempli una mora en construcció a tots els terrenys
que hagin de quedar afectats pel Pla de l'oferta turística.

EL SR OBRADOR 1 MORATINOS:

Onzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a presentar, en el termini de sis mesos, un pla de prevenció de la marginació en col.laboració
amb les diferents administracions competents.
Dotzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat a presentar al Parlament, en el
termini de sis mesos, un pla d'integració laboral deIs disminu'its.
Tretzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat a fer les gestions pertinents per tal
que els disminu'its profunds que en l'actualitat resideixen a
diferents centres de l'Estat espanyol puguin accedir al Centre de Son Tugores".
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies.
EL SR SECRETARI SEGON:
Perdó, Sr President. Encara n'hi ha tres mes.
"Catorzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autonoma a elaborar i presentar
en el termini d'un any el Pla d'infrastructura cultural de les
Illes Balears. Aquest pla sera presentat al Parlament i tramitat d'acord amb el que disposa l'article 172 del Reglament de la Cambra. Contendra els elements infrastructurals mínims que en el terreny de la cultura han de tenir tots
els nuclis de població de les Illes. El pla establirá les previsions económiques i els terminis per tal d'anar dotant els
nuclis de població dels elements d'infrastructura cultural
que els manquin per assolir els mínims fixats. Seran territoris d'actuació preferent les illes que presentin majors deficits d'infrastructura cultural.
Quinzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat que en el termini de tres mesos
presenti un pla d'actuació en materia de reciclatge professional en ooordinació amb els sindicats, patronals, INEM,
ajuntaments i consells insulars, per tal que tots els treballadors en situació d'atur del sector turfstic puguin millorar
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Moltes gracies, Sr Moll. Té la paraula el Sr Obrador.

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Ahir, quan contestavem al discurs del President de la
nostra Comunitat, Sr Cañellas, deiem que nosaltres enteníem que dins el seu discurs hi havia un bloc d'oferiment
d'un consens per a una serie d'objectius que anaven i tendien cap a la consolidació d'un major autogovern en la nostra Comunitat, i que passaven evidentment per dos sectors
basics: la financ;ació i les competencies. Li deiem, sobretot
en la segona replica, que estavem disposats a acceptar
aquest repte de consens i marcavem una serie d'elements i
de punts en els quals nosaltres estavem disposats a colaborar, pero també deiem - i en coherencia amb el discurs d'ahir vénen aquestes propostes - que nosaltres enteníem que
era un debat de l'estat de la Comunitat, que no era un debat que el Govern pogués reduir a un o dos elements de
discussió. El Govern li va donar una preferencia i nosaltres
també ho hem fet en les nostres propostes de resolució, pero evidentment el que pretenem en aquests moments amb
aquestes pro postes és tornar afer entendre d'una manera
més clara, si és possible, que la nostra voluntat de consens,
con deia ahir, no era un canvi d'estampetes ni ficar coses
diferents dins una panera, ni era simplement anar a cercar
doblers pels doblers. Era aconseguir que a través d'una majar financ;ació i d'unes majors competencies aquesta Comunitat se sentís més governada, que es creas un sentiment de
sentir-se més i millor governada.
Per aquesta raó presentam avui aquestes 16 propostes,
amb la idea que nosaltres manifestarem quina és la nostra
postura, com ja hem fet en els torns en els quals fa uns moments els portaveus del Grup Parlamentari SOCIALISTA
s'han manifestat sobre una serie de temes de transferencies,
de financ;acions i d'altres que ja hem afirmat que els donaríem suporto També volem manifestar que evidentment donarem suport a altres propostes del Grup Parlamentari del
Partit Popular amb les quals estam d'acord, pero entenem
que si volem que aixo sigui efica<; també ha d'anar vinculat
a una part del nostre discurso
Nosaltres entenem que tot aixo és per estructurar millar la nostra societat i, per tant, és molt important que en
un moment en que esta m disposats a dir que sí a una serie
de coses i afer camí tots plegats per aquesta via, també és
important que hi hagi una voluntat de demostrar als nostres ciutadans que en una serie de temes també estam disposats a dir que sí plegats. Per aixo i en coherencia amb el
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nostre discurs, presentam aquestes 16 proposicions que no
van alllades, sinó que van dins un bloc; que es podien subdividir en altres bloes, cosa que intentare fer en la meya exposició, evidentment sense repetir tota l'argumentació d'ahir, sinó intentant ser el més breu i preds possible, pero
que aquestes propostes estan dins un bloc complet.
Nosaltres entenem que poden dir que sí a unes i a altres que no, pero sapiquen que la nostra voluntat és que si
es diu que sí a unes volem que, dins tot aquest procés, també es digui que sí a les altres, no vu!l dir d'aquestes concretes, pero sí del marc que podien significar aquestes mateixes propostes. Si no demostram que el que nosaltres volem
fer a la nostra Comunitat no és soIs una gestió administrativa, sinó que és una gestió política de Govern, hem de demostrar a tots els nostres ciutadans que els seus problemes
concrets i puntuals per petits que siguin interessen a aquest
Parlament i hem de saber manifestar i expressar al nostre
Govern presidit pel Sr Cañellas que així volem que es faci.
Per aixó, llevat d'una, les nostres propostes són instancies al Govern de la Comunitat i volem que aquestes propostes siguin i marquin elements de participació ciutadana,
de participació a través d'aquells organs que el nostre Estatut i la voluntat d'aquest Parlament ja han manifestat. Volem que aquestes restes de creació de més autogovern,
d'adquirir més competencies i tenir millor finan91ció passin també per compartir d'una manera més participativa
amb les estructures socials que ens envolten i que vertebren la nostra societat civil.
Per aixo també demanam una major descentralització,
en una de les nostres propostes. Descentralització en dues
vessants, una descentralització de cara als consells insulars
- i hem de manifestar a aquest Parlament que així ho farem,
per aixo ve a una proposta nostra - i també una descentralització de cara a les competencies deIs nostres ajuntaments.
Creim que el fet d'aprovar les nos tres propostes no
queda fora deIs objectius generies que el mateix President
Cañellas ens ha vengut marcant. Més que objectius generies, creim que el que nosaltres presentam és que si és ver
que volem esser aixo, diguem com ho volem fer; jo diria
que estan més dins el com hem d'arribar a aconseguir allo
que hem dit aquí que volem fer que en el fet d'entrar dins
el problema de si és aquest objectiu amb un adjectiu més o
manco. Anam als susbtantius, perque creim que així podem demostrar que el que deim aquí no són només paraules, entreteniments de 59 parlamentaris, sinó que volem expressar aquí dins la voluntat de la nostra societat.
Per tant, insistim que en les nostres propostes volem
marcar, més que els objectius, per on creim que hi podem
anar, i també volem dir que nosaltres volem un consens,
pero no un consens que es manifesti amb grans definicions
teoriques ni estrategiques. Creim que les definicions són
importants, pero podria ser que aquí tots ens dividíssim.
Creim que l'important dins aquesta Unia és arribar a acords
concrets que vagin més enlla d'un simple camí: les pedres
que cada día constitueixen aquest camí i que a poe a poc
ens marquen on arribam. Són aquelles meravelloses pedres
mil.lenaries que col.locaven dins les grans cal91des roma-

nes per assenyalar cada vegada que anaven avan91nt. Jo diria que si aconseguim aquests objectius ens donaran consciencia, a nosaltres i al nostre poble, que nosaltres som el
seu govern, no el govern estrany i llunya que deia ahir en el
meu discurso
Les propostes que venim a presentar són 16, que podríem dividir en un primer bloc, que diríem que és la nostra Comunitat dins el marc de relació cap a l'exterior. Hi ha
la proposta núm. 1, institucional, creim que no necessita
explicació. No és instar el Govern, sinó aclarir d'una vegada per totes que és aquest Parlament i quina és la voluntat
deIs parlamentaris que som aquí dins, dins el marc d'una
constitució. S'ha discutit tantes i tantes vegades sobre si un
article era definitori o no ho era, que creim que de vegades
per ventura és convenient un moment de reflexió d'aquest
Parlament i assenyalar clarament on ens trobam i que somo
Per tant, la nostra primera proposta no és més que manifestar que som nosaltres aquí, dins el marc de la nostra
Constitució.

Una segona proposta important, la núm. 4, és la proposta de finan91ció. Si l'heu llegida, crec que tampoc no
necessita massa explicació, perque evidentment no marca
tants d'objectius, si bé els assenyala: Que hem de ser una
Comunitat Autonoma a la qual correspongui allo que li
pertoca, sense oblidar els temes de la solidaritat, pero també tenint la capacitat, autonoIIlÍa i suficiencia per desenvolupar les activitats de govern que necessita fer dins el marc
competencial corresponent. Per aixo creim que tornam assenyalar un camí, torna a ser una altra d'aquestes pedres
mil.lenaries que ens assenyala per on d'avan91r per aconseguir aquesta finan91ció. Podríem parlar de moltes més coses i estam disposats a aprovar altres resolucions, pero evidentment creim que aquesta expressa d'una manera clara
per on podem caminar junts per fer camí i avan91r en la capacitat de finan91ció de la nostra Comunitat.
Hi ha una proposta que entraria dins un marc competencial que hem volgut aclarir, i precisament hem dit que
estam disposats a donar suport a tot allo que signifiqui augmentar el nivell competencial que pertoqui a la HostIa Comunitat, passant a ser, emprant el símil de les !ligues ele
futbol, allo que entenem per un equip ele primera. Nosaltres volem que la HostIa Comunitat sigui un equip de primera. El que no creim és que un equip de primera s'hagi de
distingir pels colors de la camisa, creim que un equip de
primera és aquell que lluita dins el joc, dins el quadrilater
juga per ser el primer de la lliga, aquell que té més capacitat que els altres. Creim que cada Comunitat i especialment
la nostra té unes peculiaritats que s'han de respectar, pero
dins aquestes peculiaritats volem que s'aconsegueixi el maxim sostre competencial, assenyalant d'una manera especial
una competencia que sempre pareix que ens volen retreure
que no estam disposats a donar-li suport: Nosaltes donarem suport total a la fixació d'un calendari efectiu per a la
transferencia de la competencia d'Educació, evidentment
dintre del Pacte AutonOmic.
Hi ha un altre marc de proposta que volem assenyalar
precisament perque la nostra finan91ció sigui efectiva, que
és que es marqui clarament el nivell de serveis que volem
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que tengui la Hostra Comunitat tant en relació amb la resta
de les Comunitats Autonomes dins el marc de I'Estat espanyol com en relació a la mateixa Comunitat Economica
Europea. Creim que aprovar aixo significa fer una tasca important i que, arnés, ens pot servir per a tot a110 que deim
la necessitat de ser autosuficients en la financ;ació.
Hi ha un altre bloc, o un altre tema, que ens du a entendre que la nostra Comunitat, si bé marca dins aquesta
relació exterior institucional, també necessita demostrar-se
a si mateixa i, per tant, demostrar als ciutadans, que és un
bloc, diríem, més de cap endins. De cap endins significa
enfortir la nostra relació institucional, i per aixo presentam
una proposta, la segona, on parlam de la necessitat de desenvolupar l'administració i el govern deIs ciutadans a través
de transferencies als consells perque es concreti cada vegada de més prop tot aixo que deim d'aquests diferents pobIes que constitulm aquestes Illes Balears, cosa que es diu
moltes vegades aquí dins pero no s'arriba a plasmar en una
realitat administrativa concreta i de gestió política com són
els Conse11s Insulars. Creim que en aquest moment, aquesta descentralització és més urgent que mai. Creim que sense consolidar un Conse11 Economic i Social i omplir de
contingut la partida 4, perdó, deIs anys 1990, 1991 i 1992
del nostre pressupost, és molt difícil que puguem fer sentir
a la societat d'una manera vertebrada que treba11am amb ella per als objectius que tantes vegades definim aquí dins.
Hi ha una proposta que a qualcú li podra pareixer
anecdotica, la núm. 8, que és concretament !'Institut Balear
d'Estadística. Creim que som una Comunitat que, més que
cap, necessita emprar el coneixement. En un llibre d'Alvin
Toffler, hi ha una imatge preciosa que expressa un poc el
que volem dir aquí. Hi ha un moment en que el déu Sol
Ixent dóna els poders a la deessa Amaterasu i li diu concretament: "Et don una joia, una espasa i un mirall; la joia representa el poder de l'economia, l'espasa el poder coactiu i
el mirall és perque et coneguis a tu mateixa. Si et coneixes
a tu mateixa, seras capa~ de saber la ciencia del govern". Jo
diria que en aquests moments la nostra Comunitat necessita un bon mira11 i que !'Institut Balear d'Estadística por ser
un bon mirall que ens faci reflexionar a tots si aquest coneixement ens du cap a algun lloc.
Plantejam el tema d'Indústria a la proposta núm. 7 ho diré breument, perque el temps se m'acursa - perquc entenem que és més necessari que mai un pla de reindustrialització, i vull advertir que no parla de reconversió, sinó de
reindustrialització. La paraula té un sentit molt diferent i
creim que el que necessitam realment és una reindustrialització de la nostra indústria que mantengui aque11s resultats
i aquella presencia que la nostra Comunitat sempre ha tengut i cal que tengui.
En temes d'ordenació del territori i turisme, diríem
que en la proposta núm. 10 estam pel Pla de l'oferta turística. Aquest pla suposa quatre actuacions greus damunt el
territori: Una, les franges de protecció; dues, les franges
que podran ser utilitzades per a activitats complementaries,
fins i tot per a sol que es pugui oferir en complementació,
diríem, d'una reconversió turística; tres, la separació entre
franges turístiques, i quatre, jo diría que afectara tots els
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plans parcials no aprovats fins ara. Si no es pren una mesura seríosa en aquests moments, ens podem trobar que
aquests plans no es puguin executar perque haguem incentivat una vegada més que s'actul damunt aquest territorio
Tenim una proposta 9 sobre el tema de la restauració.
Si deim que hem de millorar la qualitat - ho vaig dir en el
discurs d'ahir i no m'allargaré - és important el tema del reglament de la restauració. La proposta núm. 16 és que necessitam donar sortida a la nostra agricultura i aquí tampoc
no m'estendré perque la proposta és prou clara. És dificil,
és complicat, pero tenim un pressupost que pass a deIs
4.000 milions de pessetes i és important saber si aixo també
és una pedra d'aquestes mil.lenaries que ens fa fer camí o, a
revés, una pedra al co11 que no deixa avanc;ar la nostra autonomia.
En temes de formació professional, la nostra proposta
es defensa per si mateixa. La formació professional té, més
que mai, dos grans reptes. El primer és millorar la qualitat
del nostre producte turístic i sense bons professionals no
millorarem la qualitat del producte turístic que necessitam
per a la nostra Comunitat. En segon 110c, el necessitam
precisament jo diria per donar eines als treballadors de les
nos tres illes perque, de cara al 1993, realment puguin tenir
avantatges en la competencia i la capacitat sobre la ma d'obra que pugui venir d'altres palsos.
EL SR PRESIDENT:
Li prec que vagi acabant, Sr Obrador.

EL SR OBRADOR 1 MORATINOS:
Acabaré tot d'una. El punt núm. 14 és sobre cultura.
Parlavem en el discurs que la nostra cultura no és un fet
anecdotic; necessita imbricar-se profundament dins la nostra societat, necessita ser els substrat més important del
nostre mateix producte economic, que és una cultura de
trobada, de trobada de gent. En aquest moment pot ser
greument atacada precisament per aquest fet positiu. Creim que hem de completar més que mai una xarxa d'infrastructura cultural que permeti resoldre aquest problema.
En els temes de marginació, només em fixare en tres
més. Ho dic perque si es diu que sóm la Comunitat més rica d'aquest país, si volem que creixi més la nostra renda,
hem de tenir més cor que mai per a aque11s problemes que
tenim al costat. Aquests problemes, precisament, són els
que creim que en aquest moment s'han de solucionar més,
fins i tot per donar credibilitat al que avui aprovarem aquí,
el nostre Pla de marginació, que implica unificar totes les
administracions - locals, autonomica i estatal - tenint en
compte que encara ens falten transferencies en plans concrets que ens entrenin per quan arribin aquestes transferencies, que ens facin ser més efica~s.
El tema del Pla d'integració deIs disminults, que és la
proposta núm. 12, perque precisament entenem que el greu
problema d'aquest món deis disminults, encara que es facin
coses, ningú no ho dubta, és que totes aquestes coses es facin en un camí concret i coordinades per aconseguir la inte-
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gració laboral del nostres disminu"its físics.
El darrer punt és el tema de Son Tugores. Enguany
hem creat o inaugurat, dinem, el Centre de disminults profunds. É<; un problema seriós que ha fet, perque historicament no el teníem, que eIs nos tres disminui:ts profunds es
trobin a altres parts de l'Estat espanyol. Són al País Basc, a
Catalunya, a Madrid, perque aquí no hi havia centres d'aquest tipus. En aquest moment, ates que tenim un centre
aquí, seria molt important - precisament pel canlcter social,
jo diria quasi cordial que té aquest problema - que intentassim la integració de tots aquests col.lectius, de toda
aquesta gent, una altra vega da a la nostra terra. Pel que fa a
aquestes propostes, si bé poden pareixer, com deia ahir, periferia del problema d'una finan<;ació - quan parlam de doblers parlam de doblers de la butxaca de la nostra Comunitat, evidentment, no parlam deis de ningú més - creim que
també s'ha de tenir més que mai la capacitat de solidaritat
amb aquells qui, al nostre entorn, a vegades pateixen més
les conseqüCncies de la mateixa riquesa que han creat aquí.
Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltesgracies, Sr Obrador. Grups que volen intervenir? Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Sr
López i Casasnovas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Jo crec que hem de reconeixer que les propostes de resolució que ens presenta el Grup SOCIALISTA vénen en
perfecta consonancia amb la intervenció que va fer el seu
portaveu ahír capvespre en aquesta Cambra, ates que d'alguna manera només vénen a referir-se a un buit constatat i
constatable d'acció de Govern. En aquest sentit, les mesures que impliquen instar l'Executiu a una major i millor actuació en un seguit de temes, de materies, rebran el suport
del nostre grupo Són propostes que compartim des de l'esquerra.
Una altra qüestió és la visió de la suficiencia financera
per poder exercir l'acció de govern i veure fins a quin punt
no és fala'i, com a mínim no és contradictori, el fet de demanar un seguit d'actuacions, per exemple en materia de
reindustrialització, en materia de turisme o també en materia laboral, quan no és compta amb competencies en materia laboral - encara que sí es poden fer coses en aquesta
materia - i quan la finan¡;ació deis plans d'indústria són obviament competencia de la Comunitat Autonoma, pero
també han d'estar en consonancia amb les possibilitats inversores que té aquesta Comunitat. En aquest sentit, no
vull defensar ni he de defensar cap deis programes inversors que té la Comunitat en aquesta materia, perque tothom sap que són escafits, són escassos, són insuficients, pero una altra cosa és que obviem el debat de la finan<;ació
estatal.
Nosaltres donarem suport al punt núm. 2, que fa referencia a l'article 39 i a la descentralització dins la Comuni-

tat Autonoma, perque seria hipocrita demanar majors cotes competencials al Govern Central i no aplicar la mateixa
rasadora i els mateixos criteris dins la Comunitat Autonoma i en allo que pot fer el Govern de les Illes Balears, pero
tenc por que aquesta resolució no trobi, en principi, el suport de tothom i després barra de cap en la situació concreta, hora d'aplicar-se.
Es diu, i aixo ja ens preocupa més, que la revisió del
sistema de finan<;ació ha de permetre millorar l'aprovat el
1986. Óbviament, es parla de revisió del sistema de finan<;ació; aixo ens alegra, perque les noticies que tenim són més
aviat alarmants, amb el sistema de prorroga del sistema de
finan¡;ació, i algunes mesures que puguin acontentar - caramels, s'ha dit aquí, dol'iOs - determinades comunitats. Estam, ido, per la revisió, i hi estam d'una manera inexcusable, pero amb el model que vostes proposen, model de solidaritat, autonomia, suficiencia i corresponsabilitat, en abstracte també hi estam d'acord, pero ja ens preocupa més
veure com es pot executar, com es pot ser solidari per decret o per reial ordre sense tenir un coneixement real, sense haver-hi transparencia fiscal a les Illes Balears, sense coneixer quina és realment la balan<;a fiscal, si hi ha o no hi
ha greuge comparatiu, etc., etc.
L'autonomia - vostés ho saben perfectament o ho ha urien de saber - passa, entre altres qüestions, per tenir coneixement per poder exercir la despesa deis diners que tenim,
pero també passa per tenir autonomía recaptatoria, i per
aquí no s'avan<;a, per aquí trobam una paret, un mur. Vostes proposen un sistema basat en gran part en transferencies o subvencions de l'Estat. Fins ara, l'actuació del Govern Central s'ha basat en transferencies o subvencions de
l'Estat. Transferencies generaIs o incondicionades, unes;
d'altres, condicionades. No són aliÓ, els convenis, senyors
socialistes? No són aliÓ, els convenis?
La participació deis ens autonomics en els ingressos
centraIs per població, per renda, per cap ita, per superfície,
per esfor'i fiscal. No és aliÓ que contempla el sistema que
ha regit fins ara? Ido sapiguen que aquests punts 1 i 2 impedeixen la materialització de les millores assignatives que
en potencia ofereix la descentralització, que aliÓ no és un
sistema pie d'autonomia fiscal. É<; aliÓ que jo vull dir: que
quedi clar que no s'avan<;a en aquest sentit, perque si fossin
conseqüents amb aquests principis acabarien, obviament,
amb el concert economic.

El concert economic - solidari, evidentment - passa
també per reconeixer que és perfectament constitucional.
No entenem de cap de les maneres com és possible que el
punt primer de la resolució digui: "Davant plantejaments
d'organització de l'Estat que desborden el marc constitucional, el Parlament de les Illes, etc., etc.". Jo no som expert
en dret constitucional, pero m'agradaría que diguessin quin
plantejament ha fet el nostre grup parlamentarí - per no dir
els altres - que sigui clarament des bordador del sistema
constitucional, que hagi anat més enlla del marc constitucional. La Constitució, precisament, parla de suficiencia financera al seu article 156, apartat 1, i aquí s'ha constatat
que a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears no hi ha
suficiencia financera. Si demanam aquest compliment cons-
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titucional crec que exercim una funció plenament democratica i reglamentaria.

hay contradicción en ello, no vemos inconveniente para votarla a favor.

També és cert que el sistema de transfer~ncia, és a dir,
a través de lleis de delegació de compet~ncies, és perfectament constitucional. Avui hem discutit aquí, i ahir també,
quin sistema voHem seguir: reforma de l'Estatut o altres
maneres d'aixecar el sastre competencial, cosa amb la qual
tots estam d'acord. Ido sapiguen, per si no ha sabien, que la
reforma de l'Estatut és perfectament contemplada a l'article 148 de la Constitució Espanyola, i, a més a més, a l'article 68 de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, m'agradaria que
diguessin quin ha estat el grup que ha sortit de mareo D'altra banda, la Constitució es pot reformar, no hi ha dubte.

En cuanto a la propuesta nO 2, no estamos de acuerdo.
Primero se insta aquí al Gobierno de la Comunidad a descongelar el proceso de descentralización de la función ejecutiva de la gestión de las competencias autonómicas incluidas en el artículo 39. No están congeladas, no se puede
descongelar nada si previamente no está congelado, y nunca han estado congeladas desde que hay una Ley de consells insulares que permite hacer las transferencias. Eso
respeto a la primera parte. En la segunda, el párrafo final
de la propuesta aún nos parece peor cuando dice "con especial prioridad en obras hidraulicas, carreteras, cultura, deportes y servicios sociales". Aquí hay una mezcla de cosas
que ya se han anunciado por parte del Gobierno, que tiene
un interés especial en traspasar a los consells insulares y
cosas que ustedes, el Grupo SOCIALISTA concretamente
- ya ha intentado con anterioridad y ya hemos discutido
aquí que no nos parecía el momento más conveniente. Lo
lógico es que la Comisión Técnica Interinsular, que otro
grupo pedía que se reuniera en breve y parece que así va a
ser, inicie sus trabajos y decida cuales són las prioridades
de acuerdo con su composición.

El punt que fa refer~ncia a les competencies en materia d'educació, el punt núm. 5, nosaltres hem de dir clarament que el podrlem veure bé si es contemplés dins una filosofia d'avan<; en l'autogovern, amb l'autogovern possible.
Per que diuem dins el marc constitucional? És evident que
haura de ser dins el marc constitucional, per que si no, no
ha aconseguiríem. Pero, per que les compet~ncies d'educació, només? Per que no les d'INSALUD i sanitat, i les que
ens permetin ter realment plans de reindustrialuització?
Competencies en materia laboral; competencies en mitjans
de comunicació, tan importants per crear un espai comunicacional que salvi la nostra llengua i la nostra cultura i enforteixi els lligams de nacionalitat, tal com diu l'Estatut,
etc., etc.
Aquest és el cantó pel qual consideram que les propostes de res alució del Partit Socialista Obrer Espanyol són
insuficients. No ens hi oposam, pero hem de dir clarament
que són tan escasses, tan timides, tan insuficients, que no
poden rebre el nostre suport. Ens sap greu, perque en materia d'impuls a l'acció de govern sí que coincidiríem, pero
hem de ser clars: Per impulsar un autogovern cal complir el
principi constitucional de la suficiencia financera. Moltes
gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Pel Grup Parlamentari
PARTIT POPULAR-UNI6 MALLORQUINA, té la paraula el Sr González Ortea.
EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr Presidente. Sras y Srs Diputados.
En principio nosotros estamos dispuestos a votar afirmativamente la primera propuesta de resolución del Grupo
SOCIALISTA, aunque yo creo que aquí hay una cierta distorsión del artículo 137 de la Constitución Española, que
se cita, porque el artículo 137 dice que el Estado se organiza territorialmente en comunidades autónomas, provincias
y municipios. Se organiza territorialmente; esto aquí no es
exactamente lo mismo, pero en fin, nosotros no queremos
ver en esto más que una expresión de buena voluntad no
muy bien conseguida, no muy bien redondeada, y en principio aceptamos que eso sea así, si parlamentariamente no
hay problemas con relación a nuestra propuesta nO 1. Si no

El tercer apartado, el del Consejo Económico y Social,
entra dentro del bloque - ya que hoy está de moda hablar
de bloques - de las propuestas del Grupo SOCIALISTA
que van de la 7 en adelante. A nuestro juicio no tiene nada
que ver con el debate de hoy , aunque claro, usted, Sr
Obrador, puede decir que usted ha hecho referencia a ello.
Efectivamente, usted ha hecho referencia al Consejo Económico y Social ya otras cosas de este tenor, pero que no
se han discutido con detalle aquí. Por otra parte, además,
recuerdo que en un momento determinado usted le contestó al Presidente que lo que no estaba bien era que ahora pidiéramos la financiación o las competencias autonómicas
para determinadas cosas. Aquí vamos a jugar limpio y vamos a pedirlas en general; después, en cada actuación del
Gobierno, ya habrá ocasión a lo largo de la legislatura para
que ustedes reclamen lo que crean más conveniente.
En la propuesta nO 4 estamos básicamente de acuerdo
con estos principios financieros, siempre y cuando ustedes
nos admitan una pequefia introducción, y es cuando dice
"el nuevo modelo se ha de inspirar en los siguientes criterios", poner a continuación de "inspirar", "entre otros" "entre altres", lógicamente - y ello porque estos criterios
nos parecen efectivamente interesantes, estamos de acuerdo con ellos, pero no deben ser los únicos criterios a tener
en cuenta. Con esa petición que les hago, que creo que es
atendible, estamos de acuerdo con los criterios que exponen.
También estamos de acuerdo con la propuesta nO 5,
sobre que se inste a continuar las negociaciones con el Gobierno del Estado. Efectivamente en eso está el Gobierno,
esto nos ha anunciado, y nosotros, lógicamente, lo apoyamos y también nos parece muy bien. Creo que usted, Sr
Obrador, y el Presidente discutieron este asunto de la
transferencia en materias de educación con un calendario
que permite hacerlo progresivamente, en la medida que las
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competencias de educación se refieren a un tema que va
modificándose y cuya transferencia, lógicamente, debe acomodarse a esa modificación de planes que está en marcha.

Moltes gracies, Sr Diputat. Per al torn de replica, té la
paraula el Sr Obrador.
EL SR OBRADOR I MORATINOS:

No estamos de acuerdo con la propuesta nO 6 en los
términos en que la redactan, porque el Gobierno nos ha informado que esto es una petición que se ha hecho repetidas
veces al Gobierno Central, no sólo por la Comunidad Autónoma de Baleares, sino por otras comunidades autónomas, todas las cuales esperan del Gobierno de la Nación
que fije de alguna forma estos niveles mínimos de servicios,
cosa que efectivamente será de gran utilidad o piensa el
Gobierno de la Comunidad que sera de gran utilidad. Aquí
les propondríamos una transacción, pero un poco más
complicada, y es que se instara al Gobierno del Estado para
que, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad
Autónoma - o sea que el Gobierno de la Comunidad Autónoma también quedaría implicado en el tema - estableciera, bueno, "presentaran el plazo de tres meses", no sé si será un auténtico recado a la madre superiora si le damos
tres meses al Gobierno de la Nación. Entonces podríamos
suprimir lo de los tres meses, pero sí que se pongan de
acuerdo para establecer ese nivel mínimo de servicios a dar
por las administraciones autonómicas. Si llegáramos a una
redacción de ese tipo, entonces estaríamos completamente
de acuerdo con ustedes.
Llego ahora al bloque final, las cuestiones que van de
la 7 a la 16, donde se lamenta el fracaso del Plan de reindustrialización, en la siguiente se habla del Instituto Balear
de Estadística, del reglamento de restauración - supongo
que se refieren ustedes a la restauración del comer, porque
podría ser también de restauración patrimonial, si me permiten la broma -, después el Plan de la oferta turística, el
plan de prevención de la marginación en la siguiente, el
Plan de integración laboral de los disminuídos, el tema del
centro de Son Tugores, que por cierto no expresan ustedes
bien, porque tal como se puede leer aquí, en su propuesta,
parece que se trata de mandar emisarios por todo el Estado
español para que todos los disminuídos pro dundos vengan
al centro de Son Tugores, yeso, sinceramente, nos parecía
extraordinariamente raro que ustedes lo propusieran. Usted ha aclarado que se trata de aquellos que en su momento no tuvieron oportunidad aquí; nos parece muy bien, pero insisto: no fué objeto del debate, preséntelo ustedes como otra proposición no de ley, les diremos que sí. Lo digo
porque pasaba lo mismo con otras del Grupo del PSM-EEM. Nos sabe mal votarlas en contra, pero es que no son el
objeto fundamental del debate.
En la siguiente hablan del Plan de infraestructura cultural, en otras de un plan de actuación en materia de reciclaje profesional y finalmente de un plan de reactivación
del sector agrario. Si me permiten también la broma, uno
de sus portavoces acusaba al Grupo del PSM-EEM de que
una de sus propuestas era un "bullit", pero ustedes me dirán lo que es esto. Si yo pensara como un diputado de ustedes muy aficionado a hablar de África, podría decir que lo
que nos ha hecho es un cus-cus. Gracias, Sr Presidente.
EL SR PRESIDENT:

Sr President. Sres i Srs Diputats.
Ja que parlam de temes gastronomics, li vull aclarir
que la proposta era de restauració i ha vengut pel que deia
voste, pero curiosament nosaltres parlam de cus-cus, pero
és que ahir ens parlaven de castells medievals, de no sé quines coses, de sortir a cavall amb armadura per guanyar batalles enmig del campo Jo crec que per ventura no han acabat d'entendre quina era la proposta i el discurs d'ahir, i a
posta els volem avisar, pero voldria contestar al Sr López i
Casasnovas.
Evidentment, i die el mateix al Grup POPULAR, el
que férem fa dos dies, amb el discurs del Sr Cañellas, era el
discurs de l'estat de la Comunitat. Que quedi ben clar que
no veníem a parlar de la financ;ació de I'Estat, sinó de la
gestió del nostre Govern i del nostre President aquí, avui i
ara, partint de la seva experiencia de treball, si no, no ens
entendrem maí. Jo no li vull dir que nosaltres no haguem
dit coses que anaven més enlla, jo ho he assenyalat ben
clar: Nosaltres marcam un camí, objectius que tenim,
n'hem parlat, pero marcam objectius amb els quals crec
que anam a donar solucions a aquesta Comunitat, partint
també de la responsabilitat que ens pertoca, evidentment,
de ten ir ganes de governar-la un dia. Per tant, el que dei m
avui aquí ho hem de poder dir d'aquí a tres o quatre anys,
quan esperam governar; no podem dir "faríem", sinó
"aquest és el camí per on nosaltres aniríem".
Voste ha parlat d'unes coses que cree que no ha llegit;
per tant, ha dialogat amb un mur que no existia i ha tirat
pedres a un mur que no existia. Aquí no s'exclouen en absolut els concerts ni es parla de convenis, sinó que es marca
un mecanisme de financ;ació. Ho estudil bé i veura que és
un mecanisme de financ;ació que evidentment potser no sigui definitiu, pero que és un camí per avanc;ar en la millora
de la financ;ació, és un camí pel qual, si la majoria d'aquest
Parlament ho ratifica, podrem treballar costat per cDstat
amb totes les nos tres forces per poder anar avanc;ant a poc
a poc en aquests temes.
Evidentment, nosaltres no rebutjam en absolut el que
deia voste. Nosaltres volem suficiencia financera, evidentment, i crec que s'apunten coses, i jo els agrairia que llegissin uns articles recents que han sortit a El País precisament
sobre el tema de l'IRPF. Entre altres coses, li vull recordar
que un deIs grups que defensen que es mantengui transitoriament l'actual sistema de financ;ació de les Comunitats
per prorrogar el sistema actual és Esquerra Unida. Per
tant, el que vull dir és que, preeisament en aquest moment
de financ;ació, nosaltres demanam una sortida diferent a la
del 1986. Creim que les faltes que assenyalam aquí són factibles, possibles i que poden millorar de veres el nostre financ;ament.
Evidentment, quan parlam de competencies, nosaltres
no n'excloen cap de les que voste ha dit. L'únic que hem
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volgut dir és: Volem totes les competencies que ens pertanyen - evidentment dins el marc constitucional, per referencia -, pero en aquest moment volíem expressar aquí la
voluntat d'una transferencia que desitjam tots i que tantes
vegades hem utilitzat com a pedra de xoc els uns contra els
altres, i aquí el Grup Parlamentari SOCIALISTA volia dir
que donara el seu suport total perque es fixi un calendari
per a la transferencia de la competencia d'educació, per la
importancia que tenia i precisament per comen<;ar a llevar
segons quins malentesos que fins ara ens han vengut aplicant.
De cara al Grup POPULAR: Aquí no hi ha cap distorsió. Quant al punt núm. 1, diu el que volem dir i el que diu
la Constitució. El que passa és que hem arribat a sentir tantes coses que ens hem quedat un poc així i vol1em que s'aclarís, que es retiri i s'ha acabat, no passa res més. Aquí no
instam ni demanam res a ningú, ens ho demanam a nos altres mateixos com una afirmació d'aquest Parlament.
Quant al 2, no és que estiguin congelades. Als hotels,
ja que hem parlat de restauració i de turisme, hi sol haver
el que diuen les cambres de conservació. Primer hi sol haver una cambra a una temperatura bastant baixa, que és la
de conservació de verdures, fruites, etc.; llavors n'hi ha Ulla
de carn, que sol estar a menys graus, que permet conservar
la carn i altres aliments, i finalment n'hi ha una que esta a
menys de 25 graus baix zero, que és la que conserva el peix
congelat. Jo diria que les nostres transferencies són dins
aquesta cambra, no dins cap altra.
Sobre el que vos te deia del núm. 2, li ho acceptam perfectament ... Perdonin, el núm. 3, concretament és el Consell Economic i Social i a veure si ho entenem: Si el mateix
President, el senyor Cañellas, ahir ens deia que no volia governar des del Teatre Principal, perque el Teatre Principal
és per obres de teatre i altres actes, evidentment, aixo no
hagués passat mai - que es plantejas aquesta idea en aquest
Parlament - si hi hagués hagut un Consell Economic i Social que representas les institucions i les forces d'aquesta
Comunitat. Si voste diu que aixo no té res a veure amb la
finan<;ació, jo no sé, que passa?
¿Que la finan<;ació és una cosa oculta, estranya, sense
objectiu, que simplement es projecta a si mateixa davant
uns mateixos? Nosaltres entenem que va directament vinculada a un mode d'actuar i a voler unes transferencies i a
voler una finan<;ació, perque al mateix temps volem fer partícips la societat i les estructures socials de fer aixo precisament perque no volem que el nostre President governi des
del Teatre Principal, volem que governi des del Consolat
de Mar, i que al Consolat de Mar i també a través d'aquest
Parlament pugui tenir un organisme d'interlocució clara,
transparent i de projecció de la seva gestió de govern.
Vostes presenten una modificació al 4; estam d'acord
amb la modificació, totalment, no crec que afecti el contingut. Quant a la núm. 5 nosaltres assenyalam que evidentment estam contents que estiguin d'acord. No he tengut
conversacions personals amb el President, és l'únic que li
vull dir; el que sí hem manifestat públicament ha estat la
voluntat del nostre grup i del nostre partit sobre aquest te-
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ma. Quant al punt núm. 6 vos te introdueix una transitoria,
estam d'acord.
Quant a l'altre bloc - em permetra un moment per
contestar-les, Sr President -, nosaltres no hem entés mai
que el discurs de l'estat de la Comunitat fos un discurs purament de dos elements. Per que? Perque si hem d'arribar a
acords, i ens alegra que hagi dit que ens diran que sí separadament, pero avui nosaltres ho presentarem perque volem fer saber a la nostra societat no soIs que volem més
competencies, més doblers i que marcam camins per fer-ho,
sinó que també ens preocupam d'uns problemes concrets i
que hi ha una voluntat majoritaria d'aquest Parlament de
tirar-les endavant. Per aixo posam aquests temes, perque,
com deiem abans, nosaltres venin a un consens que no passi soIs per un acord estrany, tancat a una serie d'elements,
sinó que creim que s'ha de desenvolupar, que s'ha d'estendre, que ha de penetrar en una osmosi potent tota l'estructura social i hem de demostrar al poble del les Illes que realment, en els temes de consolidació auto no mica, en aquest
moment que parlam de Pacte Autonomic, de competencies,
de més finan<;ació, de més recursos i que vo1em fer feina, s'ha de sentir que els seR') problemes també van alla dins.
Per aixo parlam d'aquests temes, parlam d'industrialització,
parlam d'agricultura, parlam de turisme i, arnés, perque
consideram molt greu un deIs temes de turisme que he esmentat perque en el seu moment ja en patirem les conseqüencies.
Per aixo die que mantendrem aquestes propostes, la
nostra voluntat és que ens agradaria que, com una prova
d'aquest consens i d'aquest voler treballar, creant aquest
nou clima no soIs entre Madrid i la nostra Comunitat o viceversa, sinó també entre la nostra Comunitat, els consells,
els ajuntaments, les associacions, les institucions, i que articulassin allo de que ahir ens queixavem clarament. Un govern que govemi ha de donar for<;a moral per govemar i ha
de fer el seu govern participatiu perque, certament, nos altres entenem que no basta que els ciutadans votin cada
quatre anys, nece,<;siten participar i hem de crear els mecanismes de participació. Si s'hi fixa, aixo és el que proposam
des del 7 per endavant.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Obrador. Dins el tom de contrareplica, té la paraula el Sr López i Casasnovas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr President. Realment, en la replica del portaveu del Grup SOCIALISTA, nosaltres no hem vist, en
definitiva, cap aspecte que pugui dir que ens desautoritza o
que ens lleva la nostra raó d'argumentar, en primer lloc,
que les propostes que aquí s'han fet, que nosaltres hem fet,
són pro postes plenament constitucionals. Quan jo m'he referít als concerts i a1s convenis ho feia precisament per demostrar que el punt a) de la resolució núm. 4, "que es compleixin els principis de solidaritat, autonomia, suficiencia i
corresponsabilitat", quan parlam d'aquestes idees, d'autonomia per exemple, hem de veure l'autonomia de despesa
que no tenim precisament entre altres qüestions, perque els
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convenis sempre les condicionen.
Una part molt important deIs pressuposts de les comunitats auto no mes - no només de la nostra, sinó també - ve
amb subvencions, amb participacions de caracter finalista.
No hi ha autonomia de despesa en gran mesura, pero
sobretot autonomia financera, és a dir, capacitat per dir
quins recursos i com es poden recaptar a la nostra Comunitat Autonoma són funcions que en aquests moments no
són permeses tal com la LOFCA ha establert la finan<;:ació.
Per cert que la LOFCA estableix un sistema de possible inconstitucionalitat, el Tribunal Constitucional encara
no s'ha definit sobre aquest tema. Si els recursos de que
disposa una Comunitat Autonoma no són suficients per
atendre les competencies que li atribueix un Estatut en les
mateixes condicions que ho venia fent l'Estat abans, hi ha
una limitació no admissible des d'aquestes competencies.
A0 és la tesi de possibles recursos d'inconstitucionalitat
que es van fer oportunament i que encara estan pendents
de resolució del Tribunal Constitucional. Per cert, n'hi un
de nostre, n'hi ha un del Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
No parlam d'idees en abstracte, parlam de mecanismes
de finan<;:ació. Jo reconec que els principis que aquí es contemplen milloren la realitat actual; en principi, ja voldria
que no s'aprovas una prorroga del sistema que no ha funcionat perfectament ni tan soIs satisfactoriament, en aixo
crec que hem d'estar d'acord. S'ha de millorar i s'ha de reformar aquest sistema, ido. Per cert, em permeti que li digui que no sé d'on s'ha tret aquesta idea que Esquerra Unida ha proposat la prorroga del sistema. Al contrari, Esquerra Unida ha proposat que en cap moment, dins el sistema de finan<;:ació, d'admeti la prorroga. Jo mateix vaig ser
present a unes jornades al Parlament de Catalunya, li ho
puc reafirmar i aquí tenc els documents. Que quedi cIar,
ido, que aquesta visió no és correcta.
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evidentment, com deia Willy Brandt, la sola existencia d'una constitució escrita tampoc no es cap garantia de la constitucionalitat de rEstat. "La locura organizada" és el títol
d'aquest llibre de Willy Brandt. Ido té, lamentant-ho molt,
nosaltres no podrem donar suport a aquestes propostes de
resolució, concretament a aquesta. Tampoc no la rebutjam,
ens abstendrem. Creim que són insificients.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr López i Casasnovas. Dins el torn de
contrareplica, té la paraula el Sr Gonzáles Ortea.
EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí; gracias, Sr Presidente. Lo primero de todo, con relación a la 2 y dejándonos de bromas de cámaras de congelación y de descongelación, seamos serios, Sr Obrador. Vamos a puntualizar: No hay descongelación porque ha habido una actividad permanente interrumpida solamente por
un proceso electoral y por una crisis sucedida en el Consell
Insular de una isla. Aquí, en noviembre del año pasado, si
no me falla la memoria - lo estoy diciendo de memoria porque no lo recuerdo, pero creo que fué en noviembre del
año pasado - se traspasó la competencia en materia de urbanismo y habitabilidad, independientemente; ahora voy a
dejar aparte las cesiones de gestión de servicios, etc., que
han venido produciéndose durante una serie de meses. A
continuación de eso empieza el año 1991. ¿Cree alguien seriamente que el año 1991, con un proceso electoral en el
mes de mayo, es el momento de ponemos a discutir transferencias de competencias a los consells insulares?

Finalment. també li voldria, per exemple, que l'article
61 de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears parla que
"es disposara d'un percentatge de participació en el recaptament deIs impostos estataIs no cedits, que es negociara
d'acord amb les bases establertes a la Llei Organica de finan<;:ament de les comunitats autonomes, la LOFCA, i amb
el major cost mitja deIs serveis socials i administratius de la
Comunitat Autonoma derivats de la insularitat, l'especialització de la seva economia i les notables variacions estacionals de la seva activitat productiva". Si en aquell moment
els redactors d'aquest Estatut ho van fer bé o malament,
ara no hi entro, pero que a0 és lletra escrita i llei organica
de l'Estat és indiscutible i, com vos tes saben, aquests principis, aquestes variables tampoc no s'han reconegut i utilitzat degudament.

Pasa el proceso electoral, se forma la nueva cámara y
casi a renglón seguido, prácticamente durante el verano,
cuando todos estamos todavía tomando un respiro y aún no
ha empezado prácticamente la nueva legislatura, resulta
que hay una crisis evidente y manifesta en el Consell Insular de Menorca. ¿Le parece a usted también que era el momento más adecuado para convocar la comisión y empezar
a hablar de transferencias? En ese momento - hoy lo he
anunciado y tengo que decir que me lo dijo quién podía decírmelo - que ya se ha convocado la Comisión interinsular
de transferencias, dejémosla que se ponga en marcha, que
hable de esas transferencias y que efectivamente empieze a
trabajar en ese sentido. Se ha anunciado en la campaña
electoral por parte del Partido Popular y de Unió Mallorquina; se ha dicho por parte del Gobierno, etc., y yo comenté antes desde ahí que hay una serie de cosas de éstas
que piden ustedes - no todas, pero sí algunas - que incluso
estaban es esos programas que se había anunciado que se
pondrían en marcha de inmediato. Ahora es el momento,
ni siquiera lo era el mes pasado. De manera que congelación, ninguna.

El punt g) de la seva proposta de resolució diu que
s'estableixin mecanismes de coordinació pressupostaria entre les comunitats autonomes i l'Estat espanyol. CIar que
sí! Per que no es desenvolupa l'article 131, apartat 1, de la
Constitució Espanyola en aquest aspecte? Vull dir que no
discutirem aquestes qüestions; aquestes qüestions ja haurien de ser objecte de despleglament constitucional, perque

Respecto al otro tema, yo podría leer la solicitud que
hace el Presidente del Gobierno que se refiere concretamente a la celebración del debate de la orientación polftica
general del Gobierno con especial incidencia sobre el sistema de financiación, balanza fiscal i competencias, de los
cuales, por cierto, casi no se ha hablado de la balanza fiscal
y sí de la financiación y competencias. Se ha referido practi-
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camente y con todo detalle a eso yeso es lo que hemos discutido. Entonces usted dice: Hombre, pero esto son una serie de cosas que sería bueno que pusiera el Gobierno. No
lo sé y, además, le vaya ser sincero: Yo tengo estas propuestas de resolución suyas desde esta mañana a las diez o
diez y media, apenas hemos tenido tiempo de verlas y discutirlas en el grupo, de discutirlas con el Gobierno, lógicamente. Prácticamente hay un montón de cosas de éstas que
yo he dicho - y no sé si me ha interpredado mal, por cierto
- que las vamos a apoyar. Todas no, me refería concretamente a lo de Son Tugores, porque una vez que usted lo explicó en la tribuna, nos ha convencido, y efectivamente en
su momento lo apoyaremos.
Las demás, no lo sé. En este momento no nos podemos pronunciar, no tengo elementos de juicio ni los puedo
tener para una serie de cosas de éstas, no las he oído discutir en esa tribuna, ni yo ni ninguno de los 30 diputados restantes del Grupo POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA
Luego, no és lógico que ahora votemos esto, y esto es también lo que trataba de decir al PSM-EEM. Ése es el planteamiento que hacemos: Ni a favor ni en contra, no nos podemos pronunciar, vayamos a debatir estas cosas que no se
han debatido estos días, si es que realmente vale la pena
hacerlo - efectivamente hay una serie de cosas que sin duda
valen la pena - y después saquemos las conclusiones todos
juntos y votemos cada cosa a favor o en contra, pero después de ese debate.
Yo creo que eso, además, es prestigiar realmente el
parlamentarismo, porque llega un momento que parece
que el parlamentarismo consiste en que todos lleguemos
aquí con nuestras propuestas debajo del brazo y nosotros
somos tantos y vosotros sois cuantos, eso va a misa y se
acabó. Yo creo que no es eso, que hay que discutir las cosas, verlas y entenderlas, y a eso me refería simplemente.
Por consiguiente le rechazamos en base a esta razón, no en
base al fondo de la cuestión, sobre el que no entramos.
Gracias, Sr Presidente.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Sí, Sr Vidal. Efectivament
vosté té la possibilitat d'un torn de fixació de posició, ates
que no ha intervengut en el torn de a favor o en contra. Té
cinc minuts per intervenir, pero exclusivament per fixar la
posició.
EL SR VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr President. Per fixar la posició, naturalment
referint-me al que he sentit en aquestes propostes de resolució presentades pel Partit Socialista Obrer Espanyol o,
millar dit, pel Grup del PSOE. Li puc dir al seu portaveu
que, si no ha entes malament, al principi deia que no acceptaven un canvi de cromos, pero que si admitíem les seves propostes d'una forma global ells també donarien suport a les deIs altres. Si no ha ha dit aixo, em perdoni, pero
el que vull dir és que el canvi de cromos, vulguin o no, s'haunl de fer cromo per cromo.
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saltres estam d'acord amb algunes de les seves propostes,
estam disposats a canviar el cromo, i si no donam suport a
unes altres és perque ... Bé, per exemple en aquest tema de
la descongelació a nosaltres no ens importa que vengui descongelador o de la part de refrigeració, el que ens importa
de veritat és que s'hagi obert el frigorífic, i com que s'ha
obert el frigorífic i nosaltres tenim una proposta que és assumible des d'aquesta perspectiva, francament donarem suport a aquest punt concret, el núm. 2.També estam d'acord
amb el punt 8 sobre l'lnstitut Balear d'Estadística, perque
veritablement el fet de tenir una bona informació quasi és
tan important com manejar el poder.
Si no donam suport al punt 4 és perque tampoc no estam d'acord amb l'execució de tots aquests temes que diu
voste. Ja en pla anecdotic, a pesar que voste ha dit molt bé
que volem una Comunitat Autonoma de primera divisió,
cosa amb la qual estam d'acord, si em permet una petita
broma, ha comes un lapsus, perque ha dit "pero hem de posar dins el quadrilater" i, francament, un equip de primera
divisió ha de jugar també dins un rectangle i la quadratura
del rectangle no és possible per poder abastar el que volem.
Em sap greu que pareixi que no estic d'acord amb el que
esta perfectament ordenat, pero jo ara fixo la posició respecte de vos tes.
Per tant, sobretot en alguns punts com el 5, no podem
estar d'acord. Una cosa no lleva l'altra, pero vostes no fan
cap menció a la reforma de l'Estatut, que és el que nosaltres defensam aquí. Com he dit abans, en termes generals jo no vull ofendre ningú, pero cree que és ben legítim que
expressi la nostra postura, que fixi la nostra posició - no estam d'acord amb vostes. Fins i tot em sap greu que el Sr
Valenciano no sigui aquí, perque ens ha corregit coses d'estil i nosaltres, en el punt 6 de vostes, on demanen uns estudis comparatius, amb la qual cosa podríem estar d'acord
com hi ha estat el representant del Grup PP-UM, tret de la
qüestió del termini, nosaltres no hi estam en els termes,
perque també corregint un poc com han fet amb nosaltres,
quan es parla aquí també es podria redactar amb millor estil, perque "estudis comparatius sobre la materia, comparativament", no sé que dir-li, pero jo crec que caldria millar
parlar al respecte i no repetir aixo. Només ha dic perque el
Sr Valenciano ha dit que avui notava a faltar aquí l'escola
valenciana, perdo l'escola italiana.
Per tant, si em permeten aquesta broma i amb aixo
acab, vull dir que en algunes coses els donarem suport perque "no nos duelen prendas", pero no al fans ni al conjunt.
Lament no poder arribar a aquest consens que voldríem
que fas total, pero vaja, també veig un poc difícil del consens deIs dos grups majoritaris. Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Vid al. Li vull fer l'observació que
voste no s'ha limitat a fixar la posició, practicament ha entrat en debat. En conseqüencia, don un torn de cinc minuts
al portaveu del Grup SOCIALISTA per contradiccions.
EL SR OBRADOR I MORATINOS:

Per tant, el que vull dir per fixar la posició és que no-
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Gracies, Sr President. És per aclarir el tema del primer
punt, el tema reforma de l'Estatut. Ahir nosaltres diguérem
clarament, des d'aquesta tribuna, que no ens negam en absolut a una reforma d'Estatut. Parlam d'una reforma passada que en un moment donat es fa fer amb unes motivacions
i que nosaltres entenem que hem de fer un camí, un pacte
autonúmic per arribar a una complexió d'aquestes reformes
a niveH total i a niveH estatal dins el marc d'un pacte autonúmic, que és el que propiciam. Agradara o no agradara,
perú evidentment nosaltres no hem negat en cap moment
que els estatuts s'hagin de reformar en el moment precís
que s'hagi de fer, i en concret el nostre.
Els temes de finan¡;ació jo crec que no els entenem
com els hem explicat, els haurem d'explicar millor a altres
bandes o no ho hem sabut dir bé, perú li assegur que el que
nosaltres proposam és un camí per avan¡;ar en la finan¡;ació
i en cap moment per retreure finan¡;acions d'altres tipus
que permetin en certa manera anar en contra d'aquesta major autonomia. El que passa és que l'autonomia financera s'ha d'entendre. Si totes les institucions tenguessin autonomia financera és molt probable que sobrassin tots els polítieso Jo crec que totes les institucions, del tipus que siguin,
ten en falta de capacitat i d'autonomia fillancera perque, entre altres coses, sempre són més les necessitats que els recursos per aplicar i aixú fa que la política ens obligui a tots
a prioritzar, a marcar camins, a passar aquestes pedres i a
saber que darrera una en ve una altra.
El que nosaltres marcam és un cami per desbloquejar
el sistema anterior, la qual cosa vol dir que estam oberts a
noves pro postes, a altres propostes que el millorin, pero
que aixú és un cami per desbloquejar el sistema que hem
tengut fins ara i que, evidentment, aquest sistema permet
una major autonomía, una major suficiencia financera i
una major coordinació o cooperació entre les diferents comunitats, i entenem perfectament que aixú és un camí que
hem d'anar marcant.
Quant al tema, jo no entraré en geometria, perque
potser en podrien suspendre en aquest tema, ni tampoc en
futbol perque és un esport que pot agradar-nos o no. El
que jo vuH dir, en aquest sentit, és que crec que una autonomia de primera és una cosa que es fa per "liguilla"; que
es treballa i es Huita en dos fronts, evidentment: amb les altres administracions, pero també amb la mateixa societat, i
aixú és el que vull remarcar. Si no som capa<;os de tenir els
nostres "fans", els nostres socis o els nostres anímadors, i
que juguem sempre en el nostre camp perque ens animin,
malament ho farem, i la millor forma d'animació per ventura és a partir del punt 7 per avall, que són els que deiem, i
el punt del Cansell Econúmic i Social, i aixú entenem que
són temes que ve a compte discutir aquí, perque si els separam deis altres no acabam d'entendre per que moltes vegades hem d'arribar a acords i així podríem deixar que les coses anassin per si mateixes.
En el tema de finan¡;ació vull acabar dient una cosa
més, una altra vegada: Que nosaltres posam un camí; insistim, un camí. A vegades és més facil dir el final. Durant tot
aquest debat nosaltres hem proposat quantitat de coses
aquí que sabem que no es contradiuen amb el final. Qui és

que no vollluitar contra la drogaaddició? Qui no vollluitar
contra la marginació? Qui no desitja que els disminuHs es
puguin integrar socialment? El que demanam és que si realment aixú es creu i no es contra di u amb res del que s'ha
dit aquí dins, hem de fer un cami per fer-ho i hem de demostrar socialment que ho feim. El que deim, tant en una
cosa com en l'altra, és que no podem caminar per un costat
i deixar l'altre, que aixú és un tren que almanco va per dues
vies paral.leles i que hem d'avan¡;ar per les dues si rcalment
volem consolidar un autogovern i que el nostre poble se
senti vinculat a nosaltres perque aquest autogovern sigui el
que eH vol. Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Obrador. Passam al punt següent,
que són les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari PARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA. Té la paraula el Sr González i Ortea.
Sr Secretari segon, per favor, vol fer lectura de les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
PARTIT POPULAR- UNIÓ MALLORQUINA?
EL SR SECRETARI SEGON:
"Primera.- El Parlament declara que la CAIB és la representació de l'Estat a la nostra Camunitat Autúnoma i
que se l'ha de dotar de les maxímes competencies i de capacitat política i economica. Així mateix, que el Govern de la
Comunitat Autúnoma és el Govern principal i no subsidiari dins l'ambit de la nostra Comunitat.
Segona.- El Parlament manifesta que és necessari que
s'incrementi la inversió de l'Estat a les Balears.
Tercera.- El Parlament considera que les inversions en
carreteres han d'arribar per la via d'un conveni immediat
entre ambdues admillistracions.
Quarta.- El Parlament manté que s'ha donar so lució financera al fet de les unitats administratives mitjan<;ant conveni o altres alternatives al marge de les incloses dins la
fórmula global de finan¡;ament.
Cinquena.- El Parlament declara la necessitat d'arribar
a solucions per a la comptabilització de la població real utilitzadora deIs servicis i infrastructures.
Sexta.- El Parlament demana la participació de l'Administració central en l'ajuda als pagaments deIs deutes produ'its per les pluges torrencials.
Setena.- El Parlament acorda sol.licitar ajudes a l'Administració central per a la protecció i el foment de la cultura propia i la recuperació de la nostra llengua, on radica,
per la seva varietat, la riquesa de la nostra societat".
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr Moll. Té la paraula el Sr González i Ortea.
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EL SR GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados.
He pedido a la Mesa que leyera las propuestas de resolución para que tengan la oportunidad de comprobar que
son casi literalmente las mismas con las que concluía su
discurso el Presidente el martes por la mañana. Creo que
esto me ahorra completamente el hacer aquí una defensa
detallada de estas propuestas. Creo que seria una presunción por mi parte pretender exponerlas mejor que el propio Presidente del Gobierno y en cualquier caso sería una
reiteración de argumentos que han venido discutiéndose
aquí, no solamente el martes por la mañana, cuando el discurso del Presidente, sino después, durante toda la tarde de
ayer a lo largo del debate. Por consiguiente, van ustedes a
disculparme que haga otra presentación. Me reservo después mi turno de réplica para aclaraciones o para la discusión de alguno de los puntos concretos de ayer. Gracias, Sr
Presidente.

(L 'Honorable Sr Vzce-president segon substitueix el Molt
Honorable Sr President en la direcció del debat).

EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr González Ortea. Grups que vulguin
intervenir? Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr Peralta.
EL SR PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Com molt bé ha dit el Sr GonzaIez i Ortea, practicament les propostes de resolució que ha presentat el Grup
PP-UM són identiques a les que ahir va presentar com a
suggerencies el President de la Comunitat, quan es va dirigir a la cambra. L'únic que s'ha fet ha estat donar-les una
forma més adient com a propostes de resolució i poca cosa
més, és a dir, diuen exactament el mateix. Tal com ahir varem dir en el debat, nosaltres en linies generals estam d'acord amb aquestes propostes de resoludó, perO evidentment amb una serie de matisadons i d'afegits que creim
que són importantíssirns i necessaris, cosa que ja feren
oportunament els meus companys de grup quan presentaren les nos tres propostes de resolució.
En aquestes propostes que presenta el Grup del PP-UM, que va presentar ahir el President del Govern de la
Comunitat, nosaltres hi trobam a faltar una voluntat clara
que per aconseguir més competencies, més cotes d'autonomia, per atracar-nos més a aquest autogovern que avui demanen capes molt amplies de la nostra societat, notam a
faltar que s'expliqui clarament que aixo no és possible sense fer la reforma de l'Estatut d'Autonomia. La reforma de
l'Estatut d' Autonomia és vital i fonamental per aconseguir
a<;:ü, i a<;:ü ho notam a faltar en aquestes propostes de resolució.
És evident que nosaltres estam d'absolutament d'acord
que s'incrementi la inversió de l'Estat a les Balears i en
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aquest sentit ja hem anunciat en les anteriors intervencions
que donarfem suport a aquest punt sempre que impliqui
una nova proposta de finan~ció. Creim que és fonamental
que hi hagi aquesta nova pro posta i, per una altra banda,
que és absolutament impresentable que ara ens diguin que
es fa una prorroga del sistema actual de finan~dó i que ja
en parlare m més endavant perque sembla que a<;:ü s'haura
de discutir quan es discuteixi el Pacte Autonomic. Creim
que es fonamental que a<;:ü ja es faci i en aquest sentit amb
les nostres propostes incidíem més en aquesta línia.
Estum absolutament d'acord amb el tema de les inversions en carreteres, votarem a favor. Quant al punt 4, referit a les unitats administratives mitjan~nt convenis, nosaltres creim i ja ho varen proposar anteriorment que és necessari que aquesta soludó també tingui un reflex adient en
la política del Govern de la Comunitat respecte de les altres illes que composen el conjunt de la mateixa Comunitat. Per tant, si té estam d'acord amb el punt 4, creim que
seria important que es pogués transaccionar o introduir-hi
de qualque manera aquesta matisació.
Quant als punts 5, 6 i 7, totalment d'acord, ja ho varem
anunciar el dia del discurs del Sr President i avui ho feim
amb aquestes propostes del resolució que fa el Grup Parlamentari PP-UM. L'única cosa que notam a faltar, evidentment, són les propostes que nosaltres hem fet per part del
nostre grup sobre que es valorin positivament totes les iniciatives ciutadanes. Si volem que posem "dins el marc de la
Constitución, perque crec que s'ha fet aquesta matisació, estaríem disposats a fer-ho per tal que no solament es poguessin aprovar aquestes 7 propostes que vostes presenten
avui, sinó les que ja he anunciat que votaríem a favor més
aquesta, amb aquesta matisació.
Crec que hi ha poca cosa més a dir quant a aquestes
propostes que no es digués ahir. Per tant, desitjar que
aquestes transaccions que s'han proposat es puguin dur endavant en el moment oportú i que rebin el maxim suport
del conjunt de la cambra. Moltes grades.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Pel Grup Parlamentari
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Morro i Maree.
EL SR MORRO I MARCE:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Efectivament, aquestes propostes de resoludó, com ha
dit el portaveu del PARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA, són practicament identiques a les formulades despusahir; nosaltres ja ens hi varem referir en les intervencions d'ahir i avui hem continuat debatent-les. En qualque
moment hem pensat que s'haguessin concretat més, que s'haguessin suggerit, plantejat, formulat propostes més concretes. Per tant, trobam que són unes propostes simples,
senzilles, esquematiques, pobres i que, de fet, és molt dificil
estar en contra. Qui por estar en contra que s'incrementi la
inversió de l'Estat a les Balears? Qui pot estar en contra
que les inversions per a carreteres arribin per la via d'un
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conveni?, etc.
De totes maneres, hi ha hagut qualque petit canvi, i
encara que sigui terrninológic m'hi vull referir. La proposta
primera diu: "El Parlament declara que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears és la representació de l'Estat a la
nostra Comunitat". El President Cañellas, en les seves suggerencies, deia "assumir el principi que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears és l'Estat a la nostra Comunitat",
i que se l'ha de dotar del m:lxim de competencies. Ho deia
el President i ho deia d'acord amb el seu discurs, amb molts
d'aspectes del seus plantejaments. Ho havia dit també Jordi
Pujol en un discurs davant el Parlament de Catalunya amb
un sentit diferent, matisat, peró molt coincident: "S'ha dit
que la Generalitat és estat i així és, és Estat espanyol a Catalunya. Per a la gran majoría de coses no hi ha d'haver
dues maneres perque l'Estat espanyol estigui present a Catalunya, no n'hi ha d'haver una, només una, que és la Generalitat", i continuava: "La presencia de l'Administració central a Catalunya ha de ser molt petita i ha de ser substituIda
polfticament i administrativament per la Generalitat".
En definitiva, és evident que la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears és estat, així ho diu la Constitució, així
ho diu l'Estatut d'Autonomia. Si haguéssim de fer cas a algunes expressions que hem sentit avui a qualque diputat
del Partit Socialista Obrer Espanyol, hi hauria dos o tres
estats; realment nosaltres pensam - i així ho va dir amb rotunditat el President despusahir - que d'estat just n'hi ha d'haver un. Deia el President: "El Govern de la Comunitat
Autónoma exerceix o ha d'exercir la m:lxima acció de govern dins la Comunitat i la conseqüencia immediata d'aquest enfortiment de la Comunitat Autónoma i del seu govern propi és la necessMia i obligada minva de presencia de
l' Administració central a les Balears per una simple qüestió
practica: perque si 1'Estat és només un i nosaltres el representam de forma principal, qualsevol duplicitat encareix la
presencia de l'Estat". És una raó ben practica i ben evident,
la duplicitat d'administracions encareix al ciutada, al poble,
la presencia de 1'Estat.
Per tant, creim que hi ha hagut un retrocés terminológic. La Comunitat Autónoma és la representació i a la vegada 1'expressió de 1'Estat i aixó no hi havia per que es produfs. Per tant, nosaltres creim que aquest punt és insuficient. Efectivament tampoc no recull la reforma de 1'Estatut i creim que una declaració del Parlament de les Illes Balears 1'hauria de recollir, així que nosaltres ens abstendrem
en aquest punt concreto
Els altres punts, ja ho he dit, gairebé són obvietats.
Nosaltres haguéssim preferit més precisió, perque tot aixó
són punts que ja coneixem. Estam d'acord, fan falta inversions, qui por estar en contra? Són declaracions d'intencions, demanam generositat i de moment el Sr Solchaga
ens dóna carabasses, encara vol incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans que reclamen una finan~ció més
justa. Estam d'acord, peró per acabar també voldria fer referencia a la proposta setena, perque, atenció, és cert, és
necessari que hi hagi ajuts de l' Administració central per a
la protecció i foment de la cultura própia, peró també hi ha
d'haver projectes, hi ha d'haver un compliment de la nor-

mativa elaborada per la Comunitat. Nosaltres ho proposavem al punt 6, apartat g), de les nos tres resolucions i creim
que no era marginalment, sinó que tenia una relació ben
clara amb aquest apartat. Creim que és necessari complir
els nos tres propis decrets, complir la nostra própia normativa i, de moment, no n'hem vist voluntat.
Per tant, nosaltres donarem suport des de la pro posta
segona fins a la setena i ens abstendren en la primera per
una clara i manifesta insuficiencia.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Morro. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr Alfonso i Villanueva.
EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr President. Sres i Srs Diputats.
Ens trobam davant set propostes de resolució que ens
pertoca analitzar i també definir la nostra posició. La primera, variant un tant la declaració, jo crec que un poc for~da i, arnés, amb la calentor d'un debat que va fer el President de la Comunitat Autónoma, declara que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears és la representació de
l'Estat a la nostra Comunitat Autónoma i fa la petició o expressa el desig que s'ha de dotar de m:lximes competencies.
En principi és així, estam d'acord, el que no queda tan
clar i, arnés, pareix que no ha de ser així, és que el Govern
de la Comunitat Autónoma sigui un govern principal i no
subsidiario No és subsidiari ni ha de ser subsidiari, ni tampoc no ha de ser el principal, perque ni el Govern de l'Estat, ni els governs deIs ajuntaments, ni els governs del consells no són subsiaris, és a dir, són governs que tenen un
camp competencial propi i dins el seu camp competencial
són els primers, i dins altres camps competencials els primers són uns altres. No hi ha governs principals ni subsidiaris dins un estat d'autonomies com el nostre ni un futur
consolidat. A mi m'agradaria que aquesta idea, que tampoc
no diu massa cosa, es retiras d'aquesta proposta de resolució perque, la veritat, ni creim que el Govern de la Comunitat Autónoma sigui subsidiari ni creim que sigui el principal, crec que són governs dins els seus camps competencials.
La segona proposta de resolució parla que s'ha d'incrementar la inversió de l'Estat a les Illes Balears. En principi,
d'acord. Els projectes de nova inversió de l'Estat a les Illes
Balears són importantfssims dins els próxims anys: Hem de
parlar del projecte del nou aeroport, hem de parlar deIs
possibles convenis de carreteres que s'hauran de firmar,
etc., és a dir, aquests tipus d'inversió de funcions de competencies estatals o de Comunitat Autónoma via conveni dins
la Comunitat Autónoma crec que és bo per a tots els ciutadans d'aquesta Comunitat que s'incrementin, i en aixó nosal tres donarem suport al Govern perque continui: unes negociacions obertes per arribar a aquesta solució, a aquesta
millora del nivell de finan~ment de la Comunitat Autónoma via increment de l'Estat perque, en definitiva, la inversió de la Comunitat Autónoma no és només la inversió que
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faci la Comunitat Autónoma govern, sinó que és la inversió
que fan els ajuntaments, els consells, I'Estat i la Comunitat
Autónoma, aixó és evident.
El tercer punt esta dit dins el segon, arribar a un conveni entre les dues administracions, absolutament d'acord.
L'error que es va cometre l'any 1983 de no deixar qualque
carretera com a d'interes general s'ha de solucionar de
qualque manera i cree que el millor camí de so lució - ja ho
varen creure va una serie d'anys i es creu també ara - és un
conveni entre l' Adrninistració de I'Estat i l'Administració
de la Comunitat Autónoma. No trastoca en absolut l'autonomia de la Comunitat Autónoma, ajuda a millorar el servei públic en infrastructura i carrete res de la Comunitat
Autónoma, i per tant nosaltres li donarem suport. Es bastant rar, ja fan tres resolucions a les quals el Grup SOCIALISTA dóna suport, aixó ja comen<;a a ser bastant estrany.
Al quart punt li donarem suport, peró hem de fer una
precisió que crec important. Nosaltres creim que la solució
a la finan<;ació de la Comunitat Autónoma - o una de les
solucions, una de les variables - que existeix dins el model
actual de finan<;ament, que són les unitats administratives,
seria considerar que les Balears són tres unitats administratives. Ho deim des del 1986, el 1988 varem aprovar una resolució en aquest Parlament en aquest sentit, i és obvi que
del 1988 al 1991 no hi ha hagut so lució perque hi havia un
sistema definitiu provisional que ara és el moment de modificar o de solucionar. El que no veim tan lógic és que aixó
s'aconsegueix mitjan<;ant conveni. Si no queda més remei,
d'acord, mit<;an<;ant conveni, peró creim que la solució és
que quedi refleetit dins la fórmula de finan<;ació que la Comunitat Autónoma és constituida per tres unitats administratives, cosa que, a més, es pot deduir perfectament del
context constitucional i de la configuració estatutaria de la
nostra Comunitat Autónoma.
Per tant, quant a aixó del conveni o altres alternatives,
una certa reticencia, perque crec que la batalla és que s'inclogui dins el model de finan<;ació la concepció que les Balears són tres unitats administratives. Que no ho és només
la provincia, sinó que l'illa - amb Consell Insular o amb cabildo en el cas de Canaries, on també n'hauran de parlar és una unitat administrativa.
Quant al punt sise, jo he de felicitar el Govern per
aquesta proposta per una raó: Perque per primera vegada,
senyors del Grup Parlamentari, han estat precisos en la
proposieió del tema de la població real utilitzadora deIs
serveis. Són precisos, aquesta resolució és precisa, s'ha d'arribar a solucions per poder comptabilitzar la població real
utilitzadora deis serveis i en funció deIs serveis que s'hagin
d'utilitzar. Una població comptabilitzada d'utilització de
carreteres d'un milió de persones, per exemple, mitjana
ponderada de tot any, etc., ja esta, em pareix que el President ahir va dir 1.038.000, una cosa am, el que passa és que
no podríem aplicar aquest 1.038.000, per exemple, per a
educació. No es podria aplicar, perque no és utilitzadora
d'aquests serveis, i es podria aplicar per a altres serveis perque és qüestió de matisos seriosos i s'ha recollit quan diu
"utilitzadora deis serveis i de les infrastructures". Per tant,
felicitar el Grup Parlamentari perque aquesta vegada no es
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fa amb cancsons, no es toquen violes, sinó que es va exactament a alIó que realment es pot negociar, i l'important, en
la finan<;ació, és anar-hi amb els papers clars, no anar amb
grans declaracions, sinó amb els papers tant clars com sigui
possible.
La sexta, la veritat, ahir ja en parlarem. el nostre portaveu ha ha dit molt clarament que d'históries d'inundacions, d'históries, n'esta aquest Parlament pie i encara que
és ver que dos anys hi ha hagut inundacions a la Comunitat
Autónoma, la veritat és que ningú no ha demostrat que hi
ha 30.000 milions per mig, ningú no ho ha demostrat, s'ha
reconegut que la Comunitat Autónoma ha fet pagaments
per 3.500 milions de pessetes, pagats 2.300 i busques, i la
despesa de I'Estat en el tema de les inundacions, com també es va dir - no llegiré les xifres perque s'encendria elllum
vermell i, arnés, els cansaria moltfssim - va ser de 2.461 milions de pessetes. Si volen les xifres els ho puc donar, no hi
ha cap tipus de problema.

A part, que no sabem si s'han produ'it deutes amb les
pluges. Danys en varen produir; deutes, crec que poes;
danys, segurament sí. Aquí diu "pagaments deis deutes produHs per les pluges torrencials". A qui, han produH deutes?
A la Comunitat Autónoma? A1s senyors del carrer? No
queda gens clar i, arnés, l'aclariment del tema de les pluges
és una de les qüestions candents en aquesta Comunitat Autónoma del que havia de donar compte l'antie Sr Vice-president i que ara, com que no és vice-president, no ho pot
fer. Esperem que el Conseller d'Economia, segons pareix
delegat pel President del Govern pe donar compte d'aixó,
ens aclareixi els números que nosaltres, per la nostra part,
tenim clars, peró no pareix que el Govern els hi tengui
molt quan diu que tot sumat són 30.000 milions de pessetes. Ningú no ha vist mai aquests 30.000 milions de pessetes, ni el mateix Govern no ha demanat crectit per valor de
30.000 milions de pessetes per a aquestes coses. Aixó no
s'ho creu ningú, ni el Forcades, li ho dic perque és bon
amicmeu.
Al punt sete també li donarem suport, perque sí, aixó
és una carencia i, a més, una injustícia, de vegades també
ho hem de dir, jo crec que és una injusticia per mala negociació, peró val. L'Administració central ha d'ajudar, protegir i fomentar la cultura própia d'aquestes illes. Jo crec que
el Govern no ha sabut negociar, perque el Govern catala n'ha sabut i han tengut els duros. La veritat és que quan un
govern en la mateixa situació té els duros i un altreen la
mateixa situació no els treu, és perque no ha sabut dur davant l'administració amb la qual havia de negociar les situacions particulars d'aquesta negociació. Per tant, a aixó li
donarem suport.
Només un darrer comentari: No se'ls pot escapar mai
"les varietats de la llengua a les nostres illes", no se'ls pot
escapar mai el solleric, el pollencí, el manacorí, el petrer,
etc., o l'eivissenc, el formeterenc, el menorquí o el ciutadallenc, és igual. Nosaltres creim que la riquesa cultural i lingüística de la nostra societat no són les varietats de la nostra llengua, és la nostra llengua. Amb aquestes matisacions
- que volem que quedin al Diari de Sessions, peró que no
invaliden el sentit general de la proposta - nosaltres també
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donarem suport a aquesta.
Només vull acabar amb una cosa. Haura paregut que
per primera vegada hi ha una posició important de consens
entre el Grup governant del PARTIT POPULAR i el Grup
SOCIALISTA Aquesta vegada hi ha hagut una posició
amplia de consens, com va demanar dimarts passat el President del Govern i el Partit Socialista ve reiterant des de fa
bastant de temps. No tenim cap problema per fer feina
junts, junts amb tota la Cambra, junts amb tots els partits
poHtics per millorar la situació económica, de serveis públics, de la nostra Comunitat Autónoma, peró el qui ha de
donar la passa sempre és el Govern; nosaltres els escoltarem i els esperarem amb molt de gust.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Diputat. Té la paraula el Sr González Ortea.
EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr Presidente. El Sr Peralta pedía matizaciones en nuestras propuestas. Realmente, yo le contestaría lo
que ya contesté en su momento a los Sres Pascual y Vidal
cuando presentaron las suyas, en las cuales se incluyen esas
matizaciones: Con unas estamos de acuerdo y con otras,
no. Las matizaciones digamos de tipo insularista, que efectivamente nos unamos, en su momento les dije que nos parecía una aportación interesante. Las que se refieren concretamente a la reforma de Estatuto y al tema del concierto
económico, que es otra parte de la reforma de Estatuto que
mandamos, creo que ya expliqué suficientemente las razones por las que a nosotros nos parecía más aconsejable no
insistir ahora en este tema. Hay esa negociación, ya dije
que clase de negociación y quienes eran los negociadores, y
es a partir de ahí que en principio nosotros no incluimos
esas matizaciones y nos vamos a abstener en las que ustedes presenten.
Falta de voluntad clara de conseguir más competencias
y autonomía, ha dicho usted. Hombre, no, Sr Peralta, eso
es otra cosa; ha dicho falta de voluntad clara de conseguir
más competencias y autonomía. Por amor de Dios! Falta
de voluntad clara para eso, no, Voluntad clara, clarisísima,
transparente, yo diría que luminosa, brillante en todo caso
y ya llevamos muchos años detrás de eso, el Gobierno y su
Presidente a la cabeza. Me parece que es una expresión hiperbólica, pero demasiado hiperbólica la que usted nos
apunta. Esas pequeñas matizaciones que usted añade no
me diga que transforman una voluntad clara de conseguir
más competencias en una cosa maravillosa, en una voluntad decidida y clara de conseguir más competencias. En
cualquier caso le agradezco, como antes había agradecido
al conjunto del grupo cuando presentaron sus propuestas,
por cuanto coincidían en gran parte con las que el Presidente había expuesto y, por consiguiente, lógicamente, entiendo que es de agradecer la comprensión que han puesto
en el planteamiento que el Presidente nos hacía.
El Sr Morro no nos acusa de falta de voluntad clara,
pero dice que nuestras propuestas son sencillas y pobres.

Son pobres, pero honradas, Sr Morro. Sencillas, sí, sencillas lo son, y de cierta generalidad, efectivamente, y yo creo
que ahí radica precisamente su bondad. Fíjese que usted
mismo - e incluso gran parte de ellas el Grupo SOCIALISTA - dice que está dipuesto a votarlas. Gracias a eso, a su
sencillez, resulta que consiguen la universalidad; resulta
que gran parte de ellas van a ser votadas por toda la Cámara. Cuando las cosas se complican mucho más, se quieren
matizar demasiado y entrar en demasiados detalles, desgraciadamente muchas veces pasa que uno se queda solo. De
manera que yo veo la grandeza de estas propuestas precisamente en su senzillez, en lo que usted de alguna forma encuentra rechazable.
El tema de la representación del Estado. Edectivamente, aquí pone la representación del Estado y he consultado
un discurso del Presidente yen el apartado concreto en que
expone sus propuestas no dice representación, pero fíjese,
en el párrafo que usted nos leyó - que por cierto no me dió
tiempo a encontrarlo porque estaba escuchando al portavoz que habló a continuación de usted - el Presidente citaba la representació del Estado. De manera que yo creo que
del contexto queda bastante claro lo que el Presidente pretendía y en definitiva yo creo que tampoco nos tenemos
que perder por una cuestión tan tan tan de matiz. Vea aquí.
Usted acusaba esto de sencillez y sin embargo ya lo hemos
complicado muchísimo por una palabra de más o de menos
que se ha puesto en el momento de dar exclusivamente forma de propuesta parlamentaria a lo que era una propuesta
dentro de un discurso del Presidente. Una sola palabra
cambiada y ya resulta que tenemos aquí una controversia
sobre lo que queremos decir. Yo creo que lo que queremos
decir está bastante claro y creo que también usted lo cree
así.
Tengo que agradecerle también el apoyo que ofrece a
las propuestas en su conjunto. Únicamente en el tema de la
lengua hacerle observar que usted nos dice que le parece
que sería mejor la suya - la nO 10, creo que dijo - pero es
que yo creo que la suya no tiene nada que ver, Sr Morro.
Cuando las discutimos, esta fué una de las que yo le decía la 10 c), como las anteriores - que eras propuestas que podían ser más menos aceptables, pero que no tenían nada
que ver con el debate. Se habla de la aplicación rigurosa de
un decreto que afecta al ambito de la Administración de la
Comunidad; aquí, se trata de solicitar una ayuda financiera
para la protección y fomento de la cultura y de la lengua
propias. Creo que ambas cosas no tienen absolutamente
nada que ver. De esta propuesta habló el Presidente, creo
que discutieron los demás portavoces y se citó el caso de otras comunidades como la catalana, etc., que disponen de
estas ayudas mientras que la nuestra no. Ése es el meollo
de la cuestión y eso es lo que está plasmado aquí, independientemente, como digo, del tema que ustedes plantean.
Finalmente, Sr Alfonso, una de cal y otra de arena.
Efectivamente, yo me hubiera preocupado quizá seriamente de ver cuantas propuestas de resolución están ustedes
dispuestos a apoyarnos, pero después de oirle ya no me
preoucupa nada, porque nos apoyan, pero nos hacen matizaciones a todo. No sé si vaya tener tiempo de entrar en
todas ellas. La primera dice que no hay gobierno principal
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y subsidiario, sino que hay gobiernos que tienen unas competencias y otros, otras; de eso se trata, lo que querernos es
que el Gobierno de la Comunidad sea el que tenga más
competencias, eso es a lo que llamarnos gobierno principal,
usted lo ha entendido muy bien, lo ha explicado por si alguien más no lo entendía, pero lo ha entendido usted magníficamente bien. Efectivamente, lo que querernos es que
sea el gobierno que tenga más competencias, eso es ser el
gobierno principal. Por consiguiente, estarnos de acuerdo.
La 2 Y la 3, no comento más. Sobre la 4 sí quería hacer
una matización respecto al terna de las unidades administrativas. Éste es un terna que el entonces Vice-presidente
de la Comunidad mantuvo en la Comisión bilateral de Madrid hace ya cuatro o cinco años, y cuando vino aquí contando eso alguno se rió, alguno se lo tornó a cachondeo, le
pareció que aquello era poco serio y sin embargo ya ven corno ha prosperado. No digo que haya sido usted, digo que
algunos otros se tornaron esto a broma y sin embargo ahora prospera y estarnos todos de acuerdo.

Después, la 5, que hacen falta indicadores fiables para
la contabilización de la población real utilizadora de servicios de infraestructura. Bien, eso también forma un poco
parte de la sencillez de las propuestas, Fíjese, si aquí empezarnos a decir: "y deberán medirse los indicadores por kilómetros de carreteras o por metros cuadrados de no sé qué",
liarnos esto e inmediatamente, además, surgirían las matizaciones, pero completamente de acuerdo en que hay que
valorar eso de alguna manera y con algunos indicadores.
En
acuerdo, no están de acuerdo aparentemente por una cifra
de gastos. Usted habla de 2.000 y pico de millones. Por supuesto yo me fío de las cifras que dió el Gobierno aquí, que
ayer las cifraba en 32.000 millones, pero además le puedo
dar un dato y créame que no le engaño. Sólo en carreteras,
que es de lo que sé, se aproxima a 5.000 millones de pesetas, sólo en carreteras. De manera que la cifra de 2.000 y pico que da usted está muy lejos de la realidad, eso se lo puedo asegurar.
Respecto a la 7, muchas gracias también por el apoyo.
En cuanto a la matización que también hace de donde radica su variedad, no sé si lo leído bien. La variedad no se refiere solamente a nuestra lengua, se refiere a la protección
y fomento de la cultura propia, que claro que es variada, y
claro que es rica porque es variada. Estaremos de acuerdb
en eso ¿no? Lea usted las cosas con calma, léalas con calma, Sr Alfonso. Le cuesta a usted tanto trabajo apoyarnos
que ya empieza por leerlas demasiado aprisa. Gracias, Sr
Presidente.

(El Molt Honorable Sr President repren la dírecció del
debat)
EL SR PRESIDENT:
Gnkies, Sr Diputat. Dins el torn de contrareplica, té la
paraula el Diputat Sr Peralta.
EL SR PERALTA 1 APARICIO:
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Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Sr González Ortea: Si no insistim ara, en aquest terna,
quan ha hem de fer? Si no insistim ara que han obert la
porta, malament. És ara que hem d'insistir, no d'aquí a uns
mesas, quan ens tornin a tancar la porta. Possiblement no
m'he expressat mOlt bé quan he dit que no hi havia prou
voluntat, peró jo voldria insistir en un terna fonamental:
Per arribar a tates les competencies previstes a l'article 149
de la Constitució - i aixó ja és un debat que va sortir ahir si s'ha de fer d'acord amb l'apartat 2 de l'article 148, com
també es va dir ahir, si no es fa la reforma de l'Estatut diffcilment. És evident que la Cambra va demanar la reforma
de l'Estatut i que aquest terna és a Madrid, pendent. Evidentment yo no vull tornar a encetar un mini-debat sobre
el que ja s'ha dit avui capvespre aquí de forma no massa
afortunada per qualque diputat, ara bé, com a mínim ha diguin a les seves propostes de resolució, reafirmin aquesta
voluntat de la necessitat ti'insistir en la reforma de l'Estatuí.
Jo crec que a0 donaria malta més claredat a les seves
propostes. Els donaria malta més claredat i no és res més
que el que nosaltres demanam i el que demana un altre grup, concretament el PSM-EEM. No tots els grups demanen exactament a0 o fan rnatisacions tan grosses que desvirtuen el tema. Per tant, l'únic que demanam és que reafirmin aquesta qüestió, res més, jo cree que és així de senzill.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr Peralta. Té la parauIa el Sr Morro,
pel Grup Parlamentari PSM-EEM.
EL SR MORRO 1 MARCE:
Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats.
Efectivament es constata que amb aquestes propostes
hi ha un ampli consens de pn\cticament tots els grups. Jo
faria una pregunta: i aixo, Sr. González Ortea, no li fa reflexionar una mica, després d'haver sentit l'estil, l'acalorament, la visr,eralitat, en ocasions, en certes expressions?, no
és sospitós aquest consens?, aquest consens que el Sr. Alfonso ha anunciat?
Jo pens que perque sigui possible aquest consens, consens necessari, perque sempre és un dialeg, fa falta també
mantenir uns plantejaments, fan falta uns plantejaments
que no siguin anar darrera, que no siguin acceptar un paper
marginal per a la nostra Comunitat Autónoma. Per a
aquest viatge, cregui'm, no feien falta aquestes beaces,
aquests debats acalorats, intensos, de vegades apassionats;
segurament han estat en gran part innecessaris, ens agradaria saber coses més concretes, saber, per exemple, en concret, que es va plantejar ahir, qüestions concretes, qüestions que ens permetin anar endavant.
Les paraules, efectivament, de vegades ens allunyen, és
cert; pero també de vegades són importants, i dir que la
Comunitat Autónoma, la nostra, també, a més a més de representar I'Estat, és I'Estat a les Illes Balears, és una parau-
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la important, rigorosa, i no és inconstitucional, no ho és ni
molt manco; aixf ho proclamen els textos basics de la Constitució i de l'Estatut d' Autonomia.
No va ser en un moment d'acalorament que es va dír
aquesta frase, va ser argumentada en gran part del seu discurs i refleetida en un conjunt ideolÓgic i de propostes
prou important que 1018 varem debatre amr. Som l'Estat i,
si no ho som, ho hauríem de ser, com a comunitat autÓnoma a les Illes Balears.
Sobre el punt sete, que ha ocasionat també algunes
discussions, jo just marcaria dues coses: primera, que el tema de la llengua, el tema de la situació del nostre idioma
exigeix inversions, efeetivament, i vostes ho proposen molt
bé, proposen, í és un plantejament encertat, sol· licitar ajudes a I'Administració central per a la protecció i el foment
de la cultura própia; peró nosaltres també, en l'exercici de
les nos tres competencies, hem de complir aquests plantejaments. N'hem parlat prou -i jo ho 10rn a dir-, les Conselleríes del Govern balear continuament incompleixen el Decret que marca quina ha de ser la nostra actuació enfront
de la nostra llengua dins l'Administració autÓnoma. Aixó
s'incompleix reiteradament i aixÓ és important, perque si
no perd tot el valor aquesta proposta. Com podem demanar aju18 a I'Administració central si nosaltres incomplim
la necessaria defensa per a la reeuperació del nostre idioma
i de la nostra cultura?

1, en segon Uoc, falten projeetes conere18 de normalització; perque -i acabo- amb una cosa vull discrepar també
del Sr. Alfonso: el Govern de la Generalitat ha sabut, segurament, negociar, peró no está en la mateixa situació que el
Govern de les Illes Balears. Desafortunadament és ben diferent, hi ha un altre Estatut, hi ha unes altres competencies, hi ha una altra situació, i aixó no es pot ignorar. Gn)cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies Sr. Morro. Pel torn de replia té la paraula el
Sr. Alfonso i Villanueva.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No seré molt extens, només vull contestar al que m'han contradit o dit aquí.
De forma curiosa, el representant del PSM i EMM
m'ha aHudit, contradit, envestit, no sé com dir-ho. Sr. Morro, qui ha de clarificar plantejamen18 són vostes. Autodeterminació, independencia, palsos catalans, autogovern, tot
aixó en menys de quatre mesos. Clarifiquin els seus plantejament, per favor. No demanin claredat a ningú i, a més,
autosuficiencia i autonomia financera, sap que proposen
amb les seves resolucions? Convenis per tot, demanar doblers, aixó és la suficiencia financera?, aixó és l'autonomia
financera? Revísin els seus plantejamen18, comen<;a a ser
hora.
Sí volen la independencia, demanin-la; que volen l'autodeterminació, propugnin davant la població i expliquin el

que és l'autodeterminació i on du l'autodeterminació. Aix6
és el que han de fer.
Es ver que el Govern de la Generalítat, la Generalítat
té moltes més competencies, peró en llengua igual, exactament igual, té les d'educació, peró en llengua exactament
igual. El que té és més capacitat política ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, la contrareplica és a la replica anterior del
Portaveu del Grup PP-UM, no a la intervenció del Portaveu del PSM i EEM.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President. M'ha al-ludít en dues coses, lí contestaré les dues i ho deixaré anar.
La veritat és que no importa entrar-hi més, ells saben
molt bé de que va el tema i ho defensen.

Respecte de pluges, Sr. González i Ortea, només li dic
que el President del Govern va parlar d'una xifra de 450
milions de I'Estat, i resulta que fent els números aixf com
toca són 2.500 milions. Si els errors van per aquí, de 30.000
mílíons a 5.000 mílíons no hi ha diferencia. Només una cosa, en carreteres varen defensar d'una forma clara i ho demostraren -i ara li diré el que se'ns va dir- que hi havia carreteres on no hi havía caigut una gota d'aigua i també anaven dins les pluges. 1 a més se'ns va reconeixer, ens varen
dir, que vos importa? La veritat és que inversió d'una manera o d'una altra, tanmateix no era una cosa superimportant, perÓ dins el tema de pluges s'hi va abocar, bé, el cas
de la carretera de Banyalbufar on no hi va ploure ni dues
gotes. PerÓ és igual, no té més importancia. Només perque
vegin com es fan els números a aquesta Comunitat AutÓnoma en aquests temes. Arnés, se,ns va reconeixer a la Comissió, en remet a les cintes.
Respecte de la recuperació de la llengua. Crec que sé
llegir, tal vegada no tant com voste, peró cree que en sé i en
catala també. Miri, la seva proposta de resolució, la setena,
al final, diu, "i la recuperació de la nostra llengua, on radica
per la seva varietat, la riquesa de la nostra societat". No importa fer cap comentarí més. Cree que sé llegir.
1 no me costa, quan vostes fan propostes raonables, Sr.
Portaveu, no em costa ni a mi ni a cap company del nostre
Grup donar-los suport, no ens ha costat maL El que passa
és que en general -i es veura seguramente la setmana que
ve- les seves propostes no són raonables, i, en aquest cas,
no els donam suporto

EL SR. PRESIDENT:
Gracies Sr. Diputat. Conclosos els debats, suspendrem
la sessió per un temps de trenta minu18 i la recomen<;arem
a les nou i mitja. Prec als membres de la Junta de Portaveus que aeudeixin al Saló del Senat on tendrem una reunió.

DIARI DE SESSIONS
EL SR. PRESIDENT:
Procedirem a la votació de les propostes de resolució.
D'acord amb el previst a l'article 169 es fara per ordre de
presentació en el Registre General de l'Oficialia Majar. En
conscqüéncia, procedeix en primer lloc la votació de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari PP-UM.
Passam a la votació de la Proposta núm. 1 del Grup
Parlamentari PP-UM.

5 6 i 7 de novembre del 1991
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El resultat de la votació ha estat: 38 a favor, 20 en contra, cap abstenció. En conseqüencia, queda aprovada la
proposta núm. 6 del Grup PP-UM.
1 passam a la núm. 7.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.

La proposta núm. 1, la primera part no es vota fins a "eco-

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar drets per favor?

nómica", perque ja ha estat votada a la proposta núm. 1 del
Grup Parlamentari PP-UM; la segona part, des de "la qual
cosa" fins al primer punt i seguit, se sotmet a votació.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen es valen posar
drets? Moltes gracies, poden seure.

Passam a les propostes del Grup Parlamentari Mixt.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la segona part
de la proposta núm. 1 del Grup Parlamentari Mixt, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

El resultat de la votació ha estat el següent: 50 a favor,
en contra cap i 8 abstencions. En conseqüéncia, queda
aprovada la proposta.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar drets per favor? Gracies, poden seure.

Passam a la Proposta núm. 2 del Grup Parlamentari
PP-UM.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden
seure.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.

El resultat ha estat el següent: 8 a favor, 20 en contra i
30 abstencions. En conseqüencia, queda rebutjada la segona part de la proposta núm. 1 del Grup Parlamentari Mixt.

Queda aprovada per unanimitat.
Proposta núm. 3 del Grup Parlamentari PP-UM.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.
Pro posta núm. 4.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta núm. 5.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Grades, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.

La tercera part de la proposta núm. 1 del Grup Parlamentari Mixt, des del primer al segon punt i seguit, no es
vota ja que ha estat votada a la proposta núm. 1 del Grup
Parlamentari PP-UM.
La quarta part, des del segon punt i seguit fins al final,
se sotmet a votaciÓ.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets per favor?
Queda aprovada per unanimitat.
La proposta núm. 2 del Grup Parlamentari Mixt, s'11a
comunicat a aquesta Presidencia que queda retirada, per
tant, no se sotmet a votació.
La proposta núm. 3 no es vota perque ja ha estat votada a la proposta núm. 3 del Grup Parlamentari PP-UM.
La proposta núm. 4 es vota a partir "d'aquesta solució"
fins al final.

Proposta núm. 6 del Grup PP-UM.
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.

Les propostes núms. 5, 6 i 7 del Grup Parlamentan
Mixt han quedat subsumides en les núms. 5, 6 i 7 del Grup
PP-UM.
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1 passam a la votació de la proposta núm. 8 del Grup
Parlamentari Mixt.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor?

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias Sr. Presidente. Es para pedir votación separada del apartado b) de esta segunda propuesta de resolución.
EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada per unanimitat.
1 passam a la votació de la proposta núm. 9.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar drets per favor?

Es a dir, s'hauria de votar per separat rapartat b) ... Per
que em demana la paraula Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
També per demanar votació separada de l'apartat d),
del darrer.
EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden
seure.
El resultat de la votació de la proposta núm, 9 del
Grup Parlamentari Mixt ha estat el següent: 28 a favor, en
contra cap i 26 abstencions. En conseqü~ncia, queda aprovada la proposta núm. 9 del Grup Parlamentari Mixt.
Passam a la votació de les Pro postes del Grup Parlamentari PSM i EEM. Passam a la votació de la pro posta
núm. 1.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor?

Així, de la proposta núm. 2 del Grup Parlamentari
PSM i EEM, votarem per una part l'apartat b), per una altra l'apartat d) i per l'altra la resta. En conseqü~ncia, passam a la votació de l'apartat b) de la proposta núm, 2 del
Grup Parlamentari PSM i EEM.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden
seure.

Queda aprovada per unanimitat.
La proposta núm. 2 ha estat objecte de modificació

transaccional. En vol fer lectura, Sr. Secretari Segon, tal
com queda redactada?

El resultat de la votació ha estat: a favor 8, en contra
20 i 30 abstencions. En conseqüéncia, queda rebutjat rapartat b) d'aquesta pro posta núm. 2.
Passam a la votació de l'apartat d).

EL SR. SECRETARI SEGON:
Si senyor President. "El Parlament, conscient que l'actual finan~ment de la nostra Comunitat és totalment insuficient, insta el Govern de les Illes Balears a reclamar a
l' Administració central:
a) Cofinan~ment al 50% del pla de millora d'infrastructures de les zones turfstiques.
b) Cofinan~ment al 50% del pla de modernització i
millora deis establiments turístics.
c) Cofinan~ment al 50% del parc tecnolúgic de les
Illes Balears.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la vota ció de la resta de la proposta núm. 2,
és a dir, els punts a) i c).
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.

d) Que en els Pressuposts Generals de I'Estat per al
1992 es contempli la materialització del conveni d'extensió
de l'educació fisica i instaHacions esportives als centres escolars de les Illes Balears."

El resultat de la votació ha estat: a favor 38, en contra
20 i cap abstenció. En conseqü~ncia, queden acceptats els
punts a) i c) de la proposta núm. 2 del Grup Parlamentari
PSMiEEM.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Sí, té la paraula el Portaveu del
GrupPP-UM.

I passam a la votació de la proposta núm. 3 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.
La proposta núm. 4 també ha estat objecte de modificació transaccional. Per tant, deman al Secretari Segon, Sr.
MoU, que en faci lectura tal com queda redactada.

EL SR. SECRETARI SEGON:
"4a ._ El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
dins el primer quatrimestre del 1992, per tal que es debatin
pel Parlament de les Illes Balears, les memóries que incloguin els nivells i la qualitat de les funcions i deIs serveis
exercits, elaborades pels Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, corresponents als anys
1990 i 1991, sobre la gestió de les competencies en materia
d'urbanisme i habitabilitat atribuYdes per la Llei 9/1990, de
27 de juny".
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Passam a la votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets per favor? GrAdes, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar
drets per favor? No n'hi ha.
El resultat de la votació ha estat: a favor 28, en contra
30, abstencions cap. En conseqüencia, queden rebutjats els
punts b), c) id) de la proposta núm. 5 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
I passam a la votació de la proposta núm. 6 d'aquest
Grup Parlamentari. Sí?
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Pedimos votación separada del punto e), e de España
de esta resolución núm. 6.
EL SR. PRESIDENT:
En conseqüencia, procedirem a la votació de la proposta núm. 6 en dos bloes: en primer Uoc els apartats a), b),
c), d), f) i g).
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests apartats, es valen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres.i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets per favor? GrAcies, poden seure.

1 passam a la proposta núm. 5 ... Sí?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President, demanam vota ció del punt a).
EL SR. PRESIDENT:
Aixi, de la proposta núm. 5 es votarA per una part el
punt a), i per 1'altra, la resta de punts. Passam a la votació
del punt a) de la proposta núm. 5 del Grup PSM i EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
El resultat de la votació ha estat: a favor 8, en contra
30, abstencions 20. En conseqüencia, queda rebutjat l'apartat a) de la proposta núm. 5 del Grup Parlamentari PSM i
EEM.

El resultat de la votació ha estat: vots a favor 28, vots
en contra 30. En conseqüencia, queden rebutjats els apartats a), b), c), d), f) i g) de la proposta núm. 6 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
I passam a la votació de l'apartat e) d'aquesta proposta.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovat per unanimitat.
La pro posta núm. 7 del Grup Parlamentari PSM i
EEM no es vota ja que s'ha aprovat la proposta núm. 9 del
Grup Parlamentari Mixt.
La proposta núm. 8 la posarem a votació, atés que no
s'ha aprovat la segona part de la proposta núm. 1 del Grup
Parlamentari Mixt.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets per favor? Gracies, poden seure.

1 passam a la votació de la resta de punts de la proposta núm. 5, és a dir, els punts b), c) id).

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets per favor? GrAcies, poden seu re.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest punt, es
valen posar drets per favor? Gracies, poden seure.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? GrAcies, poden
seu re.
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El resultat de la votaci6 ha estat: a favor 8, en contra
20, abstencions 30. En conseqüencia, queda rebutjada la
proposta núm. 8 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
La proposta núm. 9 no es vota, ates que s'ha aprovat la
proposta núm. 8 del Grup Parlamentari Mixt.

I passam a la votaci6 de la proposta núm. 10 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor? Gnlcies, poden seu re.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden
seure.
El resultat ha estat: a favor 8, en contra 20, abstencions 30. En conseqüencia, queda rebutjada la proposta
núm. 10 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
I passam a la votaci6 de les propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA Pro posta núm. 1.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? GrAcies, poden
seure.
El resultat de la votaci6 ha estat: a favor 50, en contra
cap, abstencions 8. En conseqüencia, queda aprovada la
proposta núm. 1 del Grup Parlamentari Socialista.
La pro posta núm. 2 només es vota en la part relativa a
l'establiment de prioritats, perque la part anterior queda
subsumida en la núm. 1 del Grup Parlamentari Mixt.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? Gnkies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
El resultat de la votaci6 ha estat: a favor 25, en contra
30, abstencions 3. En conseqMncia, queda rebutjada.
1 passam a la votaci6 de la proposta núm. 3 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor? GrAcies, poden seu re.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen. Gracies, poden
seure.
El resultat ha estat: a favor 25, en contra 30, abstencions 3. En conseqMncia, queda rebutjada.
Passam a la proposta núm. 4, que ha estat objecte de
modificaci6 transaccional. Deman al Sr. Moll que en faci
lectura tal com queda.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
"42 ._ El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat a continuar les negociacions amb I'Administraci6 de 1'Estat per a la revisi6 del sistema de finany1ci6. La revisi6 del sistema de financ;.aci6 ha de permetre mi··
llorar l'aprovat 1'any 1986, el nou model s'ha d'inspirar entre d'altres en els següents criteris:
a) Que compleixi els principis de solidaritat, autonomia, suficiencia i corresponsabilitaL
b) Que tendeixi a la igualtat de financ;.aci6 per habitant
dins del mateix marc competencial.
c) Que separin dins un marc global de financ;.aci6 els
tres conceptes fonamentals de la LOFCA, l'equiparaci6
deIs nivells mínims de serveis, la financ;.aci6 comuna i la solidaritat interregional.
d) Que el sistema incrementi la financ;.aci6 incondicionada, fins aconseguir l'autonomía financera de la Comunitat Autónoma.
e) Que s'actualitzin els mecanisilles financers de solidaritat.
1) Que s'estableixin a mig termini mecanismes de corresponsabilitat fiscal de les Comunitats Autónomes.

g) Que s'estableixin mecanismes de coordinaci6 pressupostaria entre les Comunitats Autónomes i I'Estat Espanyol.
h) Que es considerin les Illes Balears com a tres unitats administratives".
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. MolI. Passam a la votaci6 de la proposta
núm. 4 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? GrAcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets? GrAcies, poden seu re.
El resultat de la votaci6 ha estat el següent: a favor 50,
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en contra cap, abstencions 8. En conseqüencia, queda aprovada.
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El resultat'ha estat: a favor 50, en contra cap, abstencions 8. En conseqüencia, queda aprovada aquesta proposta.

I passam a la votació de la proposta núm. 5.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets per favor? Gnlcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Grades, poden
seure.
El resultat de la votaciÓ ha estat el següent: a favor 50,
en contra cap, abstencions 8. En conseqüencia, queda aprovada aquesta pro posta.

1 passam a la votaci6 de la pro posta núm. 7. Tenen inconvenient eIs Portaveus deIs distints Grups que la resta de
propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, és a dir,
les núms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, es votin conjuntament? Les votarem conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les propostes
núms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, es volen posar drets
per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

I passam a la votaci6 de la proposta núm. 6, que ha estat objecte de modifícacions transaccionaIs. Sr. Moll, en vol
lectura, per favor, tal com queda la redacci6?
EL SR. SECRETARI SEGON:

"6a ._ El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat a elaborar en col-laboraci6 amb el de la Comunitat Autonoma, un meto de per establir el nivell mínim de
serveis a donar per l'Administraci6 Autonomica, amb la fínalitat de poder orientar estudis comparatius sobre la materia comparativament amb la resta de Comunitats Autonomes de l'Estat i amb la Comunitat Economica Europea."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. MolL Passam a la votaci6 d'aquesta proposta. Sí, Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Es per una qüestió de redacci6, hi ha un "comparativamentO que realment hi sobra, el podríem llevar, si deim "estudís comparatius amb la resta de Comunitats Autonomes",
podríem llevar "comparativament" i quedaria millor redactat.
EL SR. PRESIDENT:
S'accepta aquesta modifícaci6 in extremis per part deIs
Srs. Portaveus?
Passam a la votaci6.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la proposta
núm. 6 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets per favor? Gn\cies, poden seure.

El resultat de la votaci6 ha estat el següent: a favor 25,
en contra 30, abstencions 3. En conseqüencia, queden rebutjades les propostes núms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i
16 del Grup Parlamentari SOCIALISTA
I, concloses les votacions, s'aixeca aquesta Sessi6. Moltes gracies a tots.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACiÓN

1.- PRO POSTES DE RESOLUCIÓ

1.- PROPUESTAS DE RESOLUCiÓN

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

La Mesa del ParlaJnent de les Illes Ba1ears, en reunió celebrada día 7 de novembre del 1991, acordd d'admetre a trdmit
les hopos/es de Resolució RG.E. núm 2061/91, presentades
peZ Grup ParlaJnentari POPULAR-UNI6 MALLORQUINA,
en relació amb el Debat general sobre acció polftica i de govem.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el dfa 7 de noviembre de 1991, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm 2061/91, presentadas por el Gmpo Parlamentario POPULAR-UNIO MALLORQUINA, en relación con el Debate general sobre acción
pol{tica y de gobierno.

Confonnement amb l'establert a l'article 99 del reglament
d 'aquesta Cambra, en dispbs la publicació al BOPIB.

Confonne a lo que establece el articulo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, a 14 de noviembre de 1991.
El Presidente del ParlaJnento:
Cristofol Soler C/adera

Palma, a 14 de novembre del 1991.
El Presiden! del ParlaJnen!:
Cristofol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A)

El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el que dlsposa l'article 169 del Reglament del Parlament de les IIles Balears i en relació amb el Debat general de ¡'estat de la Comunitat Autónoma, presenta les segUents PROPOSTES DE
RESOLUCIÓ:

El Grupo Parlamentario PP-UM, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 169 del Reglamento del Parlamento de las
Islas Baleares y en relación con el Debate general del estado
de la C'Á)munidad Autónoma, presenta las siguientes PROPUESTAS DE RESOLCIÓN:

P.- El Parlament declara que la CAlE és la representació de I'Estat a la nostra Comunitat i que se l'ha de dotar de
les mruames competencies i de capacitat polftica i económica.
Així mateix, que el Govern de la Comunitat Autónoma és el
govem principal i no subsidiari dins l'ambit de la nostra Comunitat.

P.- El Parlamento declara que la CAlB es la representación del Estado en nuestra Comunidad y que se le debe dotar
de las máximas competencias y de capacidad política y econÓmica. Asimismo, quc el Govern de la Comunidad Autónoma
es el gobierno principal y no subsidiario en el ámbito de nuestra Comunidad.

2a._ El Parlament manifesta que és necessari que s'incrementi la inversió de l'Estat a les Balears.

2a._ El Parlamento manifiesta que es necesario que se incremente la inversión del Estado en las Baleares.

3"._ El Parlament considera que les inversions en carreteres han d'arribar per la via d'un conveni immediat entre ambdues administracions.

3".- El Parlamento considera que las inversiones en carreteras deben llegar por la vfa de un convenio inmediato entre ambas administraciones.

4"._ El Parlament manté que s'ha de donar solució financera al fet de les unitats adminlstratives mitjan<;ant conveni o
altres alternatives al marge de les inclases dins la fórmula global de finan<;ament.

4"._ El Parlamento mantiene que debe darse solución financiera al hecho de las unidades administrativas mediante
convenio u otras alternativas al margen de las incluidas en la
fórmula global de financiación.

5a ._ El Parlament declara la necessitat d'arribar a solucions per a la comptabilització de la població real, utilitzadora
deis servicls i de les infrastructures.

5a ._ El Parlamento declara la necesidad de llegar a soluciones para la compatibilización de la población real, utilizadora de los servicios y de las infraestructuras.

68 ._ El Parlament demana la participació de l'Administració central en l'ajuda aIs pagaments deis deutes produlls
per les pluges torrencials.

6"._ El Parlamento solicita la participación de la Administración central en la ayuda a los pagos de las deudas producidas por las lluvias torrenciales.

7"._ El Parlament acorda sol·licitar ajudes a l'Administració central per a la protecció i el foment de la cultura própia i
la recuperació de la nostra Ilengua, on radica, per la seva varietat, la riquesa de la nostra socitat.

7"._ El Parlamento acuerda solicitar ayudas a la Administración central para la protección y el fomento de la cultura
propia y la recuperación de nuestra lengua, donde radica, por
su variedad, la riqueza de nuestra sociedad.

Palma, 7 de novembre del 1991.
El Portaveu:
José Ma González i Ortea.

Palma, 7 de noviembre de 1991.
El Portavoz:
José Ma González Ortea.

Ordre de PubllcllCl6

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les I/les Balears, en reunió celebrada dia 7 de novembre del 1991, acorda d'admetre a triJmit
les Propostes de Resolució RG.E. núm. 2062/91, presentades
pel Grup Parlamenían MIXT, en relació amb el Debat general
sobre acció polttica i de govem.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el dCa 7 de noviembre de 1991, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm. 2062/91, presentadas por el Grupo Parlamentario MIXTO, en relación con
el Debate general sobre acción polftica y de gobierno.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del reglament
d'aquesta Cambra, en dispas la publicació al BOPIB.

Conforme a lo que establece el artfculo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 14 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera.

Palma, a 14 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

A la Mesa del Parlament de les Il1es Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

B)

B)

En relació al Debat sobre polftica genera! de la Comunitat Autónoma, iniciat dia 5 d'aquest mes, i d'acord amb el que
preveu I'article 169 del Reglament d'aquest Parlament, els diputats sotasignants del Grup Parlamentari MIXT, presenta
les següents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

En relación con el Debate sobre polftica general de la
Comunidad Autónoma, iniciado el dfa 5 de este mes, y de
acuerdo con lo que prevé el artfculo 169 del Reglamento de
este Parlamento, e Grupo Parlamentario MIXTO presenta
las siguientes PROPUESTAS DE RESOLCIÓN:

El Parlament de les Illes Balears acorda:

El Parlamento de las Islas Baleares acuerda:

1.- Assumir el principi que la CAIB és l'Estat a la nostra
Comunitat i que se I'ha de dotar del maxim de competencies i
de capacitat polftica i económica, per la qual cosa reclamen
que s'aprovi pel Congrés deis Diputats la reforma de l'Estatut
d' Autonomia de la Comunitat Autónoma de les Il1es Balearo
que acorcta aquest Parlament el 29 de gener de I'any en curso I
que el Govern de la Comunitat Autónoma és el govern principal i no subsidiari dins l'ambit de la nostra Comunitat. Al
mateix temps, en base al que preveu I'article 37 del nostre Estatut, reconeixem la necessitat que es desenvolupi l'article 39
sobre traspas de competencies als consells insulars, a I'efecte
que puguin exercir el govern, l'admninistració i la representació de les illes respectives.

1.- Asumir el principio de que la CAlB es el Estado en
nuestra Comunidad y que se le debe dotar al máximo de como
petencias y de capacidad polftica y económica, por lo cual reclaman que se apruebe por el Congreso de los Diputados la
reforma del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que acordó este Parlamento el 29
de enero de este at1o. Y que el Govern de la Comunidad Autonoma es el gobierno principal y no subsidiario en el ámbito
de nuestra Comunidad. Al mismo tiempo, en base a lo que
prevé el artfculo 37 de nuestro Estatuto, reconocemos la necesidad de que se desarrolle el artfculo 39 sobre traspaso de
competencias a los consells insulares, al efecto de que puedan
ejercer el gobierno, la administración y la representación de
las islas respectivas.

2.- Que és necessari que s'incrementi la inversió de l'Estat a les Balears i, a tal efecte, el Parlament de les l11es Balears
considera que els principis basics que han d'orientar la nova
proposta de finan<;ament han de ser: suficiencia, autonomia,
igualtat, corresponsabilitat i solidaritat; tot aixo per un model
de finan<;ament basat en el concert economic.

2.- Que es necesario que se incremente la inversión del
Estado en las Baleares y, a tal efecto, el Parlamento de las Islas Baleares considera que los principios básicos que deben
orientar la nueva propuesta de financiaciÓn deben ser: suficiencia, autonomía, igualdad, corresponsabilidad y solidaridad; todo ello por un modelo de financiación basado en el
concierto económico.

3.- Que la solució a les inversions en carrete res ha d'arribar via conveni entre les dues administracions.

3.- Que la solución en las inversiones en carreteras debe
llegar vía convenio entre las dos administraciones.

4.- Cercar la solució finan cera al fet de les unitats administratives mitjan<;ant conveni o altres altematives, al marge
de les inclases dins la fórmula global de finan<;ament, ¡que
aquesta solució es reflecteixi adientment en la polftica del Govem de la Comunitat Autónoma respecte de les diferents iIles
que integren les tres distintes unitats administratives.

4.- Buscar la solución financiera al hecho de las unidades
administrativas mediante convenio u otras alternativas, al
margen de las incluidas en la fórmula global de financiación, y
que esta solución se refleje adecuadamente en la polftica del
Govern de la Comunidad Autónoma respecto de las diferentes islas que integran las tres distintas unidades administrativas.

5.- Arribar a solucions per a la comptabilització de la població real, utilitzadora deis serveis i de les infrastructures.

5.- Llegar a soluciones para la compatibilización de la
población real, utilizadora de los servicios y de las infraestructuras.

6.- Demanar la participació de l'Administraci6 central en
l'ajuda al pagament deis deutes produl1s per les pluges torrencials.

6.- Solicitar la participación de la Administración central
en la ayuda a pago de las deudas producidas por las lluvias torrenciales.

7.- Sol· licitar ajudes a I'Administració central per a la
protecció i el foment de la cultura prbpia i la recuperació de
la nostra lIengua, on radia, per la seva varietat, la riquesa de la
nostra societat.

7.- Solicitar ayudas a la Administración central para la
protección y el fomento de la cultura propia y la recuperación
de nuestra lengua, donde radica, por su variedad, la riqueza
de nuestra sociedad.

8.- Instar els govems de l''&tat i de la nostra Comunitat
AutOnoma que pactin un calendari de transfer~ncies.

8.- Instar a los gobiernos del .&tado y de nuestra Comunidad Autónoma para que pacten un calendario de transferencias.

9.- Valorar positivament totes les iniciatives ciutadanes
per aconseguir I'autogovem i els seus objectius de fer créixer
la consci~ncia de país per tal de fer possibles les nostres legftimes i irrenunciables aspiracions com a poble.

9.- Valorar positivamente todas las iniciativas ciudadanas
para conseguir el autogobierno y sus objetivos de hacer crecer
la conciencia de pais para posibilitar nuestras legftimas e irrenunciables aspiraciones como pueblo.
En la sede del Parlamento, 6 de noviembre de 1991.
El Portavoz:
Cosme Vidal Juan.

A la seu del Parlament, 6 de novembre del 1991.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

La Mesa del Parlament de les Il1es Balearó~ en reunió celebrada dio 7 de novembre del 1991, acordó d'admetre a tramit
les Propostes de Resolució RG.E. nÚln. 2063/91, presentades
pel Grnp Parlamentari PSM i EEM, en relació amb el Debat
general sobre acció polftica i de govem.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el dfa 7 de noviembre de 1991, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm. 2063/91, presentadas por el Grnpo Parlamentario PSM i EEM, en relación
con el Debate general sobre acción polftica y de gobierno.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del reglament
d 'aquesta Cambra, en dispbs la publicació al BOPIB.

Confonne a lo que establece el artfculo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, a 14 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

Palma, a 14 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

C)

C)

D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM i EEM, presenta les següents PROPOSTES
DE RESOLUCIÓ:

De acuerdo con lo que prevén los artfculos 169 y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,
el Grupo Parlamentario PSM i EEM presenta las siguientes
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

1.- El Govem presentara una Comunicació sobre cls
acords presos amb el Govern central en materia de polftica
autonomica, perque sigui debatuda a la Cambra.

1.- El Govern presentará una Comunicación sobre los
acuerdos tomados con el Gobierno central en materia de política autonómica, para que sea debatida en la Cámara,

2.- El Parlament, conscient que I'actual finan<;ament de
la nostra Comunitat és totalment insuficient, insta el Govern
de les IlIes Balears a reclamar a l'Administració central:

2.- El Parlamento, consciente de que la actual financiación de nuestra Comunidad es totalmente insuficiente, insta
al Govern de las Islas Baleares a reclamar a la Administración
central:

a) Cofinan<;ament a150% de la segona etapa del Pla de
millora d'infrastructures de les zones turístiques.

a) Cofinanciación al 50% de la segunda etapa del Plan
de mejora de infraestructuras de las zonas turísticas.

b) Cofinan<;ament al 50% del Pla de modernització i millora deis establiments turfstics.

b) Cofinanciación al 50% del Plan de modernización y
mejora de los establecimientos turísticos.

c) Cofinan<;ament al 50% del Parc tecnologic de les IlIes
Balears.

e) Cofinanciación al 50% del Parque tecnológico de las
Islas Baleares.

d) Que en els Pressuposts Generals de I''&tat per al
1992 es contempli la materialització del Conveni d'extensió de
I'educació ffsica i instal·lacions esportives als centres escolars
de les Illes Balears.

d) Que en los Presupuestos Generales del Estado para
1992 se contemple la materialización del Convenio de extensión de la educación ffsica e instalaciones deportivas en los
centros escolares de las Islas Baleares.

3.- El Govern de les Illes Balears convocara en un termini breu la Comissió Tecnica Interinsular a I'efecte de reprendre els treballs d'elaboració de proposicions de lIei de transfe-

3.- El Govern de las Islas Baleares convocará en un plazo breve la Comisión Técnica Interinsular al efecto de retomas los trabajos de elaboración de proposiciones de ley de

rencies del Govern als Consells Insulars de les competencies
contemplades a l'article 39 de l'Estatut d' Autonomia.

transferencias del Govern a los Consells Insulares de las competencias contempladas en el artfculo 39 de! Estatuto de Autonomía.

4.- El Govera de la Comunitat Autónoma presentar~
dins el primer trimestre del 1992, per tal que es debatin pel
Parlament de les Illes Ealears, les Memtlries que incloguin els
nivells i la qualitat de les funcions ¡deis serveis exercits, elaborades pels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, corresponents als anys 1990 i 1991, sobre
la gestió de les competencies en materia d'urbanlsme i habitabilitat, atribuYdes per la Llei 9/1990, de 27 de juny.

4.- El Govern de la Comunidad Autónoma presentará
en el primer trimestre de 1992, para que se debatan por el
Parlamento de las Islas Baleares, las Memorias que incluyan
los niveles y la calidad de las funciones y de los servicios ejercidos, elaboradas por los Consells Insulares de Mallorca, de
Menorca y de Eivissa y Formentera, correspondientes a los
afíos 1990 y 1991, sobre la gestión de las competencias en materia de urbanismo y habitabilidad, atribuidas por la Ley
9/1990, de 27 de junio.

5." Davant ¡'entrada en vigor de ¡'Acta Unica Europea:

5.- Ante la entrada en vigor del Acta Unica Europea:

a) El Parlament constituira una Comissió no pernlanent
per fer un seguiment deis efectes a les IIles Ealears de la plena
imegració de ¡'Estat espanyol a la CEE. Aquesta CÁ)missió no
permanent estara formada amb la mateixa proporció que les
ponencies parlamentilries.

a) El Parlamento constituirá una Comisión no permanente para hacer un seguimiento de los efectos en las Islas
Baleares de la plena integración del Estado espafiol en la
CEE. Esta Comisión no permanente estará formada con la
misma proporción que las ponencias parlamentarias.

b) El Govern de les Illes Balears facilitara a tots cls secton; econtlmics i socials la informació necessaria sobre les
conseqüencies economiques de l'entrada en vigor de ¡'Acta
Unica Europea.

b) El Govem de las Islas Baleares facilitará a todos los
sectores económicos y sociales la información necesaria sobre
las consecuencias económicas de la entrada en vigor del Acta
Unica Europea.

c) El Govern de les Illes Balears intensificara la informació entre els ciutadans deIs drets i deures que aquella comporta.

c) El Govern de las Islas Baleares intensificará la información entre los ciudadanos de los derechos y deberes que
aquélla comporta.

d) El Govern de les Illes Ealears unificarll de forma coordinada les distintes iniciatives de les conselleries, les intensificanl i establira un nou programa de Formació Professional
amb la perspectiva de l'entrada en vigor de l'Acta Unica Europea.

d) El Govern de las Islas Baleares unificará de forma coordinada las distintas iniciativas de las consellerias, las intensificará y estableccrá un nuevo programa de Formación Profesional con la perspectiva de la entrada en vigor del Aeta Unica
Europea.

6.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'un impuls de l'acció de govern en les següents materies, i
per aixtl proposam:

6.- El Parlamento de las Islas Baleares constata la necesidad de un impulso de la acción de gobierno en las siguientes
materias, y por ello proponemos:

a) El Govem de les IIles Balars presentara al Parlament
en el termini de dos mesos el Projecte de creació del Consell
Economic i Social de les IlIes Balears.

a) El Govern de las Islas Balares presentará al Parlamento en el plazo de dos meses el Proyecto de creaciÓn del
Consejo Económico y Social de las Islas Baleares.

b) El Parlament constata els greus desequilibris eKÍStents
entre mUl1icipis i comarques de les TIles Balears i insta el Govero a adoptar mesures per corregir-los.

b) El Parlamento constata los graves desequilibrios existentes entre municipios y comarcas de las Islas Baleares e insta al Govern a adoptar medidas para corregirlos.

e) El Govern en un termini de sis mesos elaboran) un
Pla de conservaciÓ i manteniment deis espais naturals protegits i un PIa d'educació medioambiental adr~t a tata la població.

c) El Govern en un plazo de seis meses elaborará un
Plan de conservación y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y un Plan de educación medioambiental dirigido a toda la población.

d) El Govern intensificarll la vigilllncia i el control del
funcionament de les depuradores i de la contaminació medioambiental.

d) El Govern intensificará la vigilancia y el control del
funcionamiento de las depuradoras y de la contaminación medioambiental.

e) El Parlament, constant la imperiosa necessitat de
construir I'Hospital General Basic de Manacor, d'Inca i el segon de Palma, sol·licita al Govern de l'Estat que s'inicil'n les
obres de construcdó amb la majar rapidesa.

e) El Parlamento, constante la imperiosa necesidad de
construir el Hospital General Básico de Manacor, de Inca y el
segundo de Palma, solicita al Gobierno del Estado que se inicien las obras de construcción con la mayor rapidez.

f) El Govero de les l11es Balears intensificara les mesures
d'acció social per tal d'actuar sobre Bosses de pobresa i marginació social, les deficiencies de les pensions assistencials i no
contributives, i els programes d'atenció i reinserció destinats
als sectors de drogodependents més marginals.

f) El Govern de las Islas Baleares intensificará las medidas de acción social para actuar sobre Bolsas de pobreza y
marginación social, las deficiencias de las pensiones asistenciales y no contributivas, y los programas de atención y reinserción destinados a los sectores de drogodependientes más marginales.

g) El Parlament insta el Gavern de les I1Ies Balears a
complir rigorosament el Decret 100;'90 que regula l'ú8 de la
lIengua catalana als limbits de I'administració a tates les Conselleries, empreses públiques i entitats autonomes.

g) El Parlamento insta al Gavern de las Islas Baleares a
cumplir rigurosamente el Decreto 100;'90 que regula el uso de
la lengua catalana en los ámbitos de la administración en todas las Consellerias, empresas públicas y entidades autónomas.

7.- El Parlament de les IIIes Balears valora positivament
tates les iniatives ciutadanes per aconseguir I'autogovern i els
seU8 objectius de fer créixer la consciencia de pafs per tal de
fer possibles les nostres legftimes i irrenunciables aspiracions
com a poble.

7.- El Parlamento de las Islas Baleares valora positivamente todas las iniativas ciudadanas para conseguir el autogobierno y sus objetivos de hacer crecer la conciencia de pais para posibilitar nuestras legftimas e irrenunciables aspiraciones
como pueblo.

8.- El Parlament de les IIIes Balears es dirige ix al Congrés deis Diputats en sol·licitud d'una rlipida tramita ció de la
iniciativa legislativa de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les IIIes Balears.

8.- El Parlamento de las Islas Baleares se dirige al Congreso de los Diputados en solicitud de una rápida tramitación
de la iniciativa legislativa de Reforma del Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares.

9.- El Parlament de les IlIes Balears insta els Govern de
l'Estat i de la nostra Comunitat Autonoma perque pactin un
calendari de transferencies.

9.- El Parlamento de las Islas Baleares insta a los Gobiernos del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma para
que pacten un calendario de transferencias.

10.- El Parlament de les IIIes Balears considera que els
principis basics que han d'orientar la nava proposta de finan<;ament han de ser: suficiencia, autonomia, igualtat, corresponsabilitat i solidaritat; tot aixo per un model de finan<;ament
basat en el Consell economic.

10.- El Parlamento de las Islas Baleares considera que
los principios básicos que deben orientar la nueva propuesta
de financiación deben ser: suficiencia, autonomfa, igualdad,
corresponsabilidad y solidaridad; todo ello por un modelo de
financiación basado en el Consejo económico.

En tant que no s'arribi a aquesta situació, el Parlament
de les IIIes Balears insta el Gavern de la Comunitat Autonoma a sol·licitar del Govern de l'Estat una participa ció efectiva
del Gavem de la CAlB en la gestió deis grans imposts de l'Estat.

En tanto no se llegue a esta situación, el Parlamento de
las Islas Baleares insta al Gavern de la Comunidad Autónoma
a solicitar del Gobierno del Estado una participación efectiva
del Govern de la CAIB en la gestión de los grandes impuestos
de! Estado.

Aixf mateix, el Parlament rebutja la via de prorrogar el
sistema de finan<;ació actual.

Asimismo, el Parlamento rechaza la vfa de prorrogar el
sistema de financiación actual.

1 també el Parlament considera inacceptable i aixf rebutja qualsevol reclirrec a I'IRPF com a fórmula de finan<;ament.

y también el Parlamento considera inaceptable y asf rechaza cualquier recargo en el IRPF corno fórmula de financiación.

Palma, 7 de navembre del 1991.
El Portaveu:
Mateu Morro i Mareé.

Palma, 7 de noviembre de 1991.
El Portavoz:
Mateu Morro Mareé.

Ordre de Pubilcacl6

Orden de Publlcaci6n

La Mesa del Parlament de les I/les Balears, en reunió celebrada dia 7 de novembre del 1991, acorda d'admetre a trilmit
les Propostes de Resolw:ió RG.E. núm. 2064/91, presentades
pel Grup Parlamentan SOCIAUSTA, en relació amb el Debat
general sobre acció polftica i de govem.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el dta 7 de noviembre de 1991, acordó admitir a trámite las Propuestas de Resolución RG.E. núm. 2064/91, presentadas por el Grupo Parlamentario SOCIAUSTA, en relación con el Debate general sobre acción pol1tica y de gobierno.

Confonnement amb l'establert a l'article 99 del reglament
d 'aquesta Cambra, en dispOs la publicació al BOPIB.

Confonne a lo que establece el artfculo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.

Palma, a 14 de novembre del 1991.
El President del Parlament:

Palma, a 14 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

~wfoISoleriClader~

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

D)

D)

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que disposa I'article 169 del Reglament del Parlament de les 1Iles Balears, presenta les segUents PROPOSTES DE RESOLUCIÓ, com a conseqUencia del Debat general sobre l'acció
polftica i de gavem.

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con
lo que dispone el artfculo 169 del Reglamento del Parlamento
de las Islas Baleares, presenta las siguientes propuestas de resolución, como consecuencia del Debate general sobre la acción polftica y de gobierno.
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1.- Davant plantejaments d'organització de l'Estat, que
desborden el marc constitucional, el Parlament de les IlIes Balears manifesta que tant la Comunitat Autonoma com els
conselIs insulars i eIs ajuntaments, d'acord amb el TItol VIII,
article 137 de la Constitució Espanyola, són estat a les llIes
Balears.

1.- Ante planteamientos de organización del Estado, que
desbordan el marco constitucional, el Parlamento de las Islas
Baleares manifiesta que tanto la Comunidad Autónoma camo los conselIs insulares y los ayuntamientos, de acuerdo con
el Tftulo VIII, artrculo 137 de la Constitución EspafiOla, son
estado en las Islas Baleares.

2.- El Parlament deles IlIes Balears insta el Govern de la
Comunitat a descongelar el procés de descentralització de la
funció executiva i la gestió de les competencies autonomiques
inclases a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en eIs conselIs insulars, amb especial prioritat en obres
hidrauliques, carreteres, cultura, esports i serveis sociaIs.

2.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad a descongelar el proceso de descentralización de la función ejecutiva y la gestión de las competencias
autonómicas incluidas en el artfculo 39 del Estatuto de Autonomra de las Islas Baleares, en los conselIs insulares, con especial prioridad en obras hidráulicas, carreteras, cultura, deportes y servicios sociales.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat que en el termini maxim de tres mesos presenti al
Parlament un projecte de lIei de Consell Economic i Social,
amb l'objecte de donar contingut normatiu a la secció pressupastaria 04 "Consell Economic i Social" de la Llei de Pressupasts del 1990, 1991, i el Projecte de Llei de Pressupasts per al

3.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad a que en el plazo máximo de tres meses presente al Parlamento un proyecto de ley de Consejo Económico y Social, con el objeto de dar contenido normativo a la sección presupuestaria 04 "Consejo Económico y Social" de la
Ley de Presupuestos de 1990, 1991, Y el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 1992.

1992.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a continuar les negociacions amb l'Administració
de l'Estat per a la revisió del sistema de finan~ció.
La revisió del sistema de
llorar l'aprovat l'any 1986.

finan~ció

ha de permetre mi-

4.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad a continuar las negociaciones con la Administración del Estado para la revisión del sistema de financiación.

La revisión del sistema de financiación debe permitir
mejorar el aprobado el afio 1986.

El nou model s'ha d'inspirar en eIs següents criteris:

El nuevo modelo debe inspirarse en los criterios siguientes:

a) Que compleixi els principis de solidaritat, autonomia,
suficiencia i corresponsabilitat.
b) Que tendeixi a la igualtat de
dins del mateix marc competencial.

finan~ció

a) Que cumpla los principios de solidaridad, autonomra,
suficiencia y corresponsabilidad.

per habitant,

b) Que tienda a la igualdad de financiación por habitante, en el mismo marco competencial.

c) Que se separin dins d'un marc global de finan~ció els
tres conceptes fonamentals de la LOFCA: l'equiparació del
nivell mfnim de serveis, la finan~ció comuna i la solidaritat
interregional.

c) Que se separen en un marco global de financiación los
tres conceptos fundamentales de la LOFCA: la equiparación
del nivel mfnimo de servicios, la financiación común y la solidaridad interregional.

d) Que el sistema incrementi la finan~ció incondicionada, fins aconseguir l'autonomia financera de la Comunitat
Autonoma.

d) Que el sistema incremente la financiación incondicionada, hasta conseguir la autonomra financiera de la Comunidad Au tónoma.

e) Que s'actualitzin els mecanismes financers de solidaritat.

e) Que se actualicen los mecanismos financieros de solidaridad.

f) Que s'estableixin, a mig termini, mecanismes de corresponsabilitat fiscal de les Comunitats Autonomes.

f) Que se establezcan, a medio plazo, mecanismos de corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas.

g) Que s'estableixin mecanismes de coordinació pressupastaria entre les CCAA i l'Estat espanyol.

g) Que se establezcan mecanismos de coordinación presupuestaria entre las CCAAy el Estado espafiol.

h) Que es considerin les Illes Balears com a tres unitats
administratives.

h) Que se consideren las Islas Baleares como tres unidades administrativas.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a continuar amb les negociacions amb el Govern
de l'Estat per a la consecució del pacte autonomic, amb l'objectiu d'aconseguir el majar autogovern possible. Dins el
marc constitucional interessa aconseguir un acord per a l'efectiva transferencia de les competencies d'educació, establint
un calendari efectiu en aquest sentit.

5.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad a continuar con las negociaciones con el
Gobierno del Estado para la consecución del pacto autonómico, con el objetivo de conseguir el mayor autogobierno posible. En el marco constitucional interesa conseguir un acuerdo
para la efectiva transferencia de las competencias de educación, estableciendo un calendario efectivo en este sentido.
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6.- El Purlament de les IIles Balears ¡Mta el Govern de la
C'.-ümunitat a presentar en el termini de tres mesos, un metode per establir el nivell mfnim de serveis a donar per l'Administració autonómica, amb la finalitat de poder orientar estudis comparatius sobre la materia, comparativament 3mb la
resta de les CCAA de I'Estat i amb la Comunitat Economica
Europea.

6.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad a presentar en el plazo de tres meses, un
método para establecer el nivel mínimo de servicios a dar por
la Administración autonómica, con la finalidad de poder
orientar estudios comparativos sobre la materia, comparativamente con el resto de las CCAA del Estado y con la Comunidad Económica Europea.

7.- El Parlament de les IlIes Balears lamenta el tracas del
Pla de reindustrialit1..ació, en no llaver complert els objectius
de mantenir o incrementar el pes del sector industrial en l'economia de les IUes Balears, i insta el Govern a presentar
abans elel primer perfode ele sessions elel 1992, un Pla de desenrotllament industrial de les Illes Balears, el qua! en un termini de tres any¡; faci possible recuperar la importancia d'aquest sector.

7.- El Parlamento de las Islas Baleares lamenta el fracaso del Plan de reindustrializ..ación, al no haber cumplido los
objetivos de mantener o incrementar el peso del sector industrial en la economía de las Islas Baleares, e insta al Govern a
presentar antes del primer perfodo de sesiones de 1992, un
Plan de desarrollo industrial de las Islas Baleares, el cual en
un plazo de tres afios haga posible la recuperación de la importancia de este sector.

8.- El Parlament de les IlIes Balears considera que per
tenir una Comunitat Autonoma dínamica i encient, és im··
prescindible que aquesta disposi d'una bona informació. Amb
la finalitat de millorar, a tots els nivells les dades a disposició
de la Comunitat Autonoma, insta el Govern a potenciar el
fundonament de j'Institut Bajear d'Estadfstica i a incrementar-hi les inversions, duplicant-hi les previstes en el Projecte
de Pressuposts del 1992.

8.- El Parlamento de las Islas Baleares considera que pa_
ra tener una Comunidad Autónoma dinámica y eficiente, es
imprescindible que esta disponga de una buena información.
Con la finalidad de mejorar, a todos los niveles los datos a disposición de la Comunidad Autónoma, insta al Govern a potenciar el funcionamiento del Instituto Balear de Estadística y
a incrementar las inversiones, duplicando las previstas en el
Proyecto de Presupuestos de 1992.

9.- El Parlament de les mes Balears insta el Govem de la
Comunitat a presentar dins el proper perfode de
el
Reglament de restauració.

9.- El Parlamento ele las Islas Baleares insta al Govem
ele la Comunielad a presentar en el próximo período de sesiones, el Reglamento de restauración.

10.- El Parlament de les IIles Balears insta el Govem de
la Comunitat a impulsar la normativa pertinent que contempli una mora en construcció a tots els terrenys que hagin de
quedar afectats pel Pla de I'oferta turística.

10.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
ele la Comunidad a impulsar la normativa pertinente que contemple una mora en construcción en todos los terrenos que
deban quedar afectados por el Plan de la oferta turística.

11.- El Parlament de les llles Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar en el termini de sis me.sos un Pla de
prevenció de la marginació en coHaboració amb les diferents
administracions competents.

11.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govem
de la Comunidad a presentar en el plazo de seis meses un
Plan de prevención de la marginación en colaboración con las
diferentes administraciones competentes.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar al Parlament, en el termini de Bis
mesas, un Pla d'integració laboral deIs disminurts.

12.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad a presentar al Parlamento, en el plazo de
seis meses, un Plan de integración laboral de los minusválidos.

13.- El Parlament de les lIIes Balears insta el Govern de
la Comunitat a fer les gestions pertinents per tal que els disminults profunds que en I'actualitat resideixen a diferent<;
centres de l'Esta! espanyol, puguin accedir al ('.-entre de Son
Tugores.

13.- El Parlamento ele las !slns Baleares insta al Govern
de la Comunidad a realizar las
pertinentes para que
los minusválidos profundos que en la actualidad residen en di·
ferentes centros del Estado espafiol, puedan acceder al Centro de Son Tugorr..s.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma a elaborar i presentar, en el termini
d'un any, el Pla d'infrastructura cultural a les Illes Balears.
Aquest pla sera presentat al Parlament i tramitat d'acord amb
el que disposa I'article 172 del Reglament de la Cambra. Contendra els elements infrastructurals mfnirns que en el terreny
de la cultura han de tenir tots els nuclís de població de les
lUes. El Pla establira les previsions económiques i els terminis
per tal d'anar dotant els nuclis de població deis elements d'infrastructura cultural que els manquin per assolir els mfnims
fixats. Sera n territoris d'actuació preferent les illes que presentin majors deficits d'inrrastructura cultural.

14.- El Parlamento de las Isla Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma a elaborar y presentar, en el plazo de un afta, el Plan de infraestructura cultural en las Islas
Baleares. Este plan será presentado al Parlamento y tramitado ele acuerdo con lo que dispone el artfculo 172 del Reglamento de la Cámara. Contendrá los elementos infraestructurales mfnimos que en el terreno de la cultura deben tener todos los núcleos de población de las Islas. El Plan establecerá
la') previsiones económicas y los plazos para ir dotando a los
núcleos de población de los elementos de infraestructura cultural ele que crezcan para conseguir los mínimos fijados. Serán territorios de actuación preferente las islas que presenten
mayores déficits de infraestructura cultural.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Conmnitat que, en el termini de tres mesas presenti un Pla
d'actuació en materia de reciclatge professional, en coordinació amb els sindicats, patronals, INEM, ajuntaments i consells
insulars, per tal que tots els treballadors en situació d'atur del

15.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govem
de la Comunidad a que, en el plazo de tres meses presente un
Plan de actuación en materia de reciclaje profesional, en coordinación con los sindicatos, patronales, lNEM, ayuntamientos y consells insulares, para que todos los trabajadores en si-
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sector turfstíc puguin mili orar professionalment i per tant
perfeccionar el nivel! d'atenció als nos tres visitants.

tu ación de paro del sector turístico puedan mejorar profesionalmente y por tanto perfeccionar el nivel de atención a nuestros visitantes.

16.- El Parlament de les IlIes Balears insta el (':ravero de
la Comunitat a elaborar en el termini de tres mesas un Pla de
reactivació del sector agrari de les IlIes Balears, amb la finalitat d'incentivar I'ocupació agr~ria de la joventut, amb el propesit de garantir el futur del sector.

16.- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govem
de la Comunidad a elaorar en el plazo de tres meses un Plan
de reactivación del sector agrario de las Islas Baleares, con la
finalidad de incentivar la ocupación agraria de la juventud,
con el propósito de garantizar el futuro del sector.

Palma,7 de novembre del 1991.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinas.

Palma,7 de noviembre de 199L
El Portavoz:
Francesc Obrador Moratinas.

lI.m INTERPEl·LACIONS

110 mINTERPELACIONES

Ordre de Publlcacl6

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 12 de novembre del 1991, d'acord amb
l'amcle 152 del Reglament del Parlamen~ s'admet a trdmit la
interpeLlació to! seguit especificada,

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleen reunión celebrada el dft¡ 12 de noviembre de 1991, de
acuerdo con el artfculo 152 del Reglamento del Parlamento, se
admite a trámite la interpelación que a continuación se detalla.

InterpeLlació al Govem de la CA., relativa a politica del
Govem en materia de joventut, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM R G.E. núm 2066/91.

Interpelación al Govem de la CA, relativa a politivca del
Govem en materia de juventud, presentada por el Grupo Parlamentario PSM i EEM, RG.E. núm 2066/91.

D'acord amb alZO que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlamen~ en dispOs la publicaci6 al Butllett Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Conforme a lo establecido en el artfculo 99 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el"Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears".

areJ~

Palma, a 15 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera.

Palma, a 15 de noviembre de 1991.
El Presiden! del Parlament:
Cristofol Soler Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

D'acord amb el que preveuen els arUcles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les l1Ies Balears, el Grup Par··
lamentad PSM i EEM INTERPEL·lA el Govern sobre la
polftica que segueix en materia de joventut.

De acuerdo con lo que prevén los artículos 149 y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,
el Grupo Parlamentario PSM i EEM INTERPELA al Govem sobre la polftica que sigue en materia de juventud.

Palma, 7 de novembre del 1991.
El Portaveu segon:
J oan F. López ¡ Casasnovas.

Palma, 7 de noviembre de 1991.
El Portavoz segundo:
Joan F.López Casasnovas.

Ordre de Publlcacl6

Orden de Publlcacl6n

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 19 de novembre del 1991, d'acord amb
l'article 152 del Reglament del Parlame~ s'admet a tramit la
interpeLlació tot seguit especificada,

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada el dft¡ 19 de noviembre de 1991, de
acuerdo con el articulo 152 del Reglamento del Parlamento, se
admite a trámite la interpelación que a continuación se detalla.

InterpeLlació al Govem de la CA, relativa a polttica del
Govem en materia de medi ambient, presentada peZ Grup Parlamentari PSM i EEM RG.E. núm 2232/91.

Interpelación al Govem de la CA, relativa a politivca del
Govem en materia de medio ambiente, presentada por el Grupo Parlamentario PSM i EEM, R G.E. núm 2232/91.

D'acord amb alZO que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlame~ en dispOs la publicació al Butlletf Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Conforme a lo establecido en el articulo 99 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears".

Palma, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:

Palma, a 20 de noviembre de 1991.
El President del Parlament:

del 1991

PLE DEL PARLAMENT

PLENO DEL PARLAMENTO

TEXTOS APROVATS

TEXTOS APROBADOS

1.- RESOLUCIONS

1.- RESOLUCIONES

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

Per tal d'acomplir el que disposa l'anide 99 del Reglament del Parlament de les I!les Balears, dis¡XJs la publicació al
BOPIB de les Resolucions relatives al Debat general sobre l'acció poUtica i de govem, aprovades en el Ple de la Cambra, en
sessió celebrada día 7 de novembre del 1991.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el art(culo 99 del
Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, dispongo la
publicación en el BOPIB de las Resoluciones relativas al Debate general sobre la acción poUtica y de gobierno, aprobadas
en el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el d(a 7 de noviembre de 1991.

Palma, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i CIadera.

Palma, a 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
CristOfol Soler Cladera.

A)

A)

28 ._ El Parlament manifesta que és necessari que s'incrementi la inversió de l'Estat a les Balears.

2"._ El Parlamento manifiesta que es necesario que se incremente la inversión del Estado en las Baleares.

38 ._ El Parlament considera que les inversions en carreteres han d'arribar per la via d'un conveni immediat entre ambdues Administracions.

3"._ El Parlamento considera que las inversiones en carreteras deben llegar por la vía de un convenio inmediato entre ambas Administraciones.

48 ._ El Parlament manté que s'ha de donar solució financera al fet de les unitats administratives mitjan<;ant conveni o
altres alternatives al marge de les inclases dins la fórmula global de finan<;ament. 1 que aquesta solució es reflecteixi adientment en la polftica del Govern de la Comunitat Autonoma
respecte de les diferents iIIes que integren les tres distintes
unitats administratives.

4a ._ El Parlamento mantiene que se ha de dar solución
financiera al hecho de las unidades administrativas mediante
convenio u otras alternativas al margen de las incluidas en la
fórmula global de financiación. Y que esta solución se refleje
adecuadamente en la política del Govern de la Comunidad
Autónoma respecto de las diferentes islas que integran las
tres distintas unidades administrativas.

58 ._ El Parlament declara la necessitat d'arribar a solucions per a la comptabilització de la població real, utilitzadora
deis servicis i infrastructures.

5a ._ El Parlamento declara la necesidad de llegar a soluciones para la contabilización de la población real, utilizadora
de los servicios e infraestructuras.

6".- El Parlament demana la participació de l'Administració Central en I'ajuda als pagaments deis deutes produlls
per les pluges torrencials.

6"._ El Parlamento solicita la participación de la Administración Central en la ayuda a los pagos de las deudas producidas por las lluvias torrenciales.

7"._ El Parlament acorda sol· licitar ajudes a l' Administració central per a la protecció i el foment de la cultura propia i
la recupera ció de la nostra !lengua, on radica per la seva varietat, la riquesa de la nostra societat.

7 a ._ El Parlamento acuerda solicitar ayudas a la Administración central para la protección y el fomento de la cultura
propia y la recuperación de nuestra lengua, donde radica por
su variedad, la riqueza de nuestra sociedad.

8a ._ En base al que preveu l'article 37 del nostre Estatut,
reconeixem la necessitat que es desenvolupi I'article 39 sobre
traspas de competencies als Consells Insulars, a l'efecte que
puguin exercir el govern, l'administració i la representació de
les illes respectives.

8 a._ En base a lo que prevé el artículo 37 de nuestro Estatuto, reconocemos la necesidad de que se desarrolle el artículo 39 sobre traspaso de competencias a los Consells Insulares, al efecto de que puedan ejercer el gobierno, la administración y la representación de las islas respectivas.

9".- Instar els governs de l'Estat i de la nostra Comunitat
Autonoma que pactin un calendari de transferencies.

9".- Instar a los gobiernos del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma a que pacten un calendario de transferencias.

10".- Valorar positivament tates les iniciatives ciutadanes
per aconseguir l'autogovern i els seus objectius de fer créixer
la consciencia del país per tal de fer possibles les nostres legíti-

10".- Valorar positivamente todas las iniciativas ciudadanas para conseguir el autogobierno y sus objetivos de hacer
crecer la conciencia del pais para hacer posibles nuestras legf-

"l a ._ El Parlament declara que la CAlB és la representació de l'Estat a la nostra Comunitat i que se I'ha de dotar de
les mmames competencies i de capacitat polftica i economica.
Així mateix, que el Govern de la Comunitat Autonoma és el
Govern principal i no subsidiari dins I'ambit de la nostra Comunitat.

"l a ._ El Parlamento declara que la CAlB es la representación del Estado en nuestra Comunidad y que se ha de dotar
de las máximas competencias y de capacidad política y económica. Asimismo, que el Govern de la Comunidad Autónoma
es el Govern principal y no subsidiario en el ámbito de nuestra Comunidad.
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mes i irrenunciables aspiracions com a poble.

timas e irrenunciables aspiraciones como pueblo.

11 8 ._ El Govern presentar~ una Comunicació sobre els
acord~ presos amb el Govern Central en materia de polftica
autonómica, perque sigui debatuda a la Cambra.

11 8 ._ El Govern presentará una Comunicación sobre los
acuerdos tomados con el Gobierno Central en materia de po.
Iftica autonómica, para que sea debatida en la Cámara,

12"._ El Parlament, conscient que I'actual finangament
de la nostra Comunitat és totalment insuficient, insta el Govern de les lIles Balears a reclamar a l'Administració central:

12".- El Parlamento, consciente de que la actual financia_
ción de nuestra Comunidad es totalmente insuficiente, insta
al Govern de las Islas Baleares a reclamar a la Administración
central:

a) Cofinangament al 50% del Pla de millora d'infrastructures de les zones turfstiques.
b) Cofinangament al 50% del Parc Tecnológic de les IlIes
Balears.
c) Que en els Pressuposts generals de l'Estat per al 1992
es contempli la materialització del Conveni d'extensió de I'educació física i insta¡'¡acions esportives als centres escolars de
les Illes Balears.

a) Cofinanciación al 50% del Plan de mejora dr infraestructuras de las zonas turfsticas.
b) Cofinanciación al 50% del Parque Tecnológico de las
Islas Baleares.
c) Que en los Presupuestos generales del Estado para
1992 se contemple la materialización del Convenio de extensión de la educación física e instalaciones deportivas en los
centros escolares de las Islas Baleares.

138 ._ El Govern de les Illes Balears convocara en un termini breu la Comissió Tecnica Interinsular a I'efecte de reemprendre els treballs d'elaboració de proposicions de lIei de
transferencies del Govern als Consells Insulars de les competencies contemplades a I'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.

13"._ El Govern de las Islas Baleares convocará en un
plazo breve la Comisión Técnica Interinsular al efecto de reanudar los trabajos de elaboración de proposiciones de ley de
transferencias del Govern a los Consells Insulares de las competencias contempladas en el artfculo 39 del Estatuto de Autonomfa.

148 .- El Govern de la Comunitat Autónoma presentar~
dins el primer quatrimestre del 1992, per tal que es debatin
pel Parlament de les Illes Balears, les Memóries que incloguin
els nivells i la qualitat de les funcions i deIs serveis exercits,
elaborades pels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, corresponents als anys 1990 i 1991, sobre la gestió de les competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat, atribul'des per la Llei 9/1990, de 27 de juny.

148 .- El Govern de la Comunidad Autónoma presentará
en el primer cuatrimestre de 1992, para que se debatan por el
Parlamento de las Islas Baleares, las Memorias que incluyan
los niveles y la calidad de las funciones y de los servicios ejercidos, elaboradas por los Consells Insulares de Mallorca, de
Menorca y de Eivissa y Formentera, correspondientes a los
afios 1990 y 1991, sobre la gestión de las competencias en materia de urbanismo y habitabilidad, atribuidas por la Ley
9/1990, de 27 de junio.

15 8 .- El Parlament, constatant la imperiosa necessitat de
construir I'Hospital General Basic de Manacor, d'lnca i el segon de Palma, sol· licita al Govern de l'Estat que s'inicil'n les
obres de construcció amb la major rapidesa.

15",- El Parlamento, constatando la imperiosa necesidad
de construir el Hospital General Básido de Manacor, de Inca
y el segundo de Palma, solicita al Gobierno del Estado que se
inicien las obras de construcción con la mayor rapidez.

168 .- Davant plantejaments d'organització de l'Estat,
que desborden el marc constitucional, el Parlament de les
IlIes Balears manifesta que tant la Comunitat Autónoma com
els consells insulars i els ajuntaments, d'acord amb el TItol
VIII, article 137 de la Constitució Espanyola, són estat a les 1Iles Balears.

16".- Ante planteamientos de organización del Estado,
que desbordan el marco constitucional, el Parlamento de las
Islas Baleares manifiesta que tanto la Comunidad Autónoma
como los consells insulares y los ayuntamientos, de acuerdo
con el TItulo VIll, artfculo 137 de la Constitución Espafiola,
son estado en las Islas Baleares.

178 .- El Parlament de les IlJes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autónoma a continuar les negociacions amb
l'Administració de l'Estat per a la revisió del sistema de finangació,

17",_ El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma a continuar las negociaciones
con la Administración del Estado para la revisión del sistema
de financiación.

la revisió del sistema de finangació ha de permetre millorar l'aprovat I'any 1986.

la revisión del sistema de financiación debe permitir
mejorar el aprobado el afio 1986.

El nou model s'ha d'inspirar, entre d'altres, en els segOents criteris:

El nuevo modelo debe inspirarse, entre otros, en los siguientes criterios:

a) Que compleixi els principis de solidaritat, autonomia,
suficiencia i corresponsabilitat.
b) Que tendeixi a la igualtat de finangació per habitant,
dios del mateix marc competencia!.
c) Que se separin dins d'un marc global de finangació,
els tres conceptes fonamentals de la LOFCA, I'equiparació
del nivell mfnim de serveis, la finangació comuna i la solidaritat interregional.
d) Que el sistema incrementi la finangació condicionada,

a) Que cumpla los principios de solidaridad, autonomfa,
suficiencia y corresponsabilidad.
b) Que tienda a la igualdad de financiación por habitante, en el mismo marco competencia!.
c) Que se separen en un marc global de financiación, los
tres conceptos fundamentales de la LOFCA, la equiparación
del nivel! mfnim de servicios, la financiación común y la solidaridad interregional.
d) Que el sistema incremente la financiación condiciona-
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fins aconseguir I'autonomia financera de la Comunitat Autonoma.
e) Que s'actualitzin els mecanismes financers de solidarital.
1) Que s'estableixin, a mig termini, mecanismes de corresponsabilitat fiscal de les Comunitats Autonomes.
g) Que s'estableixin mecanismes de coordinació pressupostária entre les CCAA i l'Estat espanyol.
h) Que es consideri a les Illes Balears com a tres unitats
administratives.

da, hasta conseguir la autonomfa financiera de la Comunidad
Autónoma.
e) Que se actualicen los mecanismos financieros de solidaridad.
1) Que se establezcan, a medio plazo, mecanismos de corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas.
g) Que se establezcan mecanismos de coordinación presupuestaria entre las CCAAy el Estado espafiol.
h) Que se considere a las Islas Baleares como tres unidades administrativas.

IBa._ El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma a continuar amb les negociacions
amb el Govern de l'Estat per a la consecució del Pacte autonomie, amb l'objectiu d'aconseguir el major autogovern possible. Dins el marc constitucional interessa aconseguir un
acord per a I'efectiva transparencia de les competencies d'educació, establint un calendari efectiu en aquest sentiL

IBa._ El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma a continuar con las negociaciones con el Govern del Estat para la consecución del Pacto autonómico, con el objetivo de conseguir el mayor autogobierno
posible. En el marco constitucional interesa conseguir un
acuerdo para la efectiva transparencia de las competencias de
educación, estableciendo un calendario efectivo en est sentido.

19"'.- El Parlament de les IIles Balears insta el Govern de
l'Estat a elaborar en coHaboració amb el de la Comunitat
Autonoma un metode per establir el nivel! mínim de serveis a
donar per I'Administració autonoma, amb la finalitat de poder orientar estudis comparatius sobre la materia, amb la resta de les CCAA de l'Estat i amb la Comunitat Economica Europea.

I9 a .- El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
del Estat a elaborar en colaboración con el de la Comunidad
Autónoma un método para establecer el nivel mínimo de servicios a prestar por la Administración autónoma, con la finalidad de poder orientar estudios comparativos sobre la materia,
con el resto de las CCAA del Estat y con la Comunidad Económica Europea.

A la seu del Parlament, 14 de novembre del 1991.
El Presiden!:
Cristofol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martfnez i de Dios.

En la sede del Parlamento, 14 de noviembre de 1991.
El Presidente:
Cristofol Soler Cladera.
El Secretario:
Jesús Martfnez de Dios.

TEXTOS REBUTJATS

TEXTOS RECHAZADOS

1.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

1.- PROPUESTAS DE RESOLUCiÓN

Orare de Publlcac!6

Orden de Publicación

A)

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 7 de novembre del 1991, REBUTJA la segona pan
de la la Proposta de Resolució relativa al Debat general sobre
acció polttica i de govem, presentades pel Grup Parlamentari
MIXT, RG.E. nÚln 2062/91, publicada en aquest BOPlB.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada el dfa 7 de noviembre de 1991, RECHAZ6la segunda parte de la la Propuesta de Resolución relativa al Debate
general sobre la acción politica y de gobierno, presentadas por
el Grupo Parlamentario MIXTO, RG.E. núm 2062/91, publicada en este BOPIB.

La votació obtengué el resultat segUent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 8
Vots en contra ....................................................... 20
Abstencions ........................................................... 30

Total votos etnitidos ............................................... 58
Votos a favor ........................................................... 8
Votos en contra ....................................................... 20
Abstenciones ........................................................... 30

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

Orare de Publlcacl6

Orden de Publlcacl6n

B)

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 7 de novembre del 1991, REBUTlA les segUents Propostes de Resolució relatives al Debat general sobre acció polt-

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada el dfa 7 de noviembre de 1991, RECHAZÓ las siguientes Propuestas de Resolución relativas al Debate general

tica i de govern, presentades pel Grup Parlamentan PSM i
EEM, RG.E. núm 2063/91, publicades en aquest BOPIB.

sobre la acción politica y de gobierno, presentadas por el Grupo Parlamentario PSM i EEM, RG.E. nÚJn 2063/91, publica_
das en este BOPIB.

Les votacions obtengueren el resuliai segilent:

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Apartai B) de la 2" proposta, B" i loa propostes:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots afavor ........................................................... 8
Vots en contra ....................................................... 20
Abstencions ........................................................... 30

Apartado B) de la 2" propuesta, sa y loa propuestas:
Total votos emitidos ............................................... 58
Votos a favor ........................................................... 8
Votos en contra ....................................................... 20
Abstenciones ..................................... _.................... 30

Apartat A) de la 5a proposta:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 8
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... 20

Apartado A) de la 5a propuesta:
Total votos emitidos ............................................... 58
Votos a favor ........................................................... 8
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... 20

Apartats B), C) iD) de la 5G proposta, i apartats A),
B), C), D), F) i G) de la (1' proposta:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor ........................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... O

Apartados B), C) y D) de la 5a propuesta, y apartados A),
B), C), D), F) Y G) de la (1' propuesta:
Total votos emitidos ............................................... 58
Votos a favor ........................................................... 28
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... 3

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

C)

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada día 7 de novembre del 1991, REBUTlA les segilents Propostes de Resolució relaiives al Debai general sobre acció politica i de govem, presentades pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, RG.E. núm 2064/91, publicades en aquest BOPIB.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada el dfa 7 de noviembre de 1991, RECHAZÓ las siguientes Propuestas de Resolución relaiivas al Debate general
sobre la acción polftica y de gobierno, presentadas por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, RG.E. núm 2064/91, publicadas en este BOPIB.

Les votacions obtengueren el resultai segilent:
Segona part de la 2" proposta i propostes JG, 7", sa,
9", loa, na, 12", 1JG, 14a, 15ai 1(1':
Total vots emesos ................................................. 58
Vots afavor ........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 30
Abstencions ........................................................... 3

La votación obtuvo el siguiente resultado:

Segunda parte de la 2" prop..u:sta y propuestas, JG, 7", B",
na, 12", 1JG, 14a, 15ay 1(1':
Total votos emitidos ............................................... 58
Votos a favor ........................................................... 25
Votos en contra ....................................................... 30
Abstenciones ........................................................... 3

9", loa,

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Clndera

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

INFORMACIÓ

INFORMACiÓN

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

A)

A)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7 de novembre del 1991, i amb referencia al Debat
general sobre l'acció polftica i de govern no es votaren la primera i tercera part de la la, la JG, la primera part de la 4a, la 5a,
la (1' i la 7" de les Propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentan MIXT, RG.E. núm. 2062/91, publicades en

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada el dfa 7 de noviembre de 1991, Y con referencia al
Debate general sobre la acción polftica y de gobierno no se votaron la primera y tercera parte de la la, la 3a, la primera part
de la 4a, la 5a, la (1' Y la 7" de las Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario MIXTO, R G.E. núJn,

aquest BOPIB, perque ja havien estal votades a les Propostes
del Gmp Parlamentan POPUlAR-UM.

2062/91, publicadas en este BOP/B, porque ya hablan sido votadas en las Propuestas del Grupo Parlamentario POPUlARUM.

El que es publica per a coneixement generaL
Pabna, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera

Lo que se publica para general conocimiento.
Pabna, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

Ordre de Publlc8Cló

Orden de Publicación

B)

B)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7 de novembre del 1991, i amb referencia al Debal
general sobre l'acció politica i de govem, queda retirada la 2"
de les Propostes de resolució presentades pel Gmp Parlamentari MIXI, RG.E. núm 2062/91, publicades en aquest BOP/B.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada el dta 7 de noviembre de 1991, Y con referencia al
Debate general sobre la acción polftica y de gobierno quedó retirada la 2" de las Propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario MIXTO, RG.E. núm 2062/91, publicadas en este BOPIB.
Lo que se publica para general conocimiento.
Pabna, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

El que es publica per a coneixement general
Pabna, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

C)

C)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7 de novembre del 1991, i amb referencia al Debal
general sobre l'acció politica i de govern no es votaren la J<' i la
9" de les Propostes de resolució presentades peZ Gmp Parlamentari PSM i EEM, RG.E. núm. 2063/91, publicades en
aquest BOPIB, perque ja havien estat aprovades les Propostes
9" isa respectivament, del Grup Parlamentari MIXT.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada el dta 7 de noviembre de 1991, Y con referencia al
Debate general sobre la acción politica y de gobierno no se votaron la 7a y la 9" de las Propuestas de resolución presentadas
por el Grupo Parlamentario PSM i EEM, RG.E. núm
2063/91, publicadas en este BOP/B, porque ya hablan sido aprobadas las Propuestas 9" y sa del Grupo Parlamentario MIXTO.

El que es publica per a coneixement general
Pabna, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación

D)

D)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 7 de novembre del 1991, i amb referencia al Debat
general sobre l'acció polttica i de govern no es votilla primera
par! de la 2" de les Propostes de resolució presentades pel Gmp
Parlamentari SOCIALISTA, RG.E. núm 2064/91, publicades
en aquest BOP/B, perque ja havia estal aprovada la la Proposta del Gmp Parlamentari MIXI.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión
celebrada el dta 7 de noviembre de 1991, Y con referencia al
Debate general sobre la acción politica y de gobierno no se votó la primera parte de la 2" de las Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, RG.E.
núm 2064/91, publicadas en este BONB, porque ya habta sido
aprobada la la Propuesta del Grupo Parlamentario MIXTO.

El que es publica per a coneixement general
Pabna, a 20 de novembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristofol Soler i Cladera

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 20 de noviembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristofol Soler Cladera

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
D.L.P.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/27

III LEGISLATURA

Any 1992

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristofol Soler i Cladera

Sessions celebrades dies 14, 15 i 16 d'octubre del 1992.
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

1.- PUNT ÚNIC:

Debat general sobre l'acció po[{tica i de govem de la ComunitatAutonoma de les llles Balears.

Número 43

1722

DIARl DE SESSlONS; Núm. 43/ 14,15 i 16 octubre del 1992

1.- DEBAT GENERAL SOBRE L'ACCIÓ POLíTICA I DE GOVERN DE LA CAlE.
EL SR PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bon dia a tots. Comen¡;am aquesta sessió plenaria d'avui, que té com a punt únic el debat
general sobre l'acció política i de govern. Té la paraula el
Molt Hble. Sr. President de la Comunitat, Gabriel Cañellas
i Fons.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNlTAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tenim obert el camí
cap a un nou temps de progrés estable, si tots amb voluntat
feim feina, hi posam iHusió i superam esperan¡;adament els
difícils moments de la debilitat.
A finals deis anys vuitanta, un corrent alt d'optimisme
recorria el món occidental. Vivíem llavors un d'aquests períodes de transició que presagiaven un futur de pau, un futur d'estabilitat i de creixement economic per a la decada
següent, on els vells problemes i fantasmes del passat quedarien definitivament superats.
En 1987 havia entrat en vigor l' Acta Única Europea,
amb les importants modificacions en els tractats constitutius de les comunitats europees i amb la importantíssima
previsió del mercat interior per a 1993, que seria la base
d'una elevació deis nivells de renda i riquesa a Europa durant la decada deis noranta. 19ualment, aquell any 1988, s'aprovava la directiva sobre lliure circulació de capitals dins
la Comunitat, que tindria un efecte d'assignació eficient
deis recursos i, per tant, de creixement a l'escenari europeu. S'albirava també una perspectiva d'unió monetaria,
basada en el precedent del funcionament estable i durador
del sistema monetari europeu. Tots aquests elements provocaven un grau d'optimisme alt en les possibilitats i en les
perspectives de l'economia europea.
Per damunt tot aixo, tenia lloc un fet transcendental i
imprevisible, que va caure com un balsam de gracia per al
concert internacional, i que es manifestava en tres vessants:
els acords de desarmament i el final de la guerra freda amb
l'antiga Unió Sovietica, l'emancipació deis palsos d'Europa
central i oriental, la fita més emblematica de la qual va ser
la caiguda del mur de Berlín i les reformes economiques a
tots aquests palsos. Tot aixo duia múltiples implicacions, la
més important de les quals va ser el sorgiment d'una pau
duradora a Europa, que aportava un context d'estabilitat,
sempre tan necessaria per a la bona marxa de l'economia.
Juntament amb aixo, la transició d'aquests palsos cap a una
economia de mercat comportava l'aparició a mitja termini
de nous espais economies on incidir, que serien homogenis
amb els occidentals i amb els quals s'establirien en el futur
nous vincles de comer<; que for<;at havien de suposar una
major aportació al creixement economic.
1 en aquest context d'optimisme projectat cap als no-

ranta, el 1992 adquiria caracter mítico Per a la Comunitat
Europea es tractava del darrer any d'adaptació a les previsions de mercat interior i d'arrencada d'una fase d'expansió. Per a l'economia espanyola es tractava, a més, del darrer any d'aplicació d'aquell període transitori de set anys
que es derivava del Tractat d'Adhesió, com també d'aquest
any deis grans esdeveniments esportius i culturals que representaven Barcelona, Sevilla i Madrid, deis quals s'esperaya un impacte economic, un impacte positiu.
En definitiva, tant en el concert internacional com en
el propiament espanyol, les evolucions del final deis anys
vuitanta i les previsions sobre l'any 1990 es presentaven
embolicades dins una gran euforia. Des de les Balears, res
de tot aixo no passava inadvertit, des de la nostra condició
de país profundament obert a l'exterior i, a més, de país petit, que és tant com dir de país vulnerable a 10t quant passa
a la resta del món, tant si aixo és positiu com si és negatiu.
Trec a rotlle aixo perque entenc -i ho han entes també
els grups políties- que el tema central que avui hem de tractar en aquest debat sobre l'estat de la nostra comunitat s'ha
de referir for<;osament a la situació economica del nostre
arxipelag, a l'evolució i a les perspectives que pot tenir l'economia balear, un tema candent -en qualque moment incandescent i tot- com no n'hi cap altre, que exigeix del Govern una presa de posició que serveixi d'orientació a la nostra societat. 1 precisament per aixo he volgut comen<;ar l'exposició remarcant l'escenari que ens envoltava, perque és
il·lusori considerar que l'economia balear pugui ser per ella
mateixa independent. Si palsos com Espanya, Grecia, Portugal o Italia mateix, són considerats com a palsos periferíes en l'argot de l'analisi economíca, molt més ho ha de ser
una economia com la nostra, que es caracteritza per ten ir
una dimensió redulda.
Per aquest motiu no es pot fer cap analisi serios a sobre
l'economia balear sense tenir presents els aspectes exteriors
que hem mencionat.
D'altra banda, l'analisi de l'economia balear no tindria
tampoc la solidesa necessaria si l'abordavem sense fer menció a la seqüencia temporal correcta, és a elir, si la féssim
sense una perspectiva historica suficient. Aixo, que sempre
és cert en qualsevol analisi d'aquestes característiques, és
encara molt més important en el cas balear.
En conseqüencia, i com a punt de partida, ens hem de
fer unes quantes preguntes fonamentals. Per exemple, dins
el marc d'euforia economica general del segon quinquenni
deis vuitanta que hem esbossat, encara que molt somerament abans, participava l'economia balear d'aquesta euforia? Quins elements de la situació economica balear eren
propis, resultat de l'actuació política, i quins eren resultar
de les influencies exteriors? Les perspectives de futur discorrien en la mateixa línia d'optimisme que s'atribula a l'economia internacional per als anys noranta?
La res posta a la primera pregunta és coneguda per la
societat balear, ja que tots els ana listes coincideixen a assenyalar que, en el segon quinquenni de la decada anterior,
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les Balears registraren taxes de creixement extraordinariament elevades. És cert que, d'entre aquests analistes -aixo
sempre passa- n'hi ha que tenen divergencies pero les divergencies són sobre si varem créixer moltíssim o només
varem créixer molt, pero ningú no discuteix que va ser un
període excepcional, en el qual hem de parlar d'increments
del PIB de fins a un 11'8%, que és el del 1987, sense anar
més lluny.
Aquestes taxes eren, per suposat, superiors a les que
registrava la mateixa economia espanyola; una economia
que, a la vegada, creixia per damunt del conjunt de la Comunitat Economica Europea. En conseqüencia, hi ha una
conclusió important, significativa i incontrovertible: l'economia balear havia experimentat una evolució, un comportament macroeconomic superior al de les economies de
l'entorn, i aixo havia fet que, en Producte Interior Brut per
habitant -en termes de paritat del poder de compra- ens situassim com una autonomia líder a Espanya, i un 9% per
damunt de la mitjana de la Comunitat Economica Europea, és a dir, en una posició sense cap dubte envejable.
Convé recordar, en aquest sentit, que el conjunt d'Espanya amb prou feines va arribar a aquesta variable i en
aquells moments a les tres quartes parts de la mitjana comunitaria i que, a més, cap regió espanyola, tret de la nostra, va aconseguir aquesta mitjana. És per aixo que els resultats obtinguts per la nostra economia es poden qualificar com a d'excel·lents. Només una visió equivocada i interessada podria sostenir el contrari. 1 perque aixo quedi més
clar sera útil fer una comparanc;a de taxes de creixement:
l'any 1989, el darrer any del "boom" economic, la taxa de
creixement de Balears va ser del 4'4%. En aquest període,
Alemanya va créixer un 3'8%, el Regne Unit un 2'3% i el
conjunt de la Comunitat Economica un 3'5%. La nostra acceleració, per tant, era superior a la deIs pa'isos on radiquen
els nostres principals mercats, i s'ha de tenir en compte que
el 1989 no va ser l'any precisament que varem créixer més.
Conclusió: avui som, en termes de riquesa economica i gracies a aquests anys, molt per damunt d'on érem, i hem augmentat la distancia respecte d'altres regions europees del
nostre entorno
Pero si m'ho permeten, vull fer-me encara un poc més
enrere i contemplar el conjunt de tota la decada deIs vuitanta. Ho vull fer així per posar en relleu que, entre 1981 i
1984, l'economia balear ja havia arribat a taxes de creixement situades, cada any, devers el 5%, taxes de per si molt
altes per als barems occidentals i que, al mateix temps, contrastaven amb les del conjunt de l'economia espanyola que,
l'any 1981, experimenta una recessió del 0'2% i que, en el
altres anys següents, no va arribar mai a12% de creixement.
En aquest sentit, encara me'n record de les paraules
que l'insigne economista Enrique Fuentes Quintana va
pronunciar aquí davant tots quan va venir a Palma l'any
1990. Va dir que, a Espanya, les Balears havien "liderado
con brillantez" -per dir-ho exactament- la sortida de la crisi
deIs anys setanta i que s'havien avanc;at a la recuperació de
l'economia espanyola. Com és bo de recordar, la recuperació espanyola va torbar-se encara un quinquenni, de manera que l'avanr; balear demostra la rapida capacitat de la
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nostra economia d'agafar el tren de la recuperació europea,
a la qual fins i tot va precedir, ja que en 1981 i 1982, encara
sota els efectes de la segona crisis del petroli, alguns pa'isos
occidentals encara estaven en recessió o tenien taxes de
creixement molt baixes.
D'aquests fets, se'n dedueixen algunes concusions basiques: la primera, ja apuntada i repetida, és la de l'estreta
vinculació de Balears amb l'economia internacional. La segona, no manco rellevant, és la de l'existencia d'elements
intrínsecs de l'estructura economica balear que varen permetre enganxar rapidament la nostra economia al tren de
l'economia europea, i aquests elements no varen ser altres
que la capacitat d'aprofitar els nostres avantatges comparatius i el dinamisme deIs agents economics que operen en
aquestes illes.
1 aquesta és una llir;ó de l'experiencia que convé no
passar per alt i que ha reflectit un element diferencial clar
en el bon comportament de Balears, que d'altra manera no
hauria estat favorable. Així, crec sincerament que és correcte assenyalar que, si bé el creixement balear va tenir el punt
de suport en l'evolució internacional, no l'hauríem aprofitat plenament si no hagués hagut a les nostres illes, si no
hagués hagut aquí, una infrastructura, una experiencia i
una capacitat d'iniciativa -i aixo és el més important- susceptibles d'assimilar la bonanc;a exterior.
Pero no tan soIs va ser la demanda externa la causa
originaria de les altes taxes de creixement balear. La demanda regional de residents experimenta, en aquell segon
quinquenni deIs vuitanta, també creixements importants i,
entre aquests, són de destacar els creixements de la formació bruta de capital. Aquests creixements, en bona mesura,
s'han de vincular amb les taxes de creixement espectacular
de la construcció, que va arribar a pujar fins a un 13'4%.
Igualment, és de destacar el caracter sostingut del creixement de tot el consum privat. És cIar que aquests components no poden substituir la demanda exterior, de la qual a
més depenem de manera més o manco indirecta, pero sí
que contribueix, sense cap dubte, a afegir, i de manera no
precisament irrellevant, elements addicionals de creixement economic en el període considerat. Endemés, aquests
elements varen tenir els corresponents efectes indu'its en
els subsectors industrials vinculats al mercat interior i al
sector de la construcció.
En tot aquest context les perspectives que a finals de la
decada deIs vuitanta es tenien per al futur de l'economia
balear en els anys noranta també eren de confianc;a evident.
A l'experiencia que havíem acumulat en el sector turístic
després de trenta anys, a la nostra disponibilitat de capital,
a l'existencia ja constatada que, dins les societats europees,
el turisme era un fenomen sociologic assentat que, en un
moment donat, s'estendria a l'est, s'afegien les importants
previsions del conegut informe Cecchini sobre els avantatges ja apuntats de l'Acta Única i el Mercat Interior. Aquestes previsions dissenyaven un futur de creixement alt de la
renda a tota Europa, que només podien tenir un efecte
d'increment en tota la demanda de serveis turístics i de serveis en general en l'exportació de béns i serveis. De tal manera, que el futur de Balears, primera potencia turística de
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la mediterrania no podia, en principi, ser més favorable.
No obstant aixo, des del Govern balear advertfrem que
la situació era més complexa i que, si bé eren correctes les
perspectives macroeconomiques derivades de l'Acta Única,
no per aixo ens podíem dormir damunt els 1I0rers.
Així és que ara tenc la satisfacció de dir que, ja l'any
1987, avan~nt-nos a totes les comunitats turístiques espanyoles, aprovarem el Decret de mesures transitories d'ordenació d'establiments hotelers i d'allotjaments turístics, que
més tard es convertiria en la llei d'aquest Parlament i amb
el mateix nomo També s'aprova la Llei de camps de golf,
normes, totes dues, en un procés que llavors ha estat lloat
pel Govern central i per totes les comunitats autonomes
que l'han valorat en tot moment com a modelic.
Pero, deixin-me continuar, de moment, a l'ambit de la
macroeconomia. L'any 1990 es produeix una ruptura en el
camí deis creixements alts d'anys anteriors i s'hi registra
una taxa de variació del PIE a Balears de 1'1'2, magnitud
amb la qual coincidírem també a grosso modo la majoria
d'analistes. Aquesta situació continua l'any 1991, en el qual
es registra una taxa de variació del PIB d'un 1'4. Hem d'assenyalar que, per aquest any, les estimacions deis diversos
analistes ja no han estat tan uniformes en la quantia, tal vegada a causa de distints metodes, si bé, i en relació amb
analistes a Balears, han quantificat la taxa de creixement
entre 1'1 i el 2. Aquí convé recordar que la fundació FIES
pronostica per al nostre arxipelag un creixement precisament no entre un 1 i un 2 sinó un 3'8% per aquell any, dada que ens situaria -si fos veritat, no és que hi estiguem
molt d'acord- capdavanters en creixement economic de totes les comunitats autonomes espanyoles.
És interessant destacar que el comportament sectorial
d'aquest creixement en aquest darrer any no és igual per a
tots, és molt heterogeni. Mentre el sector serveis aporta 2
punts percentuals al creixement del PIB, la construcció en
detreu 0'6 punts, la indústria i l'agricultura hi tenen una
aportació practicament neutral. Queda patent, així, que el
taló d'AquiHes del creixement balear radica en el contrast
entre l'evolució del sector serveis i el sector construcció o,
si s'ho estimen més, entre una demanda externa i un component de la formació de capital. En particular, la primera
variable presenta un caracter sostingut i la segona un profund reajustament.
Sigui com sigui, allo que s'ha de retenir és que 1990 i
1991 marquen una disminució important en el creixement
economic. Les previsions per a 1992 tampoc no divergeixen
gaire d'aquesta tendencia. Així, l'ajust en el sector de la
construcció, escalonat i més suau que no es temien alguns,
juntament amb les perspectives de manteniment moderat
de la demanda turística i de les pautes d'increment en el
consum privat, fan pensar raonablement que enguany l'evolució economica d'aquesta comunitat també donara un balan<; prudentment positiu, que fins i tot podria ser un poc
superior al de l'any passat i, molt probablement superior al
que tingui al final el conjunt d'Espanya.
No obstant aixo, aquesta moderació de les taxes de

creixement d'aquests tres anys darrers ha tingut l'efecte de
generar una visió enrarida tant sobre el present com sobre
el futur de l'economia balear. Simultaniament, aquesta visió ha anat acompanyada per unes analisis -sovint interessades- no sempre correctes i moltes de vegades parcials,
que han creat no poca desorientació en l'opinió pública i
aixo ens obliga afer algunes matisacions.
La primera cosa que s'ha de dir és que les taxes de
creixement deis anys 1990 i 1991, i la prevista per a 1992,
són, com la magnitud indica, taxes de variació positiva, de
creixement i no de decreixement. En aquest sentit no ha
hagut ni hi ha una recessió a Balears, asseveració aquesta
que hem de remarcar amb contundencia, perque no és
igual créixer més a poc a poc -per a poc a poc que sigui- que que caigui la taxa d'augment del PIB, que una davallada del PIE; mai no sera el mateix ni igual retrocedir
que créixer encara que ho faci lentament.
És més, vull afegir que, en el context d'una economia
de mercat, és normal que es produeixin algunes recessions,
tant si comprenen tot un exercici com si se circumscriuen a
un, dos o tres trimestres. Per aixo, basta veure els casos deis
Estats Units o del Regne Unit. D'aqueixa consideració no
s'ha de dramatitzar una recessió perque, en una economia,
mai no n'estam salvats. Pero la cosa més certa és que, en el
cas de Balears, aquesta recessió encara no s'ha produit. Al
contrari, hi ha no tan sois un sosteniment de l'activitat, sinó un creixement economic autentic, certament molt moderat, pero creixement tanmateix.
No obstant aixo, no negaré que aquesta caiguda de lataxa de creixement suscita la necessitat de fer determinades
reflexions d'interes.
Una d'aquestes, i no precisament la més petita, és que
la situació en que ens trobam, s'inscriu dins un marc general de revisions a la baixa de les expectatives de creixement
de l'economia mundial i, especialment, de l'espanyola.
Els Estats Units, el Japó, la Gran Bretanya o Alemanya revisen en aqueix moment les seves previsions a la baixa. El Ministeri d'Economia espanyol ja ha variat un parell
de vegades les seves previsions i continua variant-les a cada
moment, previsions de creixement per a enguany i per a
l'any que ve. Actualment, si és que no fa una altra rectificació encara, el Govern espanyol espera que enguany Espanya creixi devers un 1'5 i en 1993 un 0'7%, encara que ja
comen~ a apareixer qualque previsió de qualque expectativa, que aixo es pugui convertir en un creixement zero.
D'aquestes xifres, se'n treu una conclusió de particular
importancia: que l'economia balear esta immersa en unes
pautes de creixement similars a les del seu entorno És important no perdre de vista aquest fet, perque qualsevol analisi de la nostra realitat s'ha de fer en el context adequat.
Vull remarcar aquest context perque som a dins i perque no ens hi podem sostreure. Pero, a més, tenc interes a
fer que es tingui present la situació d'Espanya i d'Europa
per poder comprendre més exactament com travessam
aquesta conjuntura a les Balears. Com una economia com
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la nostra, molt oberta a l'exterior, així com som, no podem
ignorar que hi ha un camp de decisions i de realitats que no
controlam, que ens fan, per tant, vulnerables i que hem de
tenir en la consciencia de manera permanent.
En definitiva, senyores i senyors, la decada deis noranta ha comenc;at amb severes convulsions de l'economia internacional, convulsions que, certament, afecten logicament les Balears i que es reflecteixen en caigudes del creixement i també en una visió preocupada i una mica poruga
del futur, que és motiu d'incertesa.
Per fer front a aquestes convulsions hem de ser molt
conscicnts que hi ha un element fonamental que no tan
sois no controlam sinó que, a més arnés, ens ha perjudicat
intensament. Ignorar aquesta circumstancia, girar-li l'esquena o, simplement, negar-la, és fer un flac servei a Balears. Em referesc al maneig de tota la política economica general.
Abans he dit que som un país petit i, per aixo, vulnerable a tot quant pass a a l'exterior. Ara he d'afegir que som
un país que no té sobirania economica per contrarestar les
fases del cicle economic. En altres paraules: no tenim els
instruments de caracter monetari i fiscal que, com vostes
saben molt bé, esta en mans de l'Estat central.
Vull que m'entenguin bé, no faig cap reivindicació; les
reivindicacions per a altres i les males conseqüencies d'aquest maneig per a aquells que s'han reconegut públicament com els causants de tot el desastre economic que passa a Espanya, i podem suposar que em referesc al president
del Govern. Em limit a constatar una realitat. Per ser encara molt més concret: no tenim un banc central, ni tenim capacitat normativa tributaria, laboral o bancaria, per citarne unes quantes, ni capacitat de despesa suficient. Per tant,
no podem utilitzar allo que els economistes coneixen com
estabilitzadors automaties. És més, només de pensar en
aquest concepte aplicat a la nostra realitat aixo seria -i ho
dic sense cap dubte- ridícul. En aquest sentit, a la manca de
capacitat legal de decisió hem d'afegir que, mentre per al
conjunt de l'Estat la despesa pública total s'acosta al 50%
del PIE, a la nostra comunitat autonoma esta en la cinquena part -aixo ho hem dit mol tes vegades. En aixo, hi té molt
a veure I'existencia d'una balanc;a fiscal que ens és molt
desfavorable i que ens situa devers els 100.000 milions de
pessetes. Arnés d'aixo, com s'ha denunciat sovint, la inversió pública estatal a Balears ha experimentat una caiguda
que s'acosta al 50% en termes reals durant el període de
govern socialista en els anys vuitanta.
De fet, l'aportació de la inversió estatal al creixement
del valor afegit brut va ser negativa en 1989 i 1990 i -dada
més concloent encara- en el segon quinquenni deis anys
vuitanta, mentre que el conjunt d'inversió pública a les Balears augmentava en una taxa mitjana real del 0'9% anual,
per a la resta d'Espanya aquesta taxa era del 7'1 %. Srs. Diputats, parlam d'una diferencia de set a u en inversió pública a favor d'altres autonomies.
I per davall aquestes quantitats hi ha la realitat combinada d'una política discriminatoria d'inversió pública esta-

-
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tal cap a Balears, i també els efectes perniciosos, tan tes vegades denunciats, de tot el sistema de financ;ament autonomic per a aquell període 1987-1991.
Tampoc no hem comptat amb les ajudes tan importants com les que han comptat a altres lloes de la Comunitat Economica Europea, davant la qual l'Estat espanyol ni
ens ha defensat ni ha fet valer els nostres interessos. Ens
varen excloure de l'objectiu 1 de la política regional -som
l'única regió insular que no ho és-, ens varen excloure de
l'objectiu 2; no en saberen -o no volgueren- defensar davant Brusse¡'¡es una aplicació justa del protocol de política
regional annex al Tractat d'Adhesió, i molt recentment
tampoc no han aprovat d'incloure a l'article 10 del Reglament deis fons FEDER els nostres projectes d'innovació i
desplegament tecnologic, mentre que projectes d'altres comunitats autonomes hi han estat inclosos amb calc;ador
-utilitzant una terminologia- i segons ens confessaren fonts
del Ministeri d'Economia mateix.
Tampoc no hem gaudit d'una política turística comunitaria ni molt manco d'una política insular, de la qual ens
han apartat. En definitiva, amb prou feines ens hem beneficiat deis fons de la Comunitat Economica que, en canvi,
han plogut a altres bandes, amb rendibilitat més que dubtosao En fi, la informació és clara: mentre a Espanya s'han rebut 280 ecus per capita, aquí tan sois n'hem rebut 28.
Aquesta discriminació explica per que, mentre el nostre
PIE per capita sobre la mitjana de la Comunitat Europea
és del 109%, en materia d'infrastructures, l'índex és només
del 73%.
Aixo explica també que, en el mesurament de capital
públic per capita, ens situem entre les cinc darreres comunitats espanyoles, amb un nivell d'un 20% inferior a la mitjana, i encara n'hi ha qualcuns que, per no tatxar-Ios, s'atreveixen a dir que feim poc amb el que tenim.
I per acabar, i no per aixo menys important, hem patit
i patim una política macroeconomica que no dubto en tatxar de nefasta, desprestigiada avui dia fins i tot per sectors
importants que donaven suport a la política general del
Govern, la qual fa que hi hagi un clam a tota Espanya en
contra d'una política economica que no ha controlat en cap
moment la inflació, que ha ofegat la indústria, que genera
tensions gravfssimes en el mercat de treball i que, com a
únic exit, ha aconseguit que ens rebaixin el credit que mereixem davant els organismes internacionals.
la ho havíem advertit fa molt de temps i no hi vull insistir gaire, pero crec important recordar que el deficit públic desbocat, el deficit persistent per compte corrent de la
balanc;a de pagaments, l'absencia d'una política de competitivitat, han tingut, entre altres, un doble efecte: tipus d'interes alts i un tipus de canvi sobrevalorat. Tot aixo ha influH
negativament sobre la nostra economia, la nostra indústria
i el nostre turisme, motiu pel qual es pot dir que no tan
sois no han estat les convulsions exteriors les que ens han
impactat, sinó també la practica d'una política economica
equivocada que ens ha perjudicat de manera greu.
Les ansies de grandesa europea de les autoritats de
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l'Estat, han conduH Espanya per un mal camí, que ens ha
fet extraordinariament vulnerables davant l'exterior; s'ha
distorsionat l'assignació de recursos i s'ha provocat una alternació artificial de les condicions de competitivitat en un
marc aquí on tots els costos són creixents.
Des de la nostra perspectiva balear basta assenyalar
dues dades a manera de síntesi i resum, preses de I'evolució
del tipus de canvi i de I'evolució deis preus. Entre 1986 i
1991, el tipus de canvi de la pesseta en relació amb la lliura
esterlina, el marc o l'ecu ha reflectit una revalorització del
12%, 2'4% i 6%, respectivament. Al mateix temps, en el
mateix període, el denominat tipus de canvi efectiu real de
la pesseta enfront deis palsos desenvolupats ha augmentat
un 23'5%, i aixó ha significat una perdua severa de competitivitat de la nostra oferta turística i deis nostres productes
industrials.
Aquests resultats són la conseqüencia de decisions preses fora d'aquí, a nivell de l'Estat, on -ho hem de repetir
una vegada més- no tenim ni una, ni cap, ni la més mínima
competencia.
Peró permetin-me que, com a exemple, els recordi la
insólita situació que s'ha creat entre el Govern central i Balears, quan, enguany mateix, el Ministeri de Treball anuncia la reforma del sistema de prestacions de l'Institut d'Ocupació. EIs empresaris turísties de les Balears han estat
testimonis de com el Govern central ha legislat en un tema
tan important com és el tema de I'ocupació, sense tenir en
compte per res no tan sois les peculiaritats de les nostres illes o l'estacionalitat del turisme sinó fins i tot sense tenir
en compte les veus que s'alc;aren des de les própies files. Finalment, uns mesos després, ens trobarem que, com a resultat d'un reial decret poc consensuat, el nivell d'ocupació,
el tipus de contractes i I'estabilitat en el sector turístie de
les Illes havien canviat i ofereixen ara un panorama molt
més preocupant.
Peró, a pesar de tots aquests elements en contra, a pesar de la manca d'instruments de política económica, a pesar de la manca d'ajudes, a pesar de la desastrosa política
económica de l'Estat, crec que podem dir amb certa satisfacció -fins i tot amb legítim orgull- que hem respost raonablement bé a totes aquestes circumstancies adverses, tant
de l'exterior com de I'interior, de manera que, dins Espanya, pertanyem a aquest grup selecte i escollit de comunitats autónomes i de regions europees -aixó també és convenient dir-ho- que es troben en una posieió millor que la
majoria.
1 no som jo qui ho diu: un recent article aparegut a la
prestigiosa revista Regional Studies, recorda que les Balears
es troben entre les regions europees -ho remarcarem, entre
les regions d'Europa- que presenten un creixement major
del valor afegit brut.
També, un informe de la fundació FIES, aparegut en
el darrer número de Papeles de Econom(a Española, atribueix a Balears el tercer lloc en renda regional bruta per
habitant, darrera Catalunya i Madrid, i el segon lloc en renda familiar disponible darrera Catalunya i per davant de

Madrid. En aquestes dues variables superam el conjunt nacional en prop d'un 20%.
Quant al PIB per habitant ocupam la primera plac;a i
superam, en aquest cas, Catalunya i Madrid i la mitjana espanyola en un 37% per damunt de la Comunitat Europea
en prop d'un 9%.
Al mateix temps, el darrer Informe anual sobre política regional de 1991, que elabora el Ministeri d'Economia i
Hisenda, ens situa entre les regions europees amb millors
perspectives de desplegament, posició que compartim amb
regions com Aquitania, Borgonya, Lorena, Baviera o Hessen.
Aixó sense oblidar que la premsa nacional especialitzada no fa gaire assenyalava Balears com una de les poques
regions que complien les condicions de convergencia económica que Maastricht estableix, aqueixes que tots estam
obligat a encalc;ar.
En definitiva, totes aquestes dades ens permeten afirmar rotundament que, en un context d'indubtable dificultat
internacional, en un estat en el qual no s'ha controlat la inflació ni el deficit públic, amb uns tipus d'interes molt superiors als deis nostres competidors europeus, les Balears
han sabut aprofitar el seu limitat marge de maniobra per
emmortir millor que la majoria els efectes d'una crisi económica i, arnés, per col· locar-se com una de les poques comunitats autónomes amb perspectives satisfactóries de desplegament económico
Aquestes dades no ens fan oblidar que una economia
és un conjunt molt heterogeni d'activitats; composada de
sectors, les conjuntures particulars deis quals se sumen a
un indicador único la els he comentat que en 1991 i 1992,
mentre el turisme aporta augments de fins a un 2% en la
nostra riquesa, la construcció, que té un gran poder de creació de lloes de feina, decreix per davall d'aUó que era d'esperar i a la Uum del que era una pujada espectacular a finals deis vuitanta, peró retrocedeix. EIs problemes d'aquest
subsector, reals i concrets tenen, arnés, repercussions en la
societat de manera que molts deis nos tres agents económies passen per una greu dificultat, s'ha de reconeixer que
alguns la volen confondre amb la situació del conjunt de
l'economia. Així mateix, algunes branques de la indústria,
del comer~ i l'agricultura passen per moments de reconversió a les quals crec que també ens haurem de referir.
Aixó ens duu a reflexionar sobre els motius pels quals
alguns, amb millor o pitjor bona fe fan valoracions negatives sobre l'estat de la nostra economia, si aquesta és interessant o no, i no em referesc als qui pateixen directament
les dificultats que tota desacceleració económica produeix.
En aquest punt és necessari establir la distinció -ja
I'hem feta moltes vega des i la farem un pie més- entre crisi
económica i crisi financera, distinció que només pot resultar xocant per a qui desconeix els mecanismes de funcionament del món económieo-financer.
L'equívoc procedeix de considerar que la simbiosi en-

DIARI DE SESSIONS/ Núm. 43 1415 i 16 octubre del 1992
tre l'economia real i I'economia financera és perfecta. Contnlriament, cls anys vuitanta varen ser testimonis de la dicotomia creixent que a oocident es produla entre les dues
vessants de l'economia. Les Balears no varen ser immunes
a aquesta evoluci6, de tal manera que també durant els vuitanta assistírem a realitzaci6 de negocis que, tot i manejar
un important volum de capital financer, no necesariament
tenien la base en l'activitat productiva. A més, aquests negocis eren possiblement tant pel funcionament concret del
sistema bancari com per la seva capacitat d'aprofitar un
creixement economic que es generava en una altra banda.
A més, com han assenyalat fa poc coneguts analistes de
la nostra regi6, després d'aquells intensos creixements del
PIB balear, es varen generar tota una serie d'expectatives
excessivament optimistes sobre la duraci6 i sobre la continuaci6 indefinida d'aquell procés.
Ha bastat una moderaci6 del ritme de creixement perque les persones que havien utilitzat el sistema bancari com
una font permanent d'alimentaci6, de cop es trobin amb dificultats serioses per fer front als seus compromissos.
És oportú remarcar tot aixo perque es prenen com a
bot6 de mostra certes situacions existents en el m6n creditici, com si aquestes fossin I'única realitat economica de les
nostres illes. 1 s'ha de dir ciar que els problemes financers
de que tant es parla, corresponen a agents economics particulars, notoris en alguns casos, pero que no s6n l'exponent
del conjunt de l'activitat productiva. Al contrari, la morositat bancaria, tan comentada, no és gaire diferent de la del
conjunt del sistema bancari espanyol, sense que aixo sigui
un consOl, i afecta un percentatge reduH de l'activitat crediticia.
S'explica, per tant, la diferencia que s'ha d'establir entre crisi economica i crisi financera. El nivell d'activitat real
a Balears continua en un cami de sosteniment. Com ha escrit el conegut economista Sr. Miquel Alenyar en el darrer
número de Papeles de Economía Española, "sembla raonable pensar que en 1992 l'evoluci6 de l'economia regional
donara un balan<; més positiu que no en els dos anys anteriors."
He d'afegir, pero, que els agents economics espanyols
comencen a viure plenament en una economia de mercat
que, en el cas de Balears, se suma a una realitat molt oberta a l'exterior, en un país petit i, per aixo, dependent de tots
els cicles economics. En aquest marc, els agents economics
prenen decisions i, de vegades, s'equivoquen, pero aquestes
equivocacions no s6n l'emblema de res més que de la propia gesti6 individual.
Alhora, es produeix en la nostra economia un altre fenomen xocant, pareix que ens costa bastant familiaritzarnos amb la idea que vivim en un autentic context de mercat. Aixo tal vega da és deu a les decades d'intervencionisme
economic que han caracteritzat i, de fet, caracteritzen encara de qualque manera l'economia espanyola i, dins aquesta,
l'economia balear.
Viure dins el mercat su posa tenir capacitat d'aplicar
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una política de competitivitat, no tan soIs sota la responsabilitat del sector públic, sin6 també i principalment, des de
les propies empreses i unitats de producci6. Aixo en altres
paraules significar estar disposats a ajustar costs, no només
els preus, sin6 els costs, a reduir marges, que és el rendible,
pero a reduir els seus marges si aixo és necessari, a diferenciar els productes per tenir més mercat i a canviar l'organitzaci6 si les circumstancies així ho demanen. 1 tot aixo amb
l'agilitat que exigeix una competencia que de cada vegada
sera més dura, cada vegada molt i més dura.
Som, aixf, davant el nostre primer gran repte com a societat, per ajustar-nos a un m6n realment competitiu en el
qual, de vegades, els beneficis s'han d'adequar a les conjuntures.
Aquests reajustaments que afecten tota l'economia s6n
més notables en el sector turisme, sigui de l'hoteler, de l'extrahoteler o de l'oferta complementaria. Una activitat d'alts rendiments genera una allau d'oferta que tendeix a retallar els beneficis. En aquests moments som enmig d'aquest
procés d'ajustament a l'actuaci6 del mercat, perque aquest
és implacable.
No negaré tampoc que el problema deIs marges esta
lIigat al sobredimensionament deIs diversos components de
I'oferta. Els defensors més estrictes del mercat ens suggereixen deixar que sigui el mateix mercat el que faci I'ajustament. No compartim del tot aquesta opini6 ja que, si bé és
certa en essencia, pot ser molt dolorosa.
Es justifica d'aquesta manera el sentit de la politica
que des deIs sectors públics aplicam. Aquesta política parteix del fet comprovable que, en el concert espanyol, europeu i mediterrani, ens trobam entre aquells qui tenen les
millors perspectives. Fa molt poc, un estudi de l'Institut
d'Investigaci6 Economica de Munic, fet pel Parlament euro pe u, comdemnava la majoria de les regions espanyoles a
mantenir el seu retard relatiu davant la perspectiva de la
uni6 monetaria. Només cinc comunitats presentaven perspectives favorables en aquest sentit, i entre aquestes cinc hi
eren les Balears.
També fa molt poc que el diari britanic The Times publicava una informaci6 amb el titol poc suggestiu de El regne d'Espanya esta quasi enfonsat, on es comparaven les deu
destinacions turístiques més soHicitades pels britanics, prenent com a base de comparaci6 els anys 1982 i 1992. Bé, el
resultat de la informaci6 era il·lustrador. L'any 1982, d'aquestes deu destinacions preferides pel turisme britanic, 7
eren espanyoles, amb una quota global de mercat del 48%.
D'aquestes 7, Mallorca ocupava el primer lloc amb el 19% i
Eivissa el tercer, amb el 6%. Deu anys més tard, d'aquestes
deu destinacions preferides, només en quedaven tres d'espanyoles entre les deu primeres: Mallorca, Eivissa i Tenerife. Mallorca continuava ocupant la primera pla<;a amb una
quota de mercat del 18% que -ens hi hem de fixar bé, en aixo- suposa el doble de la quota del segon classificat, que és
Xipre amb un 9%. Eivissa, encara que perdia algunes posicions en el ranquing, manté la condici6 de destinaci6 preferida entre les deu primeres. El cas de Menorca és més singular, ocupava el nove lloc de la llista en 1982 i no aparei-
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xia en 1992. S'ha de dir, pero, que llavors ja tenia una quota de mercat molt baixa, el 3% -hem de recordar que en
aquell moment el turisme era molt secundari en aquella i11a- i és logic que, davant l'aparició de noves destinacions
turfstiques, i encara que Menorca hagi augmentat el nombre de visitants durant els anys vuitanta, perdi alguns llocs
en el nlnquing i que se SitUI per dava11 deIs deu primers.
La cosa més important és retenir que la idea d'esfondrament turístic d'Espanya, de la qual parlava The Times no se'ns aplica a Balears precisament. Aquest primer
lloc de Mallorca mantingut durant deu anys, a tanta distancia de la segona destinació, i el manteniment d'Eivissa, suggereixen qualsevol cosa excepte que Mgim fet malament les
coses. Hem estat els únics que hem sabut aguantar les convulsions de l'exterior, la revaluació de la pesseta, la competencia deIs palsos riberencs de la Mediterrania i de les destinacions del Carib i de Florida, i aixo només pot produir
orgu11, i ben legftim per a 10ts aque11s qui ho han fet possible i supos que ningú aixo no m'ho negara.
Ho hem de dir clarament, som els qui tenim les millors
perspectives cap al futur. Vull insistir en aixo, continuam
pertanyent a aquest club escollit de regions europees la solidesa economica de les quals els permet aguantar els embats de l'exterior i, al mateix temps, és una garantia de desplegament cap al futuro Aixo, no tan soIs ho deim nosaltres
ho diuen persones i institucions prestigioses que ens miren
des de fora, sense l'apassionament que dóna la proximitat o
l'existencia d'interessos velats i que veuen l'economia balear amb criteris objectius i manifesten en molts de casos una
admira ció evident.
En aquest estat de coses, cree que es pot dir sense modesties falses que l'acció que duim a terme des del Govern
balear és i té una contribució rellevant. En arribar aquí
hem de fer la reflexió següent: com podem sustentar sobre
fonaments solids aquest desplegament aconseguit? Aquesta
pregunta ens ha condult a dues conclusions que constitueixen l'eix de la nostra actuació economica present i futura:
la potenciació del turisme, no en quantitat sinó en qualitat
i diversificació economica, prenent com a base els avantatges comparatius que té, sense cap dubte, el nostre arxipelag, que tenen les nostres illes, sense que s'abandoni cap de
les altres iniciatives que alllarg d'aquest temps i en els distints camps s'hauran preses pero que se n'han de triar qualcunes, d'aquestes iniciatives, per tal de destacar-les, per poder entrar dins el terreny de les altes tecnologies.
En aquesta reflexió sobre el turisme constatam que la
nostra especialització en aquesta activitat, que havia alterat
totalment els esquernes productius anteriors, ha comportat
un llarg període de prosperitat a les nostres illes. Al mateix
temps, la nostra tradició industrial, així mateix molí vinculada amb l'exterior, es concretava en una especialització de
productes de baix pes i poc volurn, pero de valor afegit elevat. S'ha de dir que, per la nostra dotació específica de recursos naturals, per la nostra situació geografica, per la
nostra condició insular, en els dos casos es tractava d'una
especialització obligada, on el turisme es convertia en la
principal i aclaparadora activitat, sens perjudici que la indústria tradicional exportadora fes un paper de certa enti-

tat, que donava personalitat a determinades zones de les
nos tres illes.
El pas deIs anys ha convertit la nostra economia en un
monocultiu turístic de fet, basat en el denominat turisme
de sol i platja que, com he dit, ha funcionat de manera notablernent positiva i ens ha conduH a les cotes de renda i
benestar que ara tenirn.
Hem de reconeixer, per tant, que aquestes illes han
aprofitat de manera admirable els seus avantatges competitius.
Devers la meitat deIs vuitanta varem considerar -per
cert, en clara contradicció amb les idees que s'usaven per
l'esquerra de 11avors- que l'especialització de les nostres
illes continuava sent obligada i que no teníem cap altra alternativa. També comen<;mem a identificar que ens endinsavem en un procés que podriem al menys qualificar-lo de
nou: el de la madures a incipient del model que havíem anat
desplegant.
El turisme era la nostra especialització obligada, sí, pero al mateix temps era el nostre model que s'encaminava
cap a la maduresa i hi havíem d'introduir una nova política
turística sense cap dubte. 1 aquesta política només podia
ser una política des del costat de l'oferta, que atengués
sobretot els aspectes que els economistes denominen microeconomics. Es tractava, per tant, d'una política dirigida
a mitjan i llarg termini, no tant a curt tennini, més preocupada per la microeconomia que no per la macroeconomia,
més per l'oferta que no per la demanda.
En aquest marc es planteja una meta cabdal i nova, si
la comparam amb les pautes anteriors: l'objectiu era la
qualitat. Aquest objectiu va tenir una avan~ada en dates
tan primerenques com 1984 i 1987, amb dos decrets -deIs
quals ja hem fet referencia- d'ordenació que ens convertiren en pioners i que despertarien no poca admiració en altres latituds. Aviat vingueren més iniciatives legislatives,
administratives i financeres. Nous projectes, alguns deIs
quals ja en fase d'aplicació, de tal manera que el segon
quinquenni deis anys vuitanta i aquests primers anys de la
decada deIs noranta s'han caracteritzat per una activitat extraordinaria de la nostra banda. En aquest sentit hem de citar, juntament amb els decrets pioners esmentats abans,
convertits en norma amb rang de llei, les iniciatives legislatives relatives a la modernització hotelera, els espais naturals i l'oferta complementaria. Les iniciatives sobre l'elevació del nivell de professionalització, sobre comercialització
directa i sobre els nous plantejaments urbanístics, vinculats
al tema de les segones residencies i a la defensa del patrimoni i, darrerament el Pla de millora de les zones turístiqueso Aquest Pla, que ha suposat un esfor~ economic considerable per al Govern i per als ajuntaments, és extraordinariament important i ha tingut una aco11ida internacional
molt favorable la culminació de la qual va ser el seu reconeixement internacional.
Totes aquestes iniciatives han tingut com a efecte contribuir a donar solidesa a la nostra economia turística i a
accelerar els processos que el mercal probablement duria a
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ter me, pero amb unes cadencies i amb uns costs que una
economia petita suportaria no gaire bé. Crec, amb sinceritat, que no és una casualitat que les Balears siguin, juntament amb les Canaries, rúnica regió espanyola on el turisme enguany no ha caigut sinó que, contrariament, ha augmentat. Més, fins i tot la despesa turística per visitant s'ha
mantingut globalment a Balears i, en temporada mitjana
fins i tot ha crescut en termes reals. És palpable, per aixo,
que les mesures adoptades des del sector públic han permes que la situació de la nostra primera indústria no sigui
avui similar a la d'altres regions i que, amb el treball del
sector, s'hagi aconseguit donar un gir des del turisme purament de sol i platja cap a altres segments de mercat amb
més capacitat adquisitiva, sempre que s'admeti, per suposat, que el component fonamental de la nostra indústria turística no pot canviar-se, en absolut, de la nit al dia.
Hem d'afegir i remarcar que el nostre turisme compta
amb els professionals més innovadors del mercat europeu i
que la seva capacitat d'adaptació a les noves realitats ningú
no les pot discutir.
El Govern balear va llanc;ar en 1987 les primeres iniciatives tendents a incrementar la presencia turística en
qualitat i no en quantitat. Ho varem fer d'acord amb els
nostres plantejaments teorics, pendents que la realitat confirmas en el futur la nostra actuació. Crec que avui tenim la
confirmació prou suficient que encertarem, una altra raó
més per aprofundir encara la nostra actuació, perque les 1lles continu"in tenint en el turisme la base del seu benestar.
En aquest sentit treballam per millorar la formació deIs
nostres professionals, s'han donat pass es decisives per configurar el nostre país com un simbol de qualitat de medi
ambient, amb un ter~ del territori protegit, amb incentius a
la renovació de les zones turístiques i amb incentius per renovar la planta hotelera.
Sres. i Srs. Diputats, fa un instant que deia que la nostra analisi de futur apunta també cap a la incorporació de
les Balears a l'era de les noves tecnologies. Entenem que és
vital crear les condicions perque aquest futur, no tan llunya, trobi facilitats en el nostre arxipelag. Com férem en el
1984 en exigir metres quadrats de zona verda per plac;a hotelera, avui pensam que només en anar per davant tindrem
opcions serioses de mantenir una economia d'avantguarda i
d'exercir un paper de catalitzador.
Assistim a processos de reestructuració eco no mica rapidfssims, en que els generadors fonamentals de riquesa
deixaran de ser les grans indústries i es pensa que la tecnologia, la comunicació i la informatica ocuparan el lloc que
aquestes indústries pesades tenien en el seu moment. Regions mineres i siderúrgiques avui no treuen cap. Fins i tot
diria que les zones industrials basades en activitats classiques, com la textil, pass en per problemes de gruixa davant
la competencia de pa"isos on la ma d'obra és molt més barata i no saben per on han de sortir; mentrestant l'ocupació i
la riquesa que generen activitats vinculades a la informatica, a la comunicació, a la investigació, etc. creixen sense parar. Les Balears, excloses fins ara deIs mecanismes eco nomics fonamentals perque el transport era un obstacle insalvable, es troben, de cop, amb"el fet que les telecomunica-
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cions permeten, segons les dades de la Comissió Europea,
que un 50% de les empreses del continent no depenguin ja
del transport per instaHar els seus centres de treball; una
proporció creixent d'empleats qualificats de les empreses
punteres pren en consideració com a element decisiu de la
qualitat de vida el lloc on es troba el seu centre de feina,
molt més que no altres components. El món desenrotllat
camina cap a la "societat informacional", que permetra una
mobilitat extraordinaria de les empreses i una independencia notable de tots els punts de treball, gracies al desplegament de les telecomunicacions.
El Govern balear analitza detingudament quins elements positius ofereix aquesta realitat incontestable, analitza -dic- quins són aquests elements incontestables, per
aprofitar els avantatges comparatius que tenen les Illes i, si
és possible, posar-se al davant. En aquest sentit ja treballam amb una nova iniciativa complementaria, no excloent,
ni de la turística ni de cap de les altres que a distints debats
alllarg deIs anys hem plantejat aquí, una iniciativa probablement no prou compresa encara per la nostra societat, tal
vega da perque no 1'hem sabuda explicar prou bé o perque
és complicada. Aquesta iniciativa té com a objectiu inserir
la nostra regió en els corrents d'alta tecnologia que caracteritzen i caracteritzaran de cada vegada més el món en que
vivim. Pretenem crear a les Balears un entorn d'innovació
que ens permeti aprofitar el fenomen de la feina sense distancies. Som davant una oportunitat de connectar Balears
amb els millors centres d'innovació i aprofitar els avantatges indubtables i les competitivitats que el nostre país
aporta.
Entenem que avui tenim totes les oportunitats de pujar a la revolució de les comunicacions que té lloc en el
món. Els estudis apunten algunes dades que ens permeten
ser prudentment optimistes: els eixos de desenvolupament
a Europa es dirigeixen de cada vega da més cap al sud; les
empreses d'alta tecnologia, amb persones d'alta qualificació, exigeixen entorns amb un nivell de qualitat de vida destacable; la investigació, 1'alta tecnologia i altres activitats
productives d'alt valor afegit no exigeixen bones comunicacions terrestres i aixo ofereix a les Balears una opció per
competir. El Govern balear assumeix el repte de treballar
seriosament perque el nostre arxipelag entri en aquests corrents. Per aixo perfilam la configuració d'aquest pla que, en
qualsevol cas, constitueix un eix que, juntament amb el turisme, haura de ser la base de l'economia balear amb vistes
a l'any 2000, sense que aixo suposi abandonar cap de les altres.
Vet aquí, per tant, els dos grans eixos d'actuació que
creim necessaris consolidar: primer, un espai turístic de
qualitat i al mateix temps desplegar una area d'innovació
tecnologica.
L'exit d'aquesta empresa es basara en la nostra capacitat efectiva de competir. Pero he dit nostra perque no s'ha
d'oblidar que aquesta empresa no és només del sector públic autonomic, del Govern balear, és una empresa col·lectiva, una empresa de tota la societat balear, inclosos -per
tant, també, per que no dir -ho- els partits polítics. El nostre paper és el de plantejar aquest futur, pero 1'actuació,
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sempre, com tot, correspon als agents económics que -no
en tenc cap dubte- respondran amb professionalitat.
Una economia que esta en procés de renovació exigeix
que els responsables polítics, en un procés que canvia, sapiguen optimitzar els recursos i incentivar els elements
de desenrotllament. En aquest sentit crec que el Govern
pot oferir a la societat els estímuls, els plans i els aHicients
necessaris perque, una vegada definit el marc en que ens
trobam, ens col·loquem a la zona de més desplegament i aprofitem les opcions disponibles.
Per aixó, el nostre Pla de desenvolupament regional
dissenya unes actuacions que s'orienten basicament a convertir les Illes en un país d'alta qualitat de vida.
Els pressuposts del Govern per a l'any que ve estan incardinats dins aquesta estrategia que s'orienta en sis grans
línies. Aqueixes línies són: En primer lloc, plantejam una
inversió superior als 8.700 milions de pessetes, un 36'3% de
les nostres inversions totals, orientades cap a l'objectiu de
fomentar el desplegament económico Aquesta actuació s'orienta cap a la qualificació de 1'ocupació i cap al desplegament del nostre teixit empresarial. Aquest objectiu, en la
realització del qual participa el Govern en conjunt, inclou
actuacions com la modernització i reestructuració del petit
comen; que és un subsector que no ha tingut l'oportunitat
d'ajustar-se a les innovacions que han tingut lloc a tan gran
velocitat i que havia anat perdent capacitat de competir en
el seu entorno El Pla de comen;, que ha estat objecte de debat en aquesta cambra, pretén brindar oportunitats als comerciants de les Balears. També és decisiu per a les nostres
perspectives el Pla d'ordenació de l'oferta turística, els treballs del qual són objecte d'atenció informativa -no molt
acceptada, per cert- aquests dies a tots els mitjans de comunicació.
El segon objectiu que orientara les nos tres actuacions
cap al futur és desplegar el nostre sistema educatiu, la investigació i la cultura. És obvi que aquest és un element decisiu perque un país estigui entre els que ocupen 1'avantguarda en tots els terrenys de la formació de la societat.
L'educació, la investigació i la incardinació cultural, tots
aquests temes són discutibles. Ara els podria esmentar els
esfor<;üs que feim per millorar, per donar suport a la nostra
universitat o 1'aposta que hem fet per 1'ensenyament, d'acord amb les exigencies de la integració europea, i amb aixó
els faria un avan<; d'alló que sera una realitat en el futur immediat.
La tercera línia d'actuació, probablement decisiva, és
de racionalitzar l'ús deIs patrimonis, deIs quals ja hem parlat altres vegades. Aquest objectiu polític suposa protegir
els elements més importants del medi ambient com un actiu irrenunciable, vist el valor que en el futur aquell tindra
de maxima cotització. Aquest objectiu la consecució del
qual exigeix una actuació simultania de diverses conselleríes, sera on anira a parar més d'un 14% de les nos tres inversions per al 1993, una quantitat que tal vegada és insuficient peró -tot s'ha de compartir en aquest món- hem de
fer compatible amb altres objectius. 1 aquí precisament és
on radica una de les claus de la crisi que viu, certament, la

construcció a les Balears: no és compatible un desenvolupament creixent amb aquesta preserva ció del medi natural i
aixó ens dura a cercar el sistema millar d'evitar les dificultats. No obstant aixó i admetent que la construcció estava
damunt una dent de serra i que no s'hi podia mantenir indefinidament, els plans d'embelliment ho han fet, la preservació del patrimoni ho fara i el Pla d'habitatges ho fara; seran alternatives que tenim en estudi per poder trobar
aquesta reconversió tan necessaria.
El quart eix d'actuació és corregir els desequilibris comarcals. Plantejar un desenrotllament macrocefalic de la
badia de Palma en detriment del Pla de Mallorca o deixar
abandonada Menorca o ignorar la realitat d'Eivissa i Farmentera seria imperdonable perque suposaria, precisament, canviar un centralisme per un altre molt pitjor, i he
dit molt pitjor perque seria un centralisme injust. En els
pressuposts de l'any que ve hem destinat devers 2.500 milions perque, apart deIs plans globals, hi hagi actuacions especifiques i realistes per compensar els desavantatges que
algunes comarques de les Illes -i dic de les Illes- tenen en
comparació amb altres.
La cinquena línia d'actuació és, probablement, la més
coneguda: la millora i creació d'infrastructures. El Govern
mantindra, com és natural, l'objectiu de dotar les Illes de
les necessaries condicions de desenrotllament perque les
infrastructures que doni l'Administració han de facilitar
aquest desenrotllament económico Sabem que una carretera o qualsevol obra pública és aparentment poc vinculable
amb objectius futurs, peró també sabem que només amb infrastructures europees podrem aspirar a ser una destinació
turística competitiva. Per aixó destinarem a aquest capítol,
en 1993, més de 6.600 milions, és a dir, quasi un 30% de les
nos tres inversions.

Per acabar, una sisena línia d'actuació és 1'orientada a
millorar els serveis i equipaments. Vostes probablement associaran l'empla<;ament d'aquest objectiu en el darrer Uoc
de la llista amb un cert desinteres históric de les administracions per qüestions com és ara la millora sanitaria, 1'atenció als minusvalids, a aquells més indefensos, a les dotacions culturals, esportives, a la defensa deIs usuaris o a la
seguretat ciutadana, per només citar-ne alguns exemples.
El Govern, evidentment, en aquells temes, només té competencies parcials en alguna area d'aquestes, peró estam
absolutament conven<;uts que convertir les Balears en una
destinació de qualitat passa, sense cap dubte, per oferir als
nos tres visitants una assistencia sanitaria que, com a mínim, sigui assimilable a la deIs seus paYsos d'origen -si ens
hi deixen. També per eradicar de les nos tres illes imatges
de centres culturals insuficients o de selveis socials desbordats; crec que ja tenim molt guanyat en aquest campo En
aquests moments, treballam intensament en aquests capí101s, i podem dir que l'any que ve sera la primera vegada
que l'assistencia social se'n dura el 8% de les despeses deIs
nos tres pressuposts, bastant més per damunt del 6% a que
ens obliga la llei.
He deixat, amb intenció, sense tractar temes importants d'indústria i d'agricultura, perque cada un d'ells ha
tingut el seu debat en el seu moment, en el seu any, sobre

14 lS i 16 octubre del 1992

aquells temes. No han canviat les nos tres postures, les volem donar per reproduIdes perque si no farfem massa llarg,
i si vos tes tenen voluntat en podem parlar a les successives
sessions d'aquest debat que tindran lloc dema i passat dema.
En resum, i ates que la meta general del Govern és millorar la qualitat de vida, tres són els objectius funcionals
basies per arribar a aquesta meta general: Una major integració deIs sectors economies que atorguin una especial
prioritat a l'esment de l'entorn i del medi natural en els recursos més escassos. Una renovada integració col· lectiva, a
través del desplegament de la identitat socio-cultural, fent
especial referencia a les peculiaritats pro pies de cada illa.
Un decidit impuls en el sector de noves tecnologies, com a
factor de desenrotllament afavoridor de la implantació
d'empreses i dinamitzador de les que ja funcionen.
Com poden observar, l'estrategia que hem elaborat no
tan soIs és una estrategia purament economicista, sinó que
transcendeix els aspectes merament economies i dissenya,
de fet, un autentic desplegament social.
En comen<;ar els anys noranta, hem vist com s'esfondraven els excessos d'euforia amb que tancavem la decada
deIs vuitanta -hi hem fet referencia. Ara no tenim les altes
taxes de creixement que les predicions apuntaven. Europa,
a més arnés, s'ha tornat inestable, hi ha més incertituds i
no es veu clara la recuperació economica internacional ni
la nacional.
Les Balears s'han vist afectades per aquest escenari,
pero han sabut -en saben- afrontar-ho amb la seva capacitat tradicional.
Alguns generen i difonen actituds massa pessimistes,
de desanim i descoratjament. Són actituds molt negatives
que, de vegades, pareix que, en efecte, volen veure com les
nostres illes caminen cap al desastre. No vull entrar a discutir si aquestes actituds són exagerades o no, simplement
perque són apreciacions gratuHes qualque vegada i sense
fonament qualcunes altres. Crec que aplicar casos concrets
al conjunt de la nostra economia és un exercici senzill, pero
al mateix temps enganyós. Avui la capacitat deIs governs es
limita a, donades unes tendencies internacionals, poder collocar els paIsos respectius a les bandes altes o baixes. En
aquest sentit esta ben cIar que les Balears estan, amb nitidesa, en el millor lloc que podien ocupar en aquesta conjuntura mundial adversa i en un estat com Espanya, en el
qualla política economica s'ha dut de tal manera que avui
ens trobam amb la moneda devaluada, amb una inflació
que creix el doble que a la resta d'Europa, amb un deficit
que sera superior a14% i amb una política fiscal desaforada.
Ben altrament voldria que avui m'ajudassin a difondre
un missatge de confian<;a a la nostra comunitat, pero no un
missatge que fos purament voluntarista sinó un missatge
basat en fets objectius i en realitats tangibles. Sense ajudes
externes, sense suport del nostre pro pi Estat, sinó més
aviat amb la seva actitud que opera en contra nostra, hem
sabut respondre.
L'estat de la nostra comunitat, l'estat de la nostra eco-
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nomia, ja el voldrien d'altres per a ells, i aquests dies he
tingut oportunitat d'estar amb tots els presidents de totes
les comunitats i amb els ministres de l'Estat, i tots el voldrien per a ells. Nosaltres hem de seguir el rumb que sempre ens hem marcat, perque fa molt de temps que sabem
quin ha de ser el port d'arribada. Hem de mantenir la nostra opció per un turisme de més qualitat i la nostra aposta
per un futur en la innovació sense que n'abandonem cap
caire, d'aquestes.
Que no s'enganyi ningú, els temps passats de creixements desbocats ja no tornaran. És més, aquests temps no
han de tornar perque, en aquest cas, sí que acabaria destrossada i destrossaria la nostra economia. Ho hem de dir
amb tota claredat: les Balears ja no reclamen un creixement basat en patrons quantitatius. El creixement a partir
d'ara només podra ser selectiu, qualitatiu, inserit en la qualitat. Aquesta és la nostra via, és la via on som i per la qual
la societat balear va optar clarament.
Al comen<;ament els deia que tenim obert el camí a
nous temps de progrés estable i si tots feim feina, si tots hi
posam il-lusió i superam esperan<;adament els difícils moment de la debilitat no tenc cap dubte que així ho sera per
part de tots. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President. Arribat aquest punt se
suspen la sessió fins a dema a les 16'30 hores.
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots. Recomen<;a la sessió d'aquest debat general sobre l'acció política i de govern, i comen<;:arem
pel torn corresponent a la intervenció deIs distints grups
parlamentaris. Del Grup Parlamentari MIXT, s'ha fet arribar a aquesta presidencia la seva intenció de dividir-se el
temps per terceres parts, en conseqüencia té, en primer
lloc, la paraula el Diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. President del Govern de la Comunitat Autonoma. Hi ha dos sistemes de pujar aquí dalt, a aquesta tribuna: pujar aquí dalt
i dur un discurs preparat, independentment del que el president de la Comunitat hagi dit; hi ha un altre sistema que
és haver-lo escoltat, haver pres nota del que voste ens va
dir ahir i en base a aixo plantejar el discurs o la intervenció,
perque evidentment per a un discurs és poc el temps que
tenim.
Jo tractaré de combinar amb el poc temps que tenim
les dues coses, per una banda el que pens de la situació d'aquesta comunitat autonoma en aquests moments, de quina
és la seva actuació de govern, i per una altra banda de recollir algunes de les coses que voste ahir ens va dir. Discrepar
de la seva anaJ.isi que ens va presentar ah ir seria totalment
erroni perque aquell esta basat en uns indicadors economies totalment ajustats a la realitat. Estic totalment d'acord amb voste i amb el seu Govern, perque supos que de-
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vía rallar en nom del Govern, amb el constrast que representa que per una banda s'hagin desinflat les expectatives
obertes després de l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea l'any 1987, a causa deis problemes conjunturals i en alguns casos estructurals de la própia Comunitat Económica
Europea, i jo diria molt agreujada la situació económica
-com diu el seu conseller d'Economia- al regne d'Espanya a
causa fonamentalment d'una nefasta política económica
practicada pel Govern central de Madrid.
Dic que contrasta tot a0 amb el dinamisme que voste
ens va dir també ahir deis agents económics que operen en
aquestes illes. Peró el missatge d'optimisme i esperan<;a
llan<;at ahir per vos te no ens ha de fer perdre de vista que la
realitat económica de les Balears no és bona, sinó tot el
contrari, estam esgotant les rendes obtingudes els anys passats. És cert que sempre Balears ha estat al cap del creixement de rEstat, peró a<;ó esta raIentitzat, també va dir voste que en aquests moments es manté peró que esta ralentitzat, í altres indicadors diferents als que voste va donar no
són tan favorables com sembla a primera vista amb el que
ens va dir ahir que podria ser. Ja alIó que els administrats,
les persones, toquen cada dia, hi ha un índex recent, que ha
donat el Govern central a través deIs seus portaveus que és
l'increment de l'índex de preus al consum en el darrer mes
de setembre, un increment del 0'4, en el cas de la nostra comunitat bastant per davall del de la resta de l'Estat, peró
que en realitat el que suposa és un increment de quatre
punts respecte de les mateixes dades de l'any passat, la qual
cosa vol dir que pel que fa a la butxaca de l'administrat, del
contribuent, no és tan favorable com a primera vista podriem suposar.
Evidentment hi ha un altre tema que són les previsions
de l'increment de l'atur que, sens dubte, es produira també
en aquesta comunitat autónoma; sense dubte avui, en alguns mitjans de comunicació, els representants sindicals
ens parlaven que el resultat del famós "decretazo" -entre cometes- afectara com a minim cinc mil treballadors de l'hostaleria d'aquesta comunitat. Per tant, la situació, ralentitzada, la situació dins d'un cert nivell, sense haver-ne baixat
massa, amb els indicadors que ens va donar ahir, no és bona.
És evídent que voste -i amb a<;6 estic d'acord, en el seu
110c hauria fet ben igual- havia de llan<;ar aquest missatge
d'esperan<;a i d'optimisme, perque si bé la situació no és
bona tampoc no podem dir que sigui desastrosa, com ho és
a altres comunitats autónomes o com ho sera a altres comunitats autónomes en un termini relativament breu, ja se
n'ha comen<;at a parlar, d'a<;ó.

Sigui dit de pass ada ens va parlar, entre altres moltes
coses, cree que amb a<;6 va ser prudent, no ens va parlar
d'un gran exit, no ens va parlar de forma triomfalista de la
nostra presencia a l'Exposició Universal de Sevilla, a l'Expo, simplement ens va dir que havía estat una presencia -no
record exactament com ho va dir- bona, que s'havia donat
una bona imatge, peró que evidentment el que a<;6 suposara com a rendiment per a aquesta comunitat autónoma ho
va deixar en un cert suspens, no suspens que estigui suspes
en haver estat alla sinó que ho va dir en la.

És cert que és positiu que 815.000 persones hagin visitat el pavelló de l'Expo, a<;ó jo cree que és molt positiu, peró hem de dir que d'aquestes 815.000 possiblement prop de
60, 65.000 persones són ciutadans de la nostra comunitat
autónoma que han visitat l'Expo; aixó per una banda. Per
una altra banda jo sempre he dit que l'Expo la pagam entre
tots els espanyols i aquells que l'han visitada l'han pagat
dues vegades, els qui han anat una vegada, els qui han anat
dues vegades l'han pagada tres vegades. Per tant, quins seran els resulats económics d'a<;ó? A<;ó és una incógnita, jo
cree que practicament cap.

Ens va dir també que no faria cap reivindicació si no
que es limitava a constatar una realitat respecte de la política economica general i que a<;ó no és alíen a nosaltres, en
el sentit que depen de l'Estat central. Jo li he dir una cosa:
reivindiqui, reivindiqui, reivindiqui; agafi exemple de Catalunya, perque cree que no van tan malament, quan més reivindiquen més tenen, all0 que es diu en castella "el que no
llora no mama. 11 Revindiqui, amb a<;o tindra el meu suport,
a<;o li puc ben assegurar. És cert, i estic totalment d'acord
que hi ha hagut una caiguda quant a les inversions reals a
la nostra comunitat autónoma pel que fa a inversió pública
des del Govern central d'un 50%, o tal vegada més. Per
tant, on ha anat a<;ó? Evídentment, el que he dit abans, a
pagar l'Expo, les olimpíades; a<;o ha representat alguna cosa per a la nostra comunitat? Em sembla que res cle res. En
aquest sentit no s'ha de venir aquí d'una forma tímida per
dir no reivindie res, no, reivindiqui, li donarem suport en
aquest sentit, jo almanco lí donaré suporto
Se m'ha ences ja elllum groc i ja se m'encen el vermell
-acab tot d'una, Sr. President. Jo li faré un símil cinematogrMic, de peHícules que estan en aquest moment de mocla,
que són: Instint Basic deis agents economics d'aquesta comunitat, mantenir el nivell de la nostra indústria, principalment de la inclústria turística i tot all0 que l'envolta; instint
basic deis agents socials d'aquesta comunitat autónoma,
mantenir en primer lloc el seu 110c de treball, en segon 110c
el poder adquisitiu avui molt minvat. Per tant, Sr. President, reivindiqui en el sentit económic davant Madrid.
Ja per acabar li he de dir -perque hi hauria moltes coses que li podria dir- que en el seu discurs vaig notar a faltar algunes qüestions que les va tocar de passada i altres en
les quals no va entrar a fons, no hi va entrar a fons, va centrar-se fonamentalment en la qüestió economica, i també té
molt a veure amb la qüestió económica per a les illes menors que s'acceleri el procés de les transferencies de competencies als consells insulars de les illes menors, i supos
que a Mallorca també. Jo només li he de dir que tindra el
meu suport en tot alIó que sigui per fer país i per mantenir
i augmentar l'activitat económica dins un equilibri amb
l'entorn i el medi ambient.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Peralta, per favor, acabi. Hauré de descomptar el
temps del seu company de grupo
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
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Acab tot d'una, Sr. President. No dubti que tindra el
meu suport en els moments que li siguin dificils per defensar aquestes qüestions. Només li he de dir que si féssim un
símil -no cinematografic, en aquest cas- vostes, el Govern
d'aquesta comunitat, són el purgatori, i després del purgatori ve la glória, i n'hi ha d'altres que són l'infern, darrera
d'aquest no sé que hi ha.
EL SR. PRESIDENT.
Gracies, Sr. Peralta. Passam al torn del Diputat Sr.
Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Es pot dividir en
tres parts la intervenció d'ahir del president de la Comunitat Autónoma, Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas. Durant la primera part va exposar, va fer una analisi de l'economia balear durant els anys vuitanta i va manifestar que si
bé es va produir dins un marc d'eufória general del segon
quinquenní, la nostra acceleració va ser superior a la del
Regne Unit, Alemanya, al conjunt de la Comunitat Económica Europea.
Respecte d'Espanya no en va parlar, en va parlar poc,
va dir que havia estat superior, i jo aquí vull dir que respecte d'Espanya els anys 1986, 1987 i 1988, hem crescut més
que la mitjana espanyola; 1989, 1990 i 1991 hem crescut
menys. Durant els anys 1990 i 1991, els quals formen part
de la seva analisi durant la segona part de la seva exposició,
el creixement de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ha estat el de la que fa setze respecte de les desset comunitats autónomes. Sobre una mitjana del 6'3 hem crescut el 5'1 i aixó tenint en compte que la fundació FIES, que
és la que ha fet aquest estudi, dóna un creixement de 3'8
per a l'any 1991, 1'3 l'any 1990, quan el Sr. President va dir
que el que havíem crescut el 1991 era prop d'1'4. Si aixó és
aro, més 1'2 del 1990 ens quedam amb 2'7, o sigui, aproximadament a la meitat, per als anys 1990 i 1991, del que ha
crescut Espanya.
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Peró després diu que no feim cap reivindicació, no feim cap reivindicació. És cIar, prop encara és el temps de la
signatura del Pacto Autonómico PP-PSOE, que no nega el
mateix nivell d'autonomia que tenen a Catalunya, País
Basc, etc., altres comunitats autónomes. Jo vull recordar el
cas d'Aragó. Aragó, en aquests moments, el Partit Popular
d'Aragó, el Partit Aragones Regionalista i Esquerra Unida
estan fent la reforma de l'Estatut, peró la reforma de l'Estatut, no com diu el Pacte Autonómic, i el Partit Popular
d'Aragó vota a favor d'una reforma de l'Estatut com la que
varem fer aquí i que varem aprovar dia 29 de gener del
1991.
Peró aquí ho hem fet a l'inrevés, Sr. President. No sé si
per falta de convicció o perque esta a les ordres del Sr. Aznar -que és el seu cap de files-, no sé per quina raó peró
primer feim la reforma de l'Estatut, poes mesos després de
les eleccions deim que no va aquesta reforma de l'Estatut.
Molt Hble. Sr. President, voste i el seu Govern es queixen
peró no reivindiquen, voste i el seu Govern parlen d'injustícia perque realment n'hi ha peró per un plat de llenties
signen el que el Govern central o el Partit Socialista els posen damunt la taula.
També podríem parlar del financ;ament, el deixarem
per més tardo Durant la tercera part, vos te, Molt Hble. Sr.
President, va concloure que som els qui tenim millors perspectives de futur, i va fer algunes propostes que analitzaré
a continuació. Efectivament, vos te va dir que continuam
pertanyent a aquest club escollit de regions europees la solidesa económica de les quals ens permet aguantar els embats de l'exterior, amb aixó estic d'acord, Sr. President. Les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són quatre fórmules u i ho són perque tenen unes condicions naturals i socioeconómiques privilegiad es que les han fet líders
en turisme i que si gaudeixen d'un nivell de manteniment,
si aquesta maquinaria gaudeix d'un nivell adequat es pot
convertir en el futur en centres de noves tecnologies, en definitiva, en centres de decisió.

Aixó vol dir, de moment, que la primera reflexió que
aquí, quan ha hagut una expansió, l'ona ha estat més grossa, quan hi ha una depressió o una recessió ¡'o na també és
mes grossa. No podem parlar, per tant, com a primera conclusió, d'economia sostinguda. Fins ara, el que hem fet ha
estat una economia que no ha estat constant sinó que ha
estat en dents de serra.

La meta general de millorar la qualitat de vida a través
de la integració deIs sectors económies i atorgar una expressió o prioritat a la defensa del medi ambient és compartida per Unió Independent de Mallorca, com també ho
és l'objectiu d'impulsar el sector de noves tecnologies. No
hi ha diferencies aquí, passa que una cosa és predicar i l'altra és donar-la. El problema no és de cotxe, Sr. President,
el problema jo crec que és de conductor. Així, sincerament,
li explicaré per que.

Durant la segona part, que va ser l'analisi del 1990 i
del 1991, va parlar de Madrid, i voste sap, Sr. President,
que jo estic d'acord amb el que diu de Madrid, igualment
que hi estam d'acord tots els nacionalistes. Voste va dir que
no teníem els instruments de política monetaria i fiscal,
d'acord; vos te va recordar l'existencia d'una balan~ fiscal
de prop de 100 mil milions de pessetes cada any que se' n
van i no tornen, d'acord; voste va recordar que el conjunt
de la inversió pública ha augmentat aquí un 0'9%, en canvi
a la resta d'Espanya ho ha fet amb un 7'1 des del 1985 -crec
recordar, d'acord. Que rebem? 28 ecus de la Comunitat
Económica Europea quan Espanya en reb 280 per persona.

Com es poden integrar els sectors económies si el seu
partit fa unes promeses electorals en defensa del petit i
mitja comere; i que poes mesos després de les eleccions incompleix flagrantment i situa els metres quadrats davant
grans superficies comercials a un nivell tan alt com el que
hi ha a Fran~, que és el país europeu que en té més?, com
és aixó? Vos te, Sr. President, va dir ahir: "EIs defensors
més estrictes del mercat em suggereixen que el mercat mateix faci l'ajustament." No compartim tota aquesta opinió ja
que si bé és certa, en esscncia podría ser molt dolorosa. Naturalment, aixó anava per l'excés d'oferta turística i no anava pel comere;, i jo em pregunt, Sr. President, per que a uns
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protecció i a uns altres lliure mercat absolut? Sr. President,
així no integrara els sectors economies.
Per que, Sr. President, va recollir amb gran pompa premis a les illes protegides i després demostra que és el motor de la reforma de la Uei d'espais naturals en sentit desproteccionista, per que? Per que, Sr. President, es retarda
tant el Pla d'ordenació de l'oferta turística, el qual vol llevar drets d'edificació a qui els tenen? 1 vol a tota pressa que
uns poc propietaris que avui no tenen aquest dret a edificar
puguin fer urbanitzacions, puguin construir xalets o camps
de golf a través de l'esmentada reforma de la Uei d'espais
naturals. És beneficiós aixo per a les Illes Balears o sera
perjudicial per a la imatge proteccionista que li va donar la
Uei? Recordin la propaganda: un ten; de les Balears protegil.
Li contaré una anecdota: un assistent mallorquí a un
acte celebrat a Franckfurt el passat dia 21 de setembre en
commemoració del dia alemany del medi ambient em contava que els tour-operators i també estudiosos del turisme li
preguntaven a veure si la substitució de la Sra. Maria Antonia Munar com a consellera de Cultura volia significar un
canvi en la política proteccionista deIs nos tres espais naturals. Aixo ho deien a Alemanya i ho deien alemanys, Sr.
President. Voste ha reflexionat a veure quin cost d'imatge
pot suposar per a les llles Balears la reforma de la Uei
d'Espais naturals? També vull posar en relleu que voste va
dir que les empreses de tecnologia punta cerquen per a la
seva implantació lloes amb qualitat de vida elevada. Voste
creu possible, Sr. President, que vendran aquestes empreses
a les Illes Balears si el Govern balear continua amb aquesta
(... ) construccionista, destructor d'espais naturals i del nostre litoral com també se'n dedueix del Pla de ports esportius afavorit pel Govern?
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, cada vega da esta
més ciar que les Illes Balears vivim d'un producte que té
quatre noms i que són Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La competencia ja no és d'empresa a empresa, és
de regió a regió, en aquest cas és de cada una de les illes
respecte d'altres comunitats, regions o nacions. Aquí és on
s'ha d'aplicar el concepte de qualitat, voste ho va dir. Ara
bé, Sr. President, he dit que el nostre producte no són els
hotels ni les nostres platges considerades ailladament, sinó
que són cadascuna de les quatre illes, i per a aixo no basta
amb una política de modernització, d'altra banda necessaria, com tampoc la racionalització de l'ús del nostre patrimoni, com tampoc la millora i crea ció d'infrastructures,
serveis o equipaments. A més a més, Sr. President, fa falta
un projecte suggestiu de futur, un projecte que sigui capa<;
de generar la iHusió de pertanyer a un poble, fa falta generar un impuls moral, perque la societat civil treballi tot en
la mateixa direcció, que no pot ser d'altra que la construcció del nostre país a través d'un refor<;ament de la nostra
identitat nacional balear.
Pero per a aixo des del Govern s'han de convencer que
els interessos generals de cadascuna de les Illes Balears estan per damunt l'individualisme i l'oportunisme de negocis,
i aquest convenciment ha de venir d'un dialeg entre societat i políties basat en la mútua exigencia i confian<;a perque,
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per aixo, tots els qui participam, en principi, hem de tenir
autoritat moral que, en el cas deIs governants, la dóna una
acció honesta al servei de la col-lectivitat.
L'any 1987 li vaig dir, Sr. President, des d'aquesta tribuna, que voste havia exercit una funció de lideratge a la
nostra societat durant els seus primers quatre anys de goyerno Avui li he de dir, Sr. President, que una vegada guanyades per majoria absoluta les esperades eleccions autonomiques vos te ha iniciat una acció de govern on en casos
importants priven interessos de minories o d'uns poes per
damunt deis interessos coHectius, on priva l'oportunisme
de negocis sobre el que vol la majoria del nostre poble. Jo
li he citat casos com la reforma de la LEN, el Pla de ports
esportius o el canvi d'actitud amb notori frau electoral respecte de l'entrada de grans superfícies comercials. Una vegada guanyades les eleccions autonomiques voste ha despreciat l'ajud de la Plataforma Cívica per a l' Autogovern,
constituIda per la practica totalitat de les forces economiques, socials i culturals, quan demanava una autonomia del
mateix nivell que té Catalunya o el País Basc en aplicació
de l'elemental principi que tots els espanyols tenim els mateixos drets.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Pascual, per favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, un minut i acab, Sr. Presidenl. S'ha oblidat el seu
Govern de l'optimització deIs recursos quan en els pressuposts del 1992 la despesa corrent ha crescut un 39'2%,
quan els assessors han crescut quasi un 30%, i més n'hi podria dir, pero ho hauré de resumir.
Amb tot aixo, com es pot demanar un pacte a la societat civil per anar tots endavant? Aquí fa falta una rectificació. Jo, Sr. President, pens que totes aquestes coses que he
exposat i algunes que he hagut de deixar es podrien resumir
amb la imatge que la majoria absoluta l'ha fet volar per damunt els núvols, i qua n una persona es troba per damunt
els núvols veu el sol i aixo li pot generar eufories, pero el
que pass a també, en aquest cas, és que els nuvolats li impedeixen veure el que passa aterra.
Aquesta és en definitiva la impressió que jo vaig treure
del seu discurs d'ahir. En bé de tots esper un aterratge
aviat. Si rectifica, Sr. President, llavors creure en el seu missatge d'optimisme que va donar ahir; així sia.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grades, Sr. Pascual. Per acabar el tom d'intervencions del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr.
Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Molt Hble. Sr. President de la
Comunitat Autonoma, Sres. i Srs. Diputats. Com que avui
parlo aquí no com a portaveu del Grup MIXT sinó que ex-
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clusivament com a representant de la FIEF, l'única for<;a
política autóctona a les Pitiüses representada en aquest
Parlament, vu11 dir al Molt Hble. Sr. President ja d'entrada
que jo i la formació política a la qual represent mantenim
la mateixa postura que varem expressar quan ara fa més
d'un any va tenir Uoc la seva investidura i la que varem reiterar l'any passat en un debat similar a aquest, quan varem
optar, en primer 110c, per una extensió positiva a l'espera
del que fes I'executiu respecte de la política insularista que
nosatres defensa m i se'ns va dir que vos tes la compartien, a
aquesta política, apart, com és lógic, del grau satisfactori de
la gestió de govern en general i en relació amb tota la Comunitat Autónoma. Perque ser insularista -com he dit altres vegades- no vol dir ser insoJidari.
Encara no estam a l'equador de la legislatura, continuam otorgant-li el marge de confian<;a que entranyava la
nostra postura inicial, peró Ji hem de ser sincers, tenim a
hores d'ara, més preocupacions que mai davant el futur de
la nostra comunitat autónoma tal com la volem nosaltres,
perque si de veritat volem arribar a tenir una autonomia
que passi per totes i cadascuna de les illes hem de comen<;ar per no conformar-nos -per al conjunt de la nostra comunitat, s'entén- amb tenir una autonomia de segona classe.
Jo, Sr. President, no Ji parlaré de slmils cinematografies i molt menys d'Instint basic perque, com que l'he vista,
em sembla que tal vegada podríem citar Faust i aquestes
coses, aquest seria més apropiat peró jo també he d'expressar la meya disconformitat amb aquest pacte autonómic
que varen fer amb el partit que governa al nostre estat. Ja
sé que de vegades, aixó ho diré en caste11a: a la fuerza ahorcan, peró jo el que li vu11 dir és que difícilment es pot dar
per part de qui té por, i com que sempre i des de la nostra
perspectiva política volem una descentralització i que es
passi a les illes on hi ha els órgans de govern de cadascuna
de les illes el que rebi del Govern central, Ji voldria dir en
aquest aspecte el que Ji he dit abans: que si no se'n té, difícHment se'n pot dar; i qua n es tingui jo li vaig agafar la paraula el dia de la seva investidura i a aquest respecte el que
sí que Ji vu11 dir, i aquí estan les ombres de futur, ens preocupa -ho he dit altres vegades aquí- que no s'hagin arribat a
aclarir aquestes noticies sobre la manera com es faran les
transferencies als conse11s insulars, em referesc a alió que
hi havia a la premsa a final de juny d'aquest any quan es
parlava de la creació de nous órgans per a la gestió de les
qüestions que es transfereixin als conse11s insulars en referir-se a uns projectes de 11ei que té el Govern balear sobre
organització i funcionament intern deIs conse11s. No em
vu11 estendre en aixó, el Sr. President es va referir ahir més
a la vessant económica -una qüestió de la qual no dubto
molt, la veritat- peró li vu11 dir que des de la nostra perspectiva aixó ens té preocupats, ens té preocupats de veritat.
Aquesta és una incógnita que fa falta que s'aclareixi.
Centrem-nos en l'aspecte que ahir va tocar el Molt Hble.
Sr. President: la situació económica. Jo esper, Sr. President,
que no dira com va dir l'altre dia quan hi va haver la seva
compareixen<;a, que ha aprofitat un discurs del president
González perque aquesta vegada si digués que l'havia assessorat Solchaga no se n'hauria parlat, del regne d'Espanya,
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crec jo. Peró sí que ti voldría fer unes matisacions a aquest
respecte.
La situació económica, voste va dir: "Hem de centrar
els nos tres esfon;os en el turisme", d'acord, és un monocultiu peró fins ara és l'únic que económicament ens ha resultat rendible. No obstant aixó Ji he de dir en aquest aspecte
que en el programa electoral de la Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera hi figurava una cosa que té un
reflex en el Pla d'ordenació de l'oferta turística, perque és
indispensable aquest instrument, sobretot també per arribar a fixar un Hmit de fins on podem continuar rebent turisme, apart de la quaJitat també la quantitat. Jo en aquest
aspecte Ji voldria preguntar -i aquest no és el motiu peró,
millor dit, no és el moment- qua n es presentara aquest Pla
d'ordenació de l'oferta turística de les illes d'Eivissa i Formentera.

Nosaltres presentam propostes de resolució sobre els
objectius que voste ahir va considerar prioritaris per al Govern que voste presideix. Nosaltres volem fer una crítica
constructiva, sortosament tot el que es diu aquí s'enregistra, perque si no fos així, de vegades, jo que parlo deIs Altos
deis Galán i em surten per la Franja de Gaza, i no és aixó.
Jo, si parlo deis Altos del Galán parlo deIs Altos del Galán, i
si em vu11 referir a la Franja de Gaza ho faig perque ho puc
fer, peró quan no ha faig no és així.
Per tant, el que vull dir és que quedi ben clar que ara
entraré en l'analisi -si em dóna temps, i supós que no em
descomptaran el de les altres intervencions-, és una crítica
constructiva cenyida als mateixos objectius que va assenyalar voste ahir -ja s'ha en res el11um. Després d'un repas que
va fer voste de la satisfactória evolució de l'economia balear, primer des d'una perspectiva histórica i 11avors ho va
centrar en una previsió de futur bastant optimista, jo no
vaig entrar en aquest terna. Vos te va fer una crítica que
compartesc a la política económica del Govern central, peró jo li vu11 dir una cosa si em donen temps: no caiguin en
els mateixos errors que vostes denuncien. Per exemple, voste va dir molt cIar: No distorsionem o millor dit, el Govern
central ha distorsionat l'assignació de recursos; jo els deman per favor que no caiguin en la mateixa cosa, i vos tes
m'entenen perfectament.
La pressió fiscal del Govern central, no creln més imposts, i sobretot, senyors del Govern, Molt Hble. Sr. President, que la retórica de les paraules tingui correspondencia
en la practica, en els fets. Per que dic aixó? Senzillament
perque no tenim temps, perque fins i tot sense saber-ne,
d'economia, i jo no tenc assessors, de moment, economistes, peró 11egesc bastant el que diuen i estic d'acord amb aixó de potenciar el turisme, en modernització i reestructuració del comerl$ petit i mitja, etc. Peró quant a aquest parc
tecnológic un economista i re11evant polític, que voste i jo
coneixem perfectament, va dir senzillament no fa molt, fa
uns mesos: "Rechaza que las Islas puedan llegar a tener cualquier tipo de industria que aporte uns ingresos significativos e
incluyen en este capítulo el tan traído parque tecnológico para el que, asegura, no existe ni el adecuado soporte universitario, ni hay perspectivas de que se pueda crear." Jo no sé, jo
no som tecnic en aixó, jo voldría, perque jo som partidari
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de la imaginació en el poder -en aquest cas- que funcioni
aixo, voldria que funcionas, pero qui sap més que jo -o al
menys els fets ho han demostrat- pareix que no hi tenia
massa confian¡;:a.
Estic completament d'acord amb el punt dos en 1'aspecte de desplegar el nostre sistema educatiu, d'investigació i de la cultura -acab de seguida, Sr. President- i també
estic molt d'acord, Molt Hble. Sr. President, que hem de racionalitz.ar l'ús del patrimoni. Jo aquí -i veuran les pro postes de resolució- me'n record de seguida si parlam de patrimoni arquitectonic, altres han parlat de patrimoni natural
-jo no hi vaig abundar- pero en l'arquitectonic me'n record
sempre del castell d'Eivissa, i me'n record d'altres projectes
que ja he vist. Aquesta prioritz.ació que el Govern central
no ha sabut fer amb despeses alegres, etc. Jo en aquest moment no el puc llevar de la meya ment.
Estic en el punt quart, i n'hi ha siso Com que vull abusar de la paciencia, apart de la d'aquesta cambra, de la del
Sr. President del Parlament, interrompré la meya disertació
per dir alguna cosa, esper que en torn de replica podrem
completar aquestes impressions que ens van mereixer el
seu discurs d'ahir, la seva intervenció d'ahir, i sobretot podrem completar aquestes matisacions que hem de fer als
seus objectius, als objectius del Govern, per poder ser solidaris o no -si esdevenis el cas- amb la seva acció. Llavors
tornarem, mol tes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Molts gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. President
del Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quin dubte hi ha
que si fóssim a un altre parlament i una altra fos la majoria,
abusant deis avantatges del Reglament, jo em podria ara
quedar callat i deixar els tres senyors diputats del Grup
MIXT amb mig discurs fet i mig dins la butxaca, i ningú no
em podría, en absolut, tatxar d'aprofitat, simplement de reglamentarista. Pero no som així, no ho vull ser i almanco
perque les contestacions són relativament difícils, encara
que només serveixi per donar peu perque puguin acabar les
seves intervencions i no es quedin tots pel capitol quatre,
que puguin acabar el cinc i el sis, tractaré de donar-los
complida satisfacció.
Difícil és respondre als tres al mateix temps, distintes
han estat les intervencions, pero vull entendre que hi ha un
Grup MIXT, o una pan del Grup MIXT, que dóna suport,
que creu, que considera, que el missatge d'esperan¡;:a és valid. Un missatge d'esperan¡;:a que és valid, perque seria molt
trist veure sortir aquí un president en nom d'un govern i
d'un grup majoritari llen~l en ma a dir: senyors, aixo no té
remei, no crec en la societat d'aquest país, no hi ha esperan¡;:a per a ningú. Perque aixo no és així, perque n'hi ha.
Perque és cen que hi ha signes que ens són contraris, és
cert -com així ens ho ha dit el Sr. Peralta- que hi ha infor-

macions que poden ser preocupants, les que ell ha dit de
l'índex de preus i qualcunes més, en podríem treure més
pero precisament algunes d'aquestes són precisament fruit
de la política economica que aquí criticarem, una política
economica que perjudicava indubtablement l'índex de
preus, que feia que aquest pujas, perque quan nosaltres
parlavem precisament d'una inflació desbocada ens referíem que increments com el de 1'IVA i increments com els
que s'han vingut a produir amb tota la política fiscal duien
precisament a aqueixes conseqüencies.
També una part del Grup, o dues parts del Grup, dues
terceres parts, m'inciten a ser reivindicatiu. Cadascun amb
matisacions, uns reivindicatius tan sois i els altres molt reivindicatius. Jo puc ser reivindicatiu i crec que quan aquí hi
va haver un debat sobre el Pacte Autonomic, vaig ser prou
reivindicatiu, tan reivindicatiu que, inesperadament per
qualque sector d'aquesta cambra, vaig dir que el Pacte era
positiu pero que el Pacte era insuficient i que el Pacte era
insatisfactori. Continuam amb les mateixes, no hem canviat
en absolut d'opinió. També vaig manifestar llavors els meus
dubtes respecte de quin temps faria falta per veure complit
aquell pacte, un pacte de mínims i, efectivament, aquell
pacte s'allarga, la tramitació esta en tramit, per ser reiteratiu, pero sense una gran iHusió, sense una gran expectativa.
Fins i tot tindria els meus dubtes a 1'hora de pensar si es
tracta simplement d'allargar aquell tema, a veure si vénen
les eleccions i s'ha de tornar a comen¡;:ar de bell nou, Déu
no ho faci, com que parlen d'allargar les eleccions i complir
amb els terminis corresponents, és molt factible que vegem
el compliment d'aquesta llei, acabada i enllestida dins
aquest període, i tinguem encara sis mesos perque abans
d'afrontar unes legislatives noves tenir, almanco, feina feta,
feina acabada.
M'hauran de perdonar si em reiter en les manifestacions d'ahir i no reclam, almanco mentre no em donin més
motius, una capacitat de fer política economica, un banc
central, competencies en política monetaria, perque aixo,
poc més poc manco vendria a ser reclamar des d'aquesta
tribuna ni més ni manco que una independencia quasi total
i absoluta -o total i absoluta- i, si bé, un no sap mai amb
que el poelen empenyer, encara crec que no estam en aqueixes circumstancies, almanco no el meu grup, pot ser que a
la millor, a for¡;:a el'incompliments ens arribin afer creure a
tots que no hi ha més camí que aquest i aquell dia, Sr.
Peralta, aquell dia, Sr. Vidal, no passin pena que si aixo
s'ha ele fer per reclamar els drets d'aquesta comunitat, i no
ens eleixen altra alternativa, a la millor no quedara més remei que fer-ho. Qualque vegada, en conversacions privades,
i aquí va ser el primer portaveu socialista en aquesta cambra, avui representant ele Balears a la presidencia, com a
socialista militant, del Congrés, ja li varem elir que a la millor no ens deixarien altra alternativa i ens contestava també en broma: ets capa¡;: ele dir-ho ele bon í de veres. Déu fací
que no haguem de perdre aquest sentiment de sentir-nos
encara un país balear, pero també un país més gran i orgullosos de pertanyer-hi.
També a tots dos els podria fer, una altra vegada, retuda compte que si en el discurs no es va tocar, si a la intervenció d'ahir no es va moure el tema tan delicat, tan impor-
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tant i tan decisiu de l'autonomia dirigida cap a les illes menors, és perque crec que un no ha de mirar de ser reiteratiu. Hi ha en marxa aquell procés, han entrat i entraran en
aquesta cambra en aquell període legislatiu totes les lIeis
amb les quals ens comprometérem de les quals comen<$<! a
estudiar ja el Govern el segon paquet perque hi puguin entrar tan aviat com les altres hagin acabat la seva funció. Per
tant, els deman que tinguin en compte que aquell programa
és prou complicat, desgraciadament, tal vegada si l'haguéssim de fer com el de l'Estat, el de les comunitats autonomes haurfem alleugerat molt el temps i ja haurfem aconseguit moltes més coses que amb la fórmula que -afortunadament o desgraciadament, amb més garanties també, pero
amb més complicació- va establir el nostre Estatut. Per
tant, quedin tranquils que aquell tema no ha acabat en absolut.
Una precisió al Sr. Vidal, no val en absolut quan un
planteja una i¡'¡usió o una esperanc,;.a o un camí cap al futur, com és res de nou, sinó una reiteració com és intentar
dur les nostres illes cap al camí de la tecnologia, treure tan
soIs un retall de diario EIs diaris no sempre recul!en les rectificacions que els propis autors de la lIetra i de la música
fan l'endema a les declaracions que surten. Jo que, com
voste sap, tenc relació directa amb l'autor d'aqueixes manifestacions, puc reafirmar-li que aqueixes varen ser ampliament i rotundament desmentides, i endemés jo li diria que
tal autor d'aquestes suposades informacions és un deIs qui
més empeny en aquests moments i des del principi un camí
com aquest, com l'únic camí de reindustrialització del nostre futur.
Vull fer -per acabar- unes reflexions al Sr. Pascual.
Crec, com voste, que les nostres illes, la societat que pilota
les nos tres illes són pilots de fórmula u, crec que ells, com
el Govern que presidesc, no tan soIs predica sinó que dóna
també ( ... ). Pero em pareix demagogic que s'utilitzi com
voste utilitza arguments com el de la reforma de la Llei
d'espais naturals, el Pla d'ordenació del turisme i fins i tot
l'assignació de tarannas de creació d'urbanitzacions. Ja deia
mon pare que el que no s'arregla amb l'ortografia ho arregla la sin taxi.
Dic que em pareixen arguments prou demagogies perque -cm cregui- si nosaltres presumim, perque hi ha motiu,
d'un 33% o un ten;, com ha dit vos te, és un trenta-tres coma i no sé quant, d'espai protegit, la modificació plantejada
de la Llei d'espais naturals no modifica ni l'esperit ni modifica el percentatge: un 0'09 per mil no és capag de fer canviar ni una cosa ni l'altra. Per tant, continuam podent fer
compaginar una modificació, modificació que, per cert, si
no fos pels vots de qualcú no hauria estat necessari establir-Ia i tindrfem el 33% de l'espai protegit, exactament
igual i ens hauríem estalviat tot aquell calaportal, vot que
va ser dut i confirmat a unes eleccions i que va aportar
150.000 vots a un costat i escassament 8.000 a l'altre; per
tant, un referendum tan important, tan cIar i tan lIampant,
que jo no sé com n'hi ha que encara s'atreveixen a continuar parlant d'aquel!s temes, n'hi ha que quan agafen una
mania, com que no tenen més arguments, s'han d'aferrar a
aquests com si aixo fos l'única cosa que hi hagués damunt
la Terra.
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Afegir a aquel! tema un Pla d'ordenació de l'oferta turística, el qual esta a punt de sortir, que el Sr. CIad era i tota
la Conselleria hi fan feina sense cap casta d'entrebanes per
poder-lo treure; confondre'l amb un sistema per facilitar
urbanitzacions i construccions de xalets ja és realment treure els peus fora del test o és que no saben per on s'ha d'anar. Voste va dir que anys enrere hi havia un lideratge, que
hi havia qualcú que era capag de fer i de dur endavant la
política d'aquesta comunitat i que ara, aqueixa actuació,
l'hem baratada per un interes únicament i exclusivament
que prima l'individual en contra del que és coHectiu. Una
de dues: o voste o el meu grup no vivim en la mateixa societat; de moment la nostra és més amplia, la seva és més
pe tita, i la societat que nosaltres duim demana imperiosament unes actuacions i nosaltres tenim uns compromisos
electorals, per tant continuarem endavant tant si aixo representa que hi hagi com que no hi hagi qualcú que lideri
aquesta actuació, perque qualsevol actuació que es consideri personal i no de grup és una actuació encomanada més
prest o més tard a perdre's.
Voste sap ben cert que no som home de mar, pero
tampoc no som home molt deIs aires, trepitjo el terra amb
seguretat, ni els núvo!s m'han tapat la vista ni em dedic a
fer volar estels. Em cregui, sincerament, ens dedicam tots
en conjunt a complir amb uns compromissos, a fer un programa, a crear les circumstancies, les situacions més adequades, perque aquesta comunitat que, amb dificultats,
amb problemes, amb tota una serie de sectors que a la milIor ho passa malament, tingui les mateixes possibilitats i
millors que qualsevol de continuar, ella sí, sent líder en el
futur, pero no només de les comunitats espanyoles, sinó de
totes les europees. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. En torn de replica del Grup
MIXT, el Sr. Peralta té, en primer 1I0c, la paraula.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Tractaré de ser molt breu i
compensar el temps que anteriorment he esgotat. Sr. President, Hble. Sr. President de la nostra comunitat, ara ja tornam afer, ja per darrera vegada, un símil cinematografíe,
farem I'analisi final.
Jo no he parlat del Pacte Autonomic, cosa que sí que
han fet els altres companys del Grup, tal vegada perque estic en espera deIs resultats del que sera aquest pacte autonomic, evidentment no s'hi pot estar molt de temps, a l'espera. Amb a<;ü crec que coincidira amb mi. En el moment
en que es va signar aquest pacte autonomic, en la meya intervenció dalt de la tribuna, ja vaig dir que tenia poques esperances en ell, i la realitat ens porta cap a l'analisi que
allo eren o bé foes d'artifici, necessaris en aquel! moment, o
bé era arnica que havia de menester el Govern central i el
PSOE davant l'augment de creixement deIs grups autonomistes, de les seves idees i programes; ac;o s'havia d'aturar
de qualque forma.
Per tant -ja ho veurem dema- les propostes de resol u-
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ció que, evidentment s'hi han presentades en el termini que
se'ns ha donat, estaran fonamentalment en dues línies, en
dos sentits, seran poques i en dues qüestions fonamentals:
una en el que vos te va centrar el seu discurs i en el que cree
que continua sent valid avui, incrementar l'activitat economica de la nostra comunitat autonoma. Per una altra banda
una cosa que no em va agradar i de la qual no ha rallat en
la seva res posta que ens ha donat aquí en la seva replica, almanco en profunditat, que és accelerar la transferencia de
competencies als consells insulars. Cree que ae;o és fonamental també perque aquesta dinamització de l'economia
de la nostra comunitat arribi, amb totes les seves conseqüencies i amb tot el seu sentit positiu, a cada una de les illes, cree que ae;o és fonamental i, per tant, aquestes resolucions estaran en aquesta Hnia. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Missatge d'esperan~? És valid, Sr. President, si rectifica. Voste no vol rectifi-

car, d'acord. Pacte Autonomic, on hi ha papers menten barbes, el seu partit ha signat un pacte que no permet a les
Illes Balears tenir la mateixa autonomia que tenen a Catalunya, al País Base, a Galícia, a Andalusia, a Navarra i fins i
tot a Canaries i Valencia. Aixó és un fel. Voste que parla
aquí dedins, bé, estam acostumats a sentir-lo parlar, el que
passa és que a fets no. Banc central? No, no el demani, el
banc central, nosaltres no el demanam tampoc, no esta en
el nostre programa.

nitzacions, ni a les injustícies que voste diu que jo vaig fe!'
aquí quan vaig votar, perque del que jo vaig votar en contra
de vos te n'hi ha uns que es toquen i n'hi ha uns altres que
no, i n'hi ha uns altres que es toquen que es varen votar per
unanimitat, ni tampoc no defensa el petit propietari perque
hi ha urbanitzacions frustrades a espais naturals que són de
molts de propietaris, aquestes no es toquen, es toquen les
urbanitzacions de quatre senyorots, amics i allegados.
Per consegüent, continuaré parlant, Sr. President, i
m'agradaria que rectificas i si no rectifica possiblement a
les proximes eleccions obtindrem més vots nosaltres i vostes menys, pero no es tracta d'aixo perque ho pagarem tots.
A posta m'estim més que rectifiqui que no que esperem a
guanyar vots a les proximes eleccions.
Respecte d'allo que els núvols li han tapat la vista,
molt bé, d'acord, voste ho ha dir a aixo, jo li die que santa
Llucia l'hi conservi, pero li he de dir una cosa: al carrer,
aquest color de rosa que ens va pintar ahir no hi és, al carrer hi ha pessimisme, Sr. President, hi ha un sector del comere; que es veu ofegat, hi ha la petita i mitjana empresa
que es destrueix amb caril.cter general, hi ha una multinacionalització de la nostra economia que vostes propicien; ja
sé que hi ha d'haver una internacionalització de ['economia, perque es inevitable, pero el Govern balear té el deure
de defensar l'empresa balear i l'empresa mallorquina, que
és la petita i mitjana, i aixo vostes no ho fan.
Per tant em sap molt de greu, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gril.cies, Sr. Pascual. Sr., Vidal, té la paraula.

Només li deman una cosa, que és que el que vos te va
votar dia 29 de gener del 1991, la reforma de l'Estatut, que
ens dÓna un nivell de competencies com Catalunya i el País
Base, ara ho mantingui, que voste ha rectificat i ha fet un
mal servei al poble. Ara ho fa a l'inrevés el Partit Popular,
després de les eleccions, A Aragó hi va haver una manifestació de 7.000 persones -ho hem de dir tot- pero a Aragó
han dit que no als pactes autonomics, millor dit, varen entendre els pactes autonomics pero a Aragó fan una reforma
de l'Estatut, com el de Catalunya, com la que varem fer aquí, Sr. Presidenl. O sigui, torni a allo que volia abans de
les eleccions.
Llei d'espais naturals i eleccions. Sr. President, jo no
em consider un fracassat en les eleccions, no, perque en
tres mesos un partit no conegut va treure un diputat, ens
varem convertir en la quarta for~ política, no som un 1'racassat. Respecte a aixo no té res a veure que voste vol modificar la Llei d'espais naturals i vol que es facin més urbanitzacions -mantenc a1l6 deIs interessos, Sr. President. El
problema que es trobara vos te a la societat és que per fer
un pacte amb la societat civil, per anar endavant aquest
pacte ha de ser lleial, hi ha d'haver una transparencia i hi
han de primar els interessos col'lectius; voste ha romput aixo, voste defensa interessos que no responen a la majoria
de la societat, i ti die així de clar, Sr. President, i perdoni
que li digui, perque aquesta modifica ció de la Llei d'espais
naturals no respon a criteris objectius ni a criteris d'indem-

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President i gracies a tots, i també al Molt
Hble. Sr. President de la Comunitat perque amb la seva intervenció ens permet acabar la disertació, no trop una altra
paraula. Bé, jo li voldria dir, respecte d'allo que m'ha contestat, en primer lloc que sobre aquesta transferencia als
consells insulars, si ho recorda, que l'any passat un joc de
paraules sobre l'estat de la Comunitat Autonoma o la Comunitat Autonoma en estat, jo li vair dir a veure si rompia
aigües, en aquest aspecte, si ho recorda. Jo enguany no voldria per a l'any que ve haver-li de dir, sobre aquest tema,
que com que ara el Govern central -amb el qual jo també
em fic, de vegades- amb aixo de l'avortament dóna certes
facilitats, que estiguéssim en un estat d'angúnia tal que poguéssim avortar. Amb aixo em pot entendre perfectament.
Sobretot el que he dit abans, quan es faci una transferencia, que sigui a una autonomia no dirigida a distancia
com aquestes joguines, aixo que quedi cIar. Una altra cosa
que voldria aclarir, la qual m'ha deixat tranqil per una banda pero per l'altra intranquil, és que aquest senyor que voste coneix i que jo també conec i amb el qual voste té ara
més contacte que jo, el dia següent va rectificar, rectificar
és de savis, pero, carall, una persona que té uns convenciments tan forts en una cosa que al dia següent amb una trucada telefonica ho canvil, bé, m'ha deixat tranquil perque si
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es pot anar per aquest camí de la imaginació, que no deixa
de moment fer altra cosa aixó, peró aquesta innovació tecnológica etc, estupendo
Peró m'ha deixat intranquil perque al mateix temps
aquest senyor el mateix dia -i aixó esta en grans titularsdiu: "Balears ha de ser més ecologista que ningú per garantir el seu futur económic." Aixó ho va variar aquest senyor
el dia següent, ho va mantenir, aixó és segur que m'ha quedat. Bé, bromes apart i centrant-nos en el punt quart, perque si no no arribarem al sise -ja hi tomam a ser-, jo li voldria dir que aquí on diu: hem de corregir els desequilibris
comar(,-3ls i hi preveuen o hi destinen 2.500 milions perque
apart deIs plans globals hi hagi actuacions específiques i realistes per compensar aquests desequilibris, tinguin en
compte el que he dit abans, alló de les prioritzacions, i em
sap greu haver-ho de repetir aquí, perque no es tracta de
continuar amb un debat que tenc fa dies, peró pensin en el
deficit d'equipaments socials i culturals que tenen les Pitiüses, pensin abans en aixó abans d'inversions, sí, que són inversions que generen despeses corrents, un increment de la
burocracia, etc. Pensin aixó i tindran el meu suport.
Estic completament d'acord que s'ha de millorar i crear infrastructures i, finalment, en el punt sise -i acab, Sr.
President-, i aixó no ho puc deixar de dir, en el punt sise
alla on es diu: "Millorar els serveis i els equipaments" es fa
una menció específica que diu: "Com la millora sanitaria a
l'atenció als minusvalids i als més indefensos, en tot aixó el
(... ) ha de ser referit a l'assistencia sanitaria que, com a mínim sigui assimilable a la deIs pa'isos d'origen deIs nostres
visitants." Jo he de fer una crida aquí per Formentera, que
no ens recordam de molts de desequilibris, peró pensin que
a Formentera hi ha actualment en construcció un centre de
salut que fa la Comunitat Autónoma peró que és precís
també anar a l'Administració central i aconseguir per a
Formentera, entre totes les administracions, tenir, per favor, un grau d'assistencia perque no hagin de dependre
sempre els malalts i els ferits greus de l'evacuació.
Aixó per último Gracies per la seva paciencia, i només
vull acabar per dir-los aixó: facin cas a aquestes observacions que els he fet en nom de la meya formació política, i
ja sé, ens ho va dir el Sr. President l'altre dia, que llegim
menys i que treballem més, nosaltres procurarem treballar i
sobretot que no els puguin dir a vostes que teoritzin menys
i que facin més. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel tom de contrareplica, té la paraula el Sr. President.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel cañellas i
Fons):
Gracies, Sr. President. És un gust veure de quina manera un grup tan variat ningú no m'ha discutit les manifestacions que sobre la situació económica d'aquestes illes
ahir varem plantejar. Dic que és un gust perque jo ja sé, i
ho sé amb certesa, que al meu Govern hi ha un "solchaga"

que sí que funciona, i a altres bandes no tant, peró no havia
ni pensat per un moment que també ho reconeguessin els
grups de l'oposició. Vagi per endavant, dones, el meu agralment, perque un esfor<; tan gran com s'ha fet al llarg d'aquest anys per poder gaudir d'informacions fidedignes, d'informacions que dificilment són rebatudes, ens serveixi per
poder clarificar les idees.
El que a mi em preocupa és que no sé si he d'anar del
cinema al quirófan o del quirófan al cinema. Peró una de
les dues coses em tocara, o les dues; perque amb el tema
del Pacte Autonómic s'insisteix una vegada i una altra en la
necessitat de tenir permanentment presents les illes menors com si els grups majoritaris no tinguéssim ni aqueixa
capacitat ni aqueixa voluntat. Bé, ho he dit abans, jo crec
que poden estar tranquils perque la nostra actuació esta
programada i no cerca en absolut camins o no va dirigida a
cercar camins per complicar aquesta actuació que permeti
que les illes menors tinguin la seva própia autonomia i com
més aviat millor, sinó tot el contrari. Endemés, no haurem
de menester passar pel quirófan, no haura de ser cap part
dificil, no tan soIs perque seria contrari al pensament de
molts de nosaltres no fara falta cap record, ni tan soIs una
ces aria ni un forceps. Sortira un part natural, no un parc
natural, perque ja n'hi ha prou, un part natural que, em
cregui, sera del gust de quasi tothom, perque de tothom
mai no ho és possible, i si ho fos sempre en trobaríen qualcun que ho negas per cridar l'atenció.
El que a mi em consta és que encara, des d'aquí, des
d'aqueixa mateixa tribuna, es pugui dir que hem signat un
pacte que imepedeix tenir la mateixa autonomia que qualsevol altra comunitat autónoma, perque aixó és un altre acte de demagógia. Hem signat un pacte per ampliar l'autonomia. Insatisfactori, complet, positiu, peró no hem signat
cap pacte per dir: aquí s'acaba 1Ot; aquesta és una passa
més, sí, aquí s'acaba tot, no; i si a Aragó ho fan d'una altra
manera i si a qualcú li agrada mé que se'n vagi a viure a
Aragó. A aquesta comunitat es fa, de moment, d'aquesta
manera; a qui li agradi més anar als aires del Moncayo que
se'n vagi i a la millor sera molt més sa, igual que ho és el
xorís.
peró en aquesta comunitat -repetesc- continuarem per
aquell camí, fent passes endavant, totes les que facin falta,
dedicant-hi tot el temps que faci falta, sense renunciar absolutament a res i estam disposat a liderar, aixó sí, qualque
dia, a la millor abans del que molts es creuen, aquest pacte
autonómic peró des de l'altre costat de la cadira. Veurem
llavors el que diuen els altres.
També em nec a acceptar de cap manera que en aqueix
govem es faci tot pensant només amb interessos que no
corresponen a majories socials, perque aixó és absolutament una falsedat. Com també és una falsedat que se cerqui darrera la modificació de la Llei d'espais naturals urbanitzacions amagades, recóndites, que varen quedar penjades, mentida. Sí he d'admetre que hi ha pessimisme al carrer, sí he d'admetre que la gent, és que si no fos així no [aria falta que jo sortís a donar un missatge d'esperan¡;:a, a la
millor hauria de sortir a dir a la gent: no volem (... ) perque
ens
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aquests anys passats.

Sí, Sr. President. El Sr. President...

Sr. President, jo demanaria, per cortesia, perque ja
ahir em va passar tot el temps, haver de sentir els comentaris del Sr. Alfonso, si té res a dir que surtí a la tribuna i es
podra expressar.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Continuem amb la qüestió, Sr. Cañe11as.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Digui?
EL SR. PRESIDENT:
Continuem amb la qüestíó.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Perdoni la interrupció. Volía, dones, dir-lí que, efectivament, hem sortit amb un missatge d'esperanc;a perque
precisament més que mai és el que fa falta. Perque no creim que en els moments de situacions difícils és quan un govern hagi d'afegir al banyat, amb les seves declaracions i
amb les seves manifestacions, a dir al poble: Ai, el que vos
espera! Mirau que vos haveu passat! Mirau que ja no teniu
cap solució! Mirau a veure si plegau i ens n'anam tots, perque aixo s'ha acabat. Molt al contrari, ens correspon crear
iHusió, iniciativa, posar de la nostra banda tot quan siguem
capa<$os de donar, no sé si el que podrem donar sera molt o
poc, pero s'hi ha de posar, perque reneixi la il-lusió, perque
reneixi l'esperanc;a, perque aquesta comunitat continui liderant el futur de les regions d'Europa.
La major alegria que em pot donar és que ja no creixem tant com creixíem abans, que ja estam al nivell d'Alemanya i de les regions més riques, perque qua n s'esta a dalt
no és que les ones sigui n més grosses en el moment bo i
molt baixes en el moment difícil, és que en economia qualsevol sap que en arribar un moment aqueixes ones són
molt més diferents, que van acursant el seu cicle perque el
creixement a partir d'una quantitat molt més grossa és impossible o seria l'esclafit de la propia comunitat, i si no ho
creu aixÍ deixi de mirar els núvols, aquell on diu que hi som
jo, a la millor veura amb més claredat les coses i es dediquin a estudiar un poquet més d'economia.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañellas. Pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, té la paraula el Sr. Sampol i Mas.
Un moment, Sr. Sampol. Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:

Sr. Alfonso, perdani, jo estic disposat o aquesta Mesa
esta disposada a tenir paciencia per aguantar qualque veu
en off, a a110 que no estic disposat és a donar toms per allusions en aquest sentit, aixf que no esta en ús de la paraula.
Té la paraula el Sr. Sampol i Mas.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. President del Govern, en unes declaracions per radio, abans d'ahir, diguéreu, més o manco, unes paraules que he vist recollides al resum de premsa, diguéreu que l'oposició avui vos
insultaria com feia sempre. Dones bé, Sr. President, nosal- tres som oposició i li garantim que no li farem cap insult, i
que si considera alguna expressió insultant la retirare m en
el mateix moment. A la vegada vos anunciam que el Grup
Parlamentari PSM-EEM, en aquest debat d'avui, no pretenem aprofitar una situació política delicada, de la nostra
economia principalment, diguin-li crisi, si valen, per intentar desgastar el Govern, sinó que volem aportar la nostra
visió de la situació política, economica i social de les Illes
Balears per intentar dissenyar el país que volem construir, i
suggerir les solucions que, segons la nostra optica, són les
més adequades. Aixo no vol dir que no poguem discrepar i
polemitzar en alguns temes, pero aixo, 11uny de ser negatiu,
creim que enriquira el debat i ens enriquira a tots.
No coincidim pero, Sr. President, amb l'analisi de la situació economica que ens fereu ahir, al contrario Es per
una sensació generalitzada que l'economia no va bé, que
han passat les vaques grasses i s'acosta un temps de recessió, no és només la crisi que afecta l'economia mundial i de
rebot l'espanyola, sinó la certesa que el nostre model economic presenta sintomes de fragilitat. Encara que alguns
indicadors ens són favorables relativament (el PIB, la renda
per CA.1.pita, la taxa d'atur), si analitzam el comportament de
la !lostra economia alllarg del 1991-1992, i no alllarg del
1985 al 1990, ens adonarem que evoluciona en sentit negatiu molt més rapidament que a la resta ele l'Estat.
Segons l'economista, Sr. Antoni Monserrat, l'evolució
ele l'ocupació és l'element bi'lsic per situar-nos dins la nostra economia, més que analítzar l'evolució de les taxes d'atur, depenent de l'estacionalitat i de l'ocupació, aquesta
ocupació és l'inelicador real de l'evolució economica; indicava el Sr. Monserrat que l'any 1991 l'atur a Balears havia
baixat 1.600 persones i en analitzar només aquesta dada ens
trobaríem que l'economia balear no té crisi, al contrari, miravem la gent ocupada i veiem que varem perdre més de
3.300 Uoes nets de feina. El fet real és que des del primer
trimestre del 1992 al mateix trimestre del 1991, s'havien
perdut 5.000 Uoes de feina, pero el més preocupant és el
comportament de la nostra taxa d'ocupació referida a l'espanyola. Si fins a l'any 1989 la nostra taxa de creixement
era clarament superior a la del conjunt de 1'Estat -com voste mateix deia ahir-, l'any 1990 ja veim com el nostre creixement se situa en 1'1'1 % front del 3'2 espanyol; i en el

1991 encara pitjor, I'Estat creix 134.400 llocs de feina, creix
1'1'1 %, i en canvi Balears veu desapareixer 3.000 llocs de
feina.
Voldríem deelicar uns instants a analitzar el comportament deIs principals sectors. Indústria registra una caiguda
de 1'0cupació neta d'un 4'2% l'any 1991, més del doble que
la del conjunt de I'Esta1. Construcció presenta una caiguda
de més de vuit punts front del creixement a nivell d'Estat
d'un 2%. Serveis és l'únic sector que no disminueix, peró
només creix un 0'3% mentre que el creixement interanual
estatal s'acosta al 6%. Sector primari, aquest sector es troba francament en recessió, tant a Balears com a nivell d'Estat, si bé la caiguela a Balears és molt superior. Analitzant
els darrers deu anys, mentre que de cada 100 cotitzants a la
Seguretat Social en el conjunt de 1'Estat se n'han perdut
22, a Balars se n'han perdut 42. A tÍtol iHustratiu, si es
manté aquesta tendencia fins a l'any 2000, a principis de
miHeni a totes les Balears quedarien 15 pagesos. Quant als
treballadors autónoms aquest col-lectiu és l'únic que mantenia taxes de creixement superiors a les del conjunt de
1'Estat, si bé 1'actual exercici comen<;a a donar una caiguda
d'ocupació: 525 baixes de mare; a mare; del 1992.
A manera de conclusió notam que mentre al trienni
1985-1988 les Balears experimentaren una fortíssima expansió -la qual més endavant analitzarem-, al trienni
1989-1991 es produeix una forta desacceleració, que s'accentua l'any 1982, segons les dades que es comencen a coneixer. Per exemple, vegin 1'informe mensual de La Caixa
del mes de setembre, que registra una caiguda de 1'ocupació a Balears el primer trimestre de 1'any 1992 d'un 5'4%,
el més important ele totes les comunitats autónomes, 5'4%
de caiguda de 1'ocupació en mig any. Podem afirmar, per
tant, que en aquest període estam patint una forta crisi d'ocupació molt superior a la del conjunt de 1'Estat, i no soIs
com a conseqüencia ele la construcció sinó com a síntoma
d'una situació molt més profunda.
Peró per sobre de la fredor de le xifres i els indicadors,
la realitat diaria mostra amb més cruesa la difícil situació
de la nostra economia. Les hemeroteques són testimonis
d'un goteig constant de males notícies, que no fan més que
confirmar el diagnóstic deIs economistes. La nostra economia esta greument malalta. Durant els primers mesos de
1992 s'han perdut més de 15.000 contractes en ocupació.
Quasi 50.000 persones cercaven feina el mes d'agos1. Tanquen fabriques de cal<;at, baixa la despesa turística en temporada alta, disminueix la producció de llet un 15% en els
darrers anys, cau el sector de la construcció un 50% respecte del 1987, etc.
Aquestes dades negatives es veuen magnificades per un
factor que agreuja els efectes de la baixada de vendes de les
empreses: la morositat. Els més de 1.000 milions perduts a
Balears només en el sector turístic per situacions de fallida,
suspensions de pagaments o irregularitats des de l'any
1985, són la punta de l'iceberg de la morosita1. La caiguda
del mercat immobiliari ha descapitalitzat les empreses de
construcció i basta veure els milers de retols que anuncien
pisos i apartaments en venda.

Pero no voldríem tancar aquesta breu analisi de la situació económica de les Illes havent parlat només d'economia; hi ha altres temes, per exemple el tema sanitari, i més
concretament, la cobertura hospitalaria, prou debatuda els
darrers mesos. La insuficiencia de places d'hospital pareix
que és d'un 20% per sobre la mitjana estatal fora comptar
les necessitats addicionals de la temporada turística; aixó
s'ha posat prou de manifes1. A la vegada, manca completar
el mapa de cobertura en assistencia primaria i, per cert, ja
que parla m d'hospitals, qualcú pot saber, Sr. Vidal, si en
els pressuposts del 1993 ja hi ha dotació pressupostaria, no
per a Manacor, sinó per al segon hospital de Palma.
Quant a la situació de la nostra llengua no ens permet
ser gaire optimistes, si bé hi ha un augment del grau de coneixement del catala. La realitat és que disminueix progressivament el seu ús. D'altra banda, les dad es d'alumnat escolaritzat totalment o parcialment en catala, curs 1990-1991,
encara estan molt lluny de considerar-se bones. Els alumnes que reben ensenyament totalment o parcialment en la
nostra llengua als centres públics és del 23'52%, mentre
que als centres privats baixa al 8'71. En total dóna un 17'23
% d'alumnes que reben ensenyament en catala. Li diré d'una altra manera, el 82'73% d'alumnes de les Illes Balears
reben 1'ensenyament íntegrament en castella.
Passant a un altre tema, ahir ens parlava el Sr. President del 8% deIs futurs pressuposts destinats a acció social.
Caldria saber quant va al capitol primer (despeses de personal) i quina quantitat real es destina a 1'atenció de la
marginació i pobresa, si es reduira aquesta aportació anual
d'uns 20 milions de pessetes. A la vegada, convé recordar
que som 1'única comunitat autónoma que encara no té instituH o en tramita ció el salari social.
Evidentment la nostra autonomia no permet resoldre
tots aquests problemes, encara que la política del Govern
baler pot minimitzar els efectes o potenciar-los. Per la nostra banda voldríem analitzar les actuacions de les institucions que determinen la situació política, económica i social de Balears. Comen<;arem per analitzar l'acció del Govern espanyol respecte de Balears, a continuació donarem
la nostra opinió sobre la política del Gov~rn balear i per
acabar situarem la nostra comunitat en el marc europeu.
Ara fara un any que teníem el mateix debat d'acció política i de govern de la Comunitat Autónoma. Vós, Sr. President, acabaveu d'entrevistar-vos amb el president del Govern espanyol, Sr. González Márquez. S'obrien esperan<;adores perspectives de coHaboració, de desbloqueig d'una
situació de no relacions, es negociava un nou acord de finan<;ament 1992-1996, i el Pacte Autonómic entre el PSOE
i el Partit Popular. Del vostre discurs d'ahir dedulm que ni
la conversa amb el Sr. González ni la signatura deIs acords
de finan<;ament i el Pacte Autonómic han resolt els vells
contenciosos que tenim amb el Govern espanyol.
Es veu que, no sé si ho recordau, aquells papers que
ens vareu dur de Madrid, Sr. President, travessant el Mediterrani, foren paper banyat. En escoltar el vostre discurs
ens venia a la memoria el mateix discurs d'ara fa un any reproduH en el Diari de Sessions, dedicareu sis pagines a ex-
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plicar les reivindicacions que havieu presentat al president
del Govern espanyol. El financ;ament autonomic, un ten;:
del conjunt espanyol, la balanc;a fiscal, 84.000 miJions de
pessetes a favor de Madrid l'any 1990, els fons comunitaris
europeus pels quals rebrem 28 ecus per habitant quan a la
resta de l'Estat en rebran 280. Continuaveu amb la manca
d'inversions estatals a Balears, els convenis, insularitats,
etc. Acabaveu amb una decJaració de voluntats respecte del
Pacte Autonomic que es pactava amb aquestes afirmacions
que volem recordar. Deieu: "Estam a favor de desplegar totes les possibilitats constitucionals i estatutaries fins al nostre maxim d'autogovern", continuaveu "defensarem i exigirem un respecte cap a les peculiaritats de la nostra comunitat, de tal manera que igualtat constitucional no sigui sinonim d'uniformisme. Els habitants d,aquestes illes, integrants d'una comunitat amb la seva propia personalitat historica, cultural, economica i social, tenen el dret d'obtenir
els nivells d,autogovern que es desprenen de I'articulat de
l'Estatut d'Autonomia." 1 en referir-vos al procés autonomic, acabaveu per afirmar: "Exigim un compromís sobre el
timing o calendari."
Com hem dit posteriorment, ja signats els pactes, no
desplegam, ni prop fer-hi, les possibilitats constitucionals i
estatutaries, ni s'han respectat les peculiaritats sinó que ens
ha tocat el café para todos, ni els habitants d'aquestes illes
hem vist respectat el dret d'obtenÍr els nivells d'autogovern
que permet I'Estatut, ni s'ha establert un calendari per acabar de desenvolupar el procés economic. Més aviat s'ha
aparcat indefinidament. De tota l'extensa exposició de
qüestions plantejades al cap del Govern espanyol, en el
transcurs d'aquest any poc hem assolit.
Em corregira el Sr. President si m'equivoc, pero apart
del financ;ament incondicionat per a carreteres, sense que
1'Estat hagi assumit les inversions fetes anteriorment o el
reconeixement de les unitats administratives, un centenar
de milions és els resultat final del financ;ament, poca cosa
més s'ha aconseguit. La prova és que enguany podríem aprovar altra vegada les set propostes de resolució que ens
presentareu, Sr. President, ara fa un any. Les qual, excepte
el financ;ament per a carreteres, continuarien plenament vigents. Ni el Govern de la nostra comunitat és el govern
principal i no subsidiaria dins l'ambit de la nostra comunitat ni s'ha incrementat la inversió estatal a Balears, tot el
contrari, ni s'ha donat solució financera al fet de les unitats
administratives, al marge de les incJoses dins la fórmula
global de financ;ament, ni s'ha arribat a solucions per a la
comptabilització de la població real, utilitzadora deis serveis de les infrastructures. Ni l' Administració central ha participat més en l'ajuda, en el pagament deis deutes produHs
per les pluges torrencials ni, finalment, l'Administració
central participa en la protecció i el foment de la cultura
propia i de la recuperació de la nostra llengua. El pitjor de
tot és aquesta mena de resignació que ahir ens mostrareu,
la impotencia per canviar aq uesta situació.
Per part nostra, respecte de la política del Govern espanyol, hem de fer un esment a la política lingüística deis
mitjans de comunicació. La practica desaparició de la programació en catala a Radio Nacional, el tancament de Radio-4, mentre es va dir que a Catalunya es tancaria després
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de les olimpiades i continua oberta, aquí ni ens ho consulten. El descens deIs horaris de programació del Centre Territorial de TVE i l'escassa presencia de la nostra llengua a
les cadenes privades de televisió, a algunes és nul·la la programació en la nostra llengua. Tot aixo situa el nostre idioma en una situació de clara inferioritat i dificulten terriblement els esfon;ós que altres entitats, gairebé sempre de caire privat, fan per recuperar l'ús del catala a les Illes Balears.
No insistirem en les mancances del Pacte Autonomic,
no ja soIs segons el nostre judici, sinó molt per davall de les
esperances que vós, Sr. President, manifestareu fa un any,
ni entrarem, de bell nou, a analitzar el pacte de financ;ament o els acords de financ;ament.
Respecte deis acords de finaIl<;ament només voldria fer
tres constatacions: La primera, que les necessitats de financ;ament de Balears s'han establert en 21.666 pessetes per
habitant quan la mitjana de les autonomies amb igual nivell de serveis és de 27.730 pessetes per habitant. Segona,
que la participació total en els ingressos de I'Estat i en els
fons comunitaris, descomptant els tributs cedits, és de 6.563
pessetes per habitant, quan la mitjana a la resta de comunitats de l'articJe 143 és de 29.515. La tercera -ja que han parlat de peHícules- on queda la peHícula de la corresponsabilitat fiscal? Recordau, Sr. President, que la cessió del 15
% de l'IRPF s'havia d'acordar abans del 15 de juny del
1992? Qui és el responsable d'aquest retard que tant ens
perjudica?
Acabarem aquest bloc amb unes referencies als efectes
del Reial Decret Llei 1/92, de 3 d'abril, de mesures urgents
sobre foment d'ocupació i protecció per desocupació. Per
desgracia les prediccions de sindicats i economistes s'han
complert. Les taxes d'atur d'enguany a Balears són les més
altes de la historia: 31.727 persones en el mes de setembre.
A la vegada el descens de les rendes familiars, per mor del
retall de les prestacions als fixos discontinus (unes 60.000
persones), que s'ha quantificat entre 6.000 i 8.000 milions
de pessetes a Balears, contribueix a agreujar la situació de
molts de ciutadans i empreses, especialment en el sector
del comen;:. Igualment passá respecte de la imposició als
empresaris de la Incapacitat Laboral Transitoria.
Entraríem ara a analitzar la política general del Govern balear que, normalment s'excusen en la manca de
competencies, pero que, segons la nostra opinió, té una responsabilitat fonamental en la crisi economica que estam
patint perque, Sr. President, m'haureu de perdonar pero
quan les coses anaven millor també vos penjaveu les medalles, de manera que ara evidentment reconeixem que la política espanyola no ajuda gens la nostra economia; com deia el conseller d'Economia i Hisenda, els interessos de Balears solen ser divergents deis del regne d'Espanya, pero el
Govern balear és íntegrament responsable del model economic al qual ens hem vist abocats per unes decisions preses fa anys i que són les causants deis problemes actuals.
No insistiríem sobr el tema, perque ja s'ha debatut altres vegades, si no fos perque les darreres actuacions del
Govern en materia d'ordenació del territori tornen a caure
en els mateixos errors. L'any 1987 fou un any exceJ·lent
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quant a ocupaci6 hotelera, els beneficis de les empreses encara eren millors, a la vegada el Llibre blanc del turisme ja
posava en evidencia els mals endemics del sector, excés d'oferta i places obsoletes. A finals d'estiu del 1987 el Govern
presentava el projecte de decret que preveu, entre altres
mesures, l'exigencia de més espais verds per pIa<;a; el decret, després de donar-se a coneixer ampliament es publica
fora prendre cap mesura cautelar, els efectes que produeix
s6n radicalment contraris als beneficis que, en teoria, havia
de produir.
En el mateix any 1987 entren a la Conselleria 87.402
peticions de places turístiques i se'n concedeixen 30.757.
L'any 1988 se' n sol· liciten 16.394 i se'n concedeixen 27.430.
L'any 1989 se'n sol· liciten 18.375 i se'n concedeixen 21.368,
i el 1990 se'n sol· liciten 5.115 i en concedeixen 4.535. En
total, del 1987 al 1990 se sol· liciten 127.286 places i se'n
concedeixen 83.090. És a dir, que si en l'any 1987 ja es reconeixia l'excés de places i es propugnava una limitaci6 i reducci6, en quatre anys entren en el mercat 83.000 places turistiques més legals. Si a aquesta política del Govern afegim la demencial política urbanística de la immensa majoria d'ajuntaments de la costa avalada per la Comissi6 Provincial d'Urbanisme, presidida pel Sr. Saiz que, en els seus
planejaments permeten un sostre de poblaci6, només a Mallorca, d'1.100.000 persones, els resultats eren evidents. Tot
i l'augment constant de passatgers a Son Sant Joan que,
any darrera any, bat els seus propis records, els mals s'agreugen progressivament: caiguda deIs preus, arribada d'un
turisme de baix poder adquisitiu; en definitiva, la perdua de
qualitat del turisme.
Malauradament encara no hem apres la lli<;ó. El debat
torna a ser aquí, en el Parlament, pero també hi és al carrer. Tornam a assistir a mobilitzacions populars, recollides
de signatures, nombroses al-legacions d'entitats i particulars, requeriments de sectors empresarials, acords plenaris
per unanimitat d'ajuntaments, prest hi haura una altra manifestació. De res serveix, continuau apostant pel creixement incontrolat a qualsevol preu. Si hem de jutjar per les
darreres actuacions del Govern i el grup que li dóna suport
el camí és una fuita cap endavant. Modificació de la Llei
d'espais naturals i el Pla de ports esportius permissiu i totalment aberrant. Al mateix temps un Pla d'ordenació de
l'oferta turística el qual, les forces polítiques i socials amb
un acte de generositat política, ens comprometérem a tirar
endavant i que comptava amb la nostra paraula el Sr. President perque sortís a exposició pública en el mes d'agost del
1992, segons els criteris que aquí s'havien aprovat l'any
1989, ara esta aparcat indefinidament; s'han desconvocat
les darreres comissions tecniques; tot i aix6 recordem que a
Menorca, a Eivissa i a Formentera encara no se sap res.
És a dir, desprotecció d'espais naturals sí, amb moltes
presses, per via d'urgencia en aquest Parlament entra la
Llei. Desenrotllisme de la costa, sí. Regulació i limitació de
l'oferta turística, no. Tornam a reproduir actuacions de tan
greus conseqüencies.
Fins aquí la nostra analisi, tot el que es pot fer amb
aquest temps, de la situació socioeconomica. Segons la nostra opinió, la situaci6 no és bona, hi ha motius per estar se-
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riosament preocupats; pero coincidim amb vos te, tenim les
condicions per superar els problemes sempre que es rectifiquin passats errors i, sobretot, que es tingui voluntat de
planificar, de dissenyar el futur, d'il-lusionar els ciutadans.
Per fer aix6, abans de tot ens hem de demanar i sobretot cal que el Govern es demani: Quin país volem? Com
han de ser Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en els
propers anys? 1 amb la res posta a aquestes preguntes hauríem de concretar moltes altres qüestions, com ara, en funció
deIs nostres recursos naturals limitats, quin és el nostre
sostre de creixement demografic? Quin és el nombre de visitants que desitjam? Quin creixement economic volem?
Tenim capacitat de planificar la nostra economia o la deixam a l'arbitrarietat del mercat? Volem que a Balears s'instaurin dues comunitats o perseguim la integració deIs immigrants i la consolidació d'una sola comunitat? En funció
de les respostes a aquestes i a altres preguntes és quan podrem suggerir alternatives i solucions als pagesos i ramaders, si és que volem que n'hi hagi, als comerciants, als industrials, als hotelers, i podrem oferir expectatives economiques, socials i culturals.
Pero per assolir aquests objectius no basta amb l'acció
del Govern, sinó que necessitam la il-lusió i motivació deIs
ciutadans envers un projecte comú, i aquest és el nostre
gran handicap. La nostra societat no esta vertebrada, no tenim una burgesia que hagi realitzat la revolució industrial,
ni un empresariat amb mentalitat productiva, més aviat el
nostre empresari ha tingut mentalitat d'administració de la
riquesa, d'especulació, amb tot el que comporta aixo deconsum del territori. Per superar una situació de crisi ens
cal un grau de cohesió i consens social que no existeix en
aquests moments, necessitam que la nostra societat adquireixi consciencia de poble, d'un sol poble i una sola comunitat i evitar dualitats, procurar la integració mitjan<;ant
mobilització social. Els ciutadans de les Illes hem de recobrar l'autoestima, la confian<;a en els propis valors, el sen timent d'integritat, el sentiment nacional, i no només l'interes individual i material, sinó l'interes per tot a1l6 que sigui
coHectiu, des de la consciencia de país, amb un grau important de raonament.
Amb aquesta mentalitat de país, modestament, voldríem aportar alguns apunts de la filosofia que hauria d'inspirar la futura acció del Govern, evidentment deixant les concrecions per al debat de pro postes de resolució. Quant al
sector del turisme, és evident que és i continuara sent el
sector principal, si bé hnrfem de promoure decididament
una reducció considerable de places, les més obsoletes, les
que estan reventat els preus. Apart del Pla d'ordenació de
l'oferta turística, no soIs a Mallorca, cal una labor decidida
d'inspecció; els hotels 'que ven en les places a un preu inferior al de cost són els que infringeixen la normativa laboral,
higienica, de seguretat, fiscal. La col-laboració deIs ajuntaments també és vital en el control de la qualitat de l'oferta
complementaria, per les condicions ambientals de les zones
turístiques, la neteja, renous, planificació racional cap a
uns objectius comullS.
Voldríem fer un esment al perill de la reconversió
d'hotels en apartaments. Permetre fer més apartaments de
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manera il·limitada significara convertir les zones turístiques
en unes barriades qualssevol de ciutat, i aquest és un fet
que ha ha ofegat i ha fet perdre tot I'atractiu turístic a diverses zones, que ja no tenen possibilitat de millora de la
qualitat purament turística. A la vegada, motivar l'increment de noves demandes substitutóries no significa minvar
I'oferta sinó augmentar la competencia.
El problema, en aquest sentit, és que manca un programa global, i posaré un exemple, Sr. President: l'Ajuntament de Palma, la majoria del qual és PP-UM, ha impulsat
la modificació de l'article 74 del Pla General, per tal de reconvertir en habitatges o oficines els hotels obsolets. Doncs
bé, la própia Conselleria de Turisme ha fet una aHegació
en contra que és suficientment explicativa, en la qual denuncia l'especulació que aixó significa, mira u a quina esquizofrenia s'arriba, la Conselleria de Turisme denuncia I'especulació que promou una determinada actuació de l'Ajunlament de Palma.
Passaríem rapidament al capítol d'agricultura i ramaderia, i ens trobam amb el major problema europeu, i que
esta trastocant totes les estructures mentals. Cobrar per no
produir, quan sempre, tota la vida, s'havia anat a augmentar la producció, aquesta és una vertadera revolució, peró
no podem abandonar la terra. Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera necessiten la pagesia, des d'una concepció i estructuració d'un país amb majúscules, necessitam la pagesia
per raons económiques i per equilibri territorial. El problema basic en el qual hem de centrar els nostres esfon~os és
la deficient comercialització deIs nos tres productes i el no
aprofitament del mercat interior. Hem de promoure el
creixement harmónic de la nostra economia i evitar que les
comarques reculin, peró l'economia agrícola i ramadera,
evidentment, s'haura de completar amb la industrialització,
l'artesania i amb l'aprofitament deIs recursos locals de les
comarques de l'interior.
Quant a indústria i comen;:, quan ahir ens llegíeu el
discurs tan triomfalista, vós deis que aqueix és un missatge
d'esperanc,;a, no enteníem com podieu ignorar la realitat de
sectors que tenen enormes dificultats. Apart del sector
agrícola i ramader pensavem en el d'indústria i comen;:. La
realitat, Sr. President, és que de 1'1 de mar<5 del 1991 a 1'1
de mar<5 d'enguany han tancat 525 negocis. Practicament
dos negocis cada dia habil han tancat i, concretament, en el
sector del comer<5 ha tancat una botigueta de petit comer<5
cada dia. Com també tancaren en el mateix període de l'any
el 5% de tallers de mecanica.
Per aixó, quan ahir ens parlaveu de diversificació económica, cosa que elnostre grup propugna des de fa més de
deu anys, i no feieu cap referencia a aquest sector, sinó que
ens parlaveu del parc d'innovació tecnológica, el qual és
positiu peró arnés llarg termini, nosaltres pensavem que la
diversificació económica s'ha de fer a més a partir d'aquests
sectors que ja estan implantats i que Ilomés necessiten planificació i ajuda a la reconversió per adequar-se al marc
competitiu europeu.
Per aixo vos hem recriminat durant molts anys, Sr. President, l'escassa quantitat que cada any dedicaveu als pres-
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suposts de la Conselleria de Comer<5 i Indústria, la parenta
pobra de totes les conselleries, perque per a nosaltres el petit comer<5 i la petita empresa són un factor de cohesió social que, a més a més, a Balears, significa el segon sector en
importancia económica i el primer en lloc.<; de trebal!.
Quant al sector de la construcció, evidentment, és el
sector més afectat per la recessió, encara que els efectes estan sobredimensionats per I'excessiu expansionisme del
trien ni 1986-1988. Evidentment necessitara una profunda
reconversió. El creixement en base arnés urbanitzacions
s'ha acabat, peró les empreses petites i familiars tenen un
gran futur si pensam en la immensa tasca de conservació i
rehabilitació que queda per fer. Evidentment, es necessitara una ma d'obra qualificada per la qual cosa el Govern
hauria de fer un esfon; per incentivar la formació professional.
Queden molts de temes pendents per tocar. N'hi ha un
molt important, del qual ni ahir ni avui hem parlat fins ara,
és el de les transferencies als consells insulars.
Finalment -crec que en dos minuts hauré acabat, Sr.
President-, a les portes del 1993 és obligada una reflexió sobre el paper de les Illes Balears a l'Europa unida. L'hem
deixat per al final, no per considerar-lo un tema secundari,
al contrari, sinó perque sigui el tema que més es recordi
d'aquest discurs i, si és possible, hi dediquem més atenció
alllarg del debat que ens espera aquests dos dies. Escoltavem en juny de l'any passat el discurs d'investidura, i amb
il·lusió i esperanc,;a vos sentíem afirmar, Sr. President, la voluntat d'integrar -los dins la pseudo-regió europea coneguda com I'Eix mediterrani nordoccidental. Preocupat perque
les Balears quedassin fora del gran mercat europeu i consolidar la nostra condició periferica. No coneixem que s'hagi
avanc,;at gaire en aquest sentit, i ens agradaria saber quins
obstacles s'hi oposen. Per aquest motiu li plantejam una
pregunta molt concreta: Sr. President, quines accions heu
fet o pensau fer per integrar-nos en l'Eix mediterrani nordoocidental? No cal dir que creim vital aquesta qüestió per
no quedar doblement aillats de la Comunitat Europea.
Som conscients que el nostre pes específic és molt petit en
el context europeu, i precisament per aixo cal integrar-nos
en una area regional cohesionada economicament i que en
un futur tindra capacitat de presencia, fias i tol de liderat.
Peró també som conscients que 760.000 ciutadans de Balears són gairebé insignificants front de 320 milions d'europeus.
Per aixó ens cal cercar aliats que, pel fet de compartir
uns interessos lingüístics, culturals i, en molts d'aspectes,
económics, puguin amplificar la HostIa veu i influencia en
les institucions europees.
Acab, Sr. President amb una darrera reflexió. A les
portes de dia 1 de gener del 1993 Europa és basicament
competitivitat, i aquesta paraula ha de presidir d'aquí a endavant totes les nos tres actuacions. Competitivitat és produir més, millor i més barat que els nostres vei"ns, i aixó requereix, sobretot, formació professional i empresarial, reforma de les estructures, canvi i adaptació tecnológica, augment de la productivitat, inversions productives i no espe-
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culatives i, sobretot, una gran dosi de voluntat col· lectiva
per fer funcionar el propi país. És evident que en aquest aspecte hem perdut un temps preci6s que haurem de recuperar.
El Grup Parlamentari PSM i EEM som conscients que
ens trobam en una crullla histórica que coincideix, precisament, amb el pitjor moment de la nostra economia i que
caldnl un important esfor~ i sacrifici deIs ciutadans, empreses i institucions, peró tenim fe en la nostra gent, en els
nostres pobles. Sabem que, entre tots, ho podem superar si
ens proposam pensar i decidir per nosaltres mateixos, i ens
decidim a actuar com a poble i a assumir les nos tres propies responsabilitats i no deixar que intermediaris decideixin per nosaltres. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Sampol. Se suspen la sessi6 per un
temps de deu minuts.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ens trobam una altra vegada a l'inici d'un període de sessions parlamentari
per analitzar l'estat de la nostra comunitat, i ho feim en un
moment crític per als nostres ciutadans i per a les institucions que els governen. El Sr. President del Govern l'ha
volgut centrar, aquest any, en l'analisi i alternatives de la situaci6 económica de les Balears. Analitzar que passa, que
hem de fer, on hem d'anar, ens duu, lógicament a per que
hem arribat aquí. El passat ens ha de servir per entendre
l'avui i, com deia Pasqual, "soIs l'avui existeix en el cami del
dema." Necessitam parlar, per tant, de futur i voste no ho
ha fet, Sr. Cañellas.
La data maxima que ha fixat, de futur, és el possible
projecte de pressuposts de l'any 1993 que, per cert, encara
no ha entrat en aquest Parlament, més enlla, res de res.
AlIó que deien els antics mar tenebrarum. El seu discurs,
Sr. Cañellas, era una tira de titulars de periódics i revistes
de caracter económic, fins i tot anglesos. Voste que sempre
ens recomana, a l'oposici6, que no llegim els periódics, el
seu discurs era aixó. Peró aquest debat, en veritat, no ha comen~t avui, aquest debat va comen~r amb un precedent, i
el precedent era la no aplicaci6 de la destituci6 de la consellera de Cultura, Sra. Maria Antónia Munar. En veritat que
en té un després, en té encara un altre i pareix que ha de
ser candent. El debat de presa en consideraci6 de la reforma de Llei d'espais naturals.
Tots dos, aquests discursos, s6n importants perque ens
mostren quin protagonista tenim, qui és el president de la
nostra comunitat autónoma, quina és la seva credibilitat, i
deIs dos discursos podem deduir que, almanco, els seus interessos patrimonials primen per sobre de qualsevol interes
coHectiu. Aixó és una mala posici6 per a aquests moments,
dona credibilitat al discurs que ahir ens va fer. Podriem
modificar la dita popular i podríem dir avui i en aquests
moments: menten fets, canten barbes; si hi afegim can Sales
i Bon Sossec, encara ens podria quedar més cIar aixó.
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Qui vol afrontar un problema i intentar donar-li soluci6 ha de tenir, en primer lloc, for~ política peró també
n'ha de tenir, de moral. La política, la majoria mecanica
d'aquest Parlament, la té el Sr. President, la for~ moral de
cap manera. Recordem, Sr. President, el regust de la sal i la
remor del cementiri, i ja ens podem entendre tots. És necessari, per tant, tenir autoritat moral per demanar els ciutadans sacrificis, solidaritat i comprensi6 per tirar endavant. Voste, Sr. Cañellas, ho té molt cru. Per fer front a una
crisi, a l'esgotament d'un model, a una fallida de creixement de l'economia i a la perdua de visi6 de futur, les paraules s6n molt poc importants, soIs les mesures a prendre
i el grau de confian~ que aquestes generin s6n les que s6n
útils per als ciutadans.
Pot ser que, com diu qualcú, es tracta en realitat d'una
crisi psicológica, una crisi que afecta més els comportaments que la realitat. Peró és posible que hi hagi alguna
crisi que no dugui aquest tipus de psicosi o es possible que
hi hagi una psicosi d'aquest tipus sense una crisi? Per tant,
la importancia d'aquest debat polític d'avui no s6n ni les
analisis tecniques, sin6 les esperances que donarem a la societat balear, les alternatives, en una paraula. Com contestarem els interrogants que es fan els nostres ciutadans.
Aquells que en aquests moments es pregunten per que no
troben feina i no veuen expectatives de trobar-ne, perque ja
han complit els quaranta-cinc anys, aquells que acaben la
seva carrera universitaria i no saben on la podran exercir o
aquells que fa anys que hi vénen a treballar cada any sis
mesos.
També he de donar contestaci6 a aquells, la baixada de
les caixes de cada dia deIs quals, posa en perill el negoci familiar i que, tal volta, ja ha fet fora la seva dependenta.
Quan l'empresa i l'empresari ja no saben on dirigir-se per
trobar una sortida o quan es tenen recursos económics per
invertir i no se sap on s'han de posar perque no es veu cap
futur. Li demanariem: Aixó, ho sap el seu Govern, que fins
ara s'ha limitat a tapar forats; ho sap vos te, Sr. Cañellas, els
podria contestar, els va contestar amb el discurs d'ahir, Sr.
Cañellas? Exercir un liderat social suposa, en primer lloc,
tenir credibilitat i idees que convencin la majoria, prendre
decisions valentes i, sobretot, haver-ho demostrat en el
temps adequat, no haver fet deixadesa de les própies responsabilitats, per dures que aqueixes hagin estat.
Dir que pensam els socialistes de les Balears de la situaci6 económica a les nos tres illes, ho hem dit durant
aquest any. Hem presentat un pla de rellan~ment económic, hem fet repetides i insistents intervencions en aquest
Parlament i coneixem el que pensen els diferents sectors
socials, tant els económics com financers, amb els qui ens
hem mantingut i ens mantenem amb contacte constant.
Per aixó precisament, nosaltres, Sr. President, venim
avui a proposar solucions, no a divagar i a amagar la crisi
que existeix, perque existeix, Sr. Cañellas. Sense saber on
anam és mot difícil arribar a port. Nosaltres optam per una
comunitat fonamentada en elliderat del turisme i de l'oci
europeu, per incrementar la renda i la qualitat de vida d'aquests residents. Per tant, tots els objectius i recursos s'han
de dirigir cap aquí. Tot el nostre esfor~ i tota la nostra ca-
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pacitat de sacrifíci i d'il·lusió ha d'anar cap a aquest indret.
Tenim fe en el nostre poble i en la seva capacitat de
trobar i construir futur, si els polities saben exercir el degut
liderat, deixant de banda els interessos particulars i sectorials, si son capa<;os de governar, arriscant solucions imaginatives i valen tes, el nostre poble, així, té futur. 1 voldríem
fer aquestes propostes en cinc bloes: el primer que entenem és la consideració sobre el territori, el territori i el seu
ús és i ha estat el recurs basic de la nostra economia; per aixo són necessaries la planifícació i ordenació territorial vinclades als motors de la nostra economia: el turisme i l'oci.
S'han d'elaborar d'una vega da ja les directrius d'ordenació territorial, s'han de complir els objectius de la Llei
d'ordenació territorial, aprovada per aquest Parlament en
mar<; de l'any 1987, i aquest compliment ens ha de permetre aconseguir el necessari consens entre tots els agents socials i economies per triar el model d'ús del territori que
volem per al futur. S'ha de contemplar el territori com un
bé escas i necessario La preservació de l'entorn ha de ser
l'alternativa de qualitat de vida necessaria per milorar el
nostre producte turístico S'ha d'aconseguir la seguretat legal i jurídica per a noves inversions i evitar l'especulació,
malaltia cronica que ha encarit el nostre producte turfstic i
especialment l'oferta complementaria.
S'han de col· locar en el territori aquells productes
nous i complementaris a la nostra oferta actual, sigui a la
nautica, sigui al camp de golf o sigui la que sigui i afavorir
certament la diversifica ció de productes i activitats, pero,
realment, que ajudin les inversions reals i no les especulatives. S'ha de facilitar la qualificació del sol per a la implantació de les indústries tradicionals i noves, que no siguin
producte de la improvisació. Li hem de recordar la fabrica
de bombetes de Petra, Sr. Cañellas? S'han de col·locar on
convingui a la coHectivitat i no al guany particular. S'ha
d'afavorir el sol públic gratuH en els indrets adequats per a
la construcció d'habitatges per als ciutadans. S'han d'organitzar, racionalitzar i modernitzar les comunicacions viaries
i els transports i fugir, amb aixo, d'interessos corporatius i
privats.
Tot aixo s'ha de definir dins el marc de les directrius
d'ordenació territorial. Pero a més, aixo s'ha de presentar a
aquest Parlament, precisament perque un deIs objectius fonamentals és l'ordenació de l'aplicació sobre el territori del
turisme i de l'oci, s'ha de presentar en aquest Parlament
per tal d'ordenar l'oferta turística, les mesures que garanteixin jurídicament les actuacions d'un pla efica<; per aturar
el creixement de l'oferta que ja tenim i no caure en un cercle infernal de la baixada de la qualitat per la quantita1.
Han de servir per fer desapareixer l'oferta obsoleta i modificar, precisament, la Llei de modernització hotelera i fixar
terminis per complir els programes i encaixar-los en un
marc de reconversió.
Aquestes són mesures concretes, Sr. Cañellas, necessaries i no, a vegades, aquest discursos sense continguts i sense referencies. Per donar credibilitat, precisament perque
estam disposats a tirar endavant, hem de declarar ja tres zones turístiques: s'Arenal (platja de Palma), Sant Antoni de
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Portmany, Palma Nova i Magaluf, com a zones d'actuació
preferent amb l'objectiu, entre d'altres, de reconvertir o fer
desapareixer 30.000 places obsoletes a aquestes zones. Per
a aixo, precisament, s'han de constituir consells a cada una
d'aquestes zones, amb participació de totes les institucions
implicades, siguin ajuntaments, consells insulars, Administració central i amb els agents socials implicats. S'ha de
crar una gerencia que dugui a terme els objectius aprovats i
relacionar-los amb el Pla marc de competitivitat a fi de
gaudir deIs seus beneficis.
Actuacions concretes seran les que ens donaran precisament credibilitat davant els ciutadans, fixar objectius i timing per complir-Ios. Les directrius d'ordenació territorial
i l'actuació immediata a les zones d'actuació preferent afavoriran la reactivació del sector de la construcció i crear
noves expectatives de remodelació d'edificis i noves construccions i s'han d'aportar, des del Govern, recursos economies i faciltats administratives.
Fent coses i aportant projectes és com s'entusiasma la
gent, Sr. Cañellas. Governant és com es guanya credibilitat,
perque es fixen objectius concrets i es corregeixen si es cometen errors. Per que hem de fer aixo (... ) de manera urgent? Voste, Sr. Cañellas, certament ho ha dit en el seu discurs, perque ha hagut a partir de l'any 1985 un impuls general de l'economia mundial que ens va afectar positivament, i faré una cita, voste va parlar d'un economista d'aquestes illes, el Sr. Alenyar, del qual va citar un article, pero en aquell mateix article assenyalava i citaré textualment:
"La aceleraci6n del ritmo de crecimiento de la construcci6n
se vi6 potenciada por el anuncio previo y la aprobación posterior de una nueva normativa sobre hoteles y establecimientos turísticos." Més endavant diu: "La demanda de la construcción, muy superior a la coherente con la evolución razonable de las necesidades racionales de crecimiento de la planta turística, como consecuencia de ello", d'aquestes mesures
que no varen prendre, "entre 1985 y 1988 el número de plazas de alojamientos turlsticos experiment6 un incremento absoluto de 90.612 unidades. "
Voste ha dit que sí que hi va haver un ( ... ) economic,
aixo és cert, i ens va tirar cap endavant, pero precisament
perque hi havia uns excedents, perque hi havia una serie de
condicions i perque, sobretot, la passivitat i la irresponsabilitat de l'actuació del seu Govern, del de voste, Sr. Cañellas, amb la regula ció en aquells moments de l'oferta turística varen provocar que en cinc anys la construcció es desenrotllas de tal manera que cobrís el que en deu anys no
ha uria reali tza 1.
Segons aquell creixement logic que venia tenint el resultat van ser 92.000 places construId es del mateix tipus
que ja tenia. Creixement de la població de les Illes del 1985
al 1990 en 90.000 persones. Any per any, durant aquests
anys, duplicare m i triplicarem els anys de més forta immigració i es va provocar un fort desequilibri demogrMic i de
població activa.
La creació actual d'un nou producte turístic que, com
abans, va ser rendible, va fer, llavors, que fos més rendible
construir nous edificis que reduir places i que reconvertir
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establiments de llavors, perque s'havien basat fonamentalment en la reducció ele costs de personals. Necessitaven
grans plantes obertes on poguessin servir al mateix temps
tots aquells clients que hi havia dedins; aixo va fer que fos
més rendible construir de nou que reconvertir o invertir
dins el que ja hi havia constrult. Per aixo, precisament, ara
hem de prendre mesures cautelars i afavorir la reconversió,
i és imprescinble ara aixo, si no es vol caure en un altre engany. La nova demanda que es fa avui de la qual el Sr. Cladera ens podria parlar, la nova demanda que fan avui els
tour-operators comen\3 a ser també, en aquest mercat angles que ens creix, de quatre clients dins una habitació, i aixo esta afavorit pels costs a la baixa del cens d'avió, i esta
afavorit fonamentalment per la reducció de costs de personal.
Pero aquest tipus d'oferta va certament contra els interessos generals de millora de qualitat i d'augment de la capacitat de les des peses turístiques. Per aixo hem de prendre
les mesures ja. Al seu Govern, en aquests moments, no li
pot passar el que ja s'anunciava que va passar I'any 1985 i
l'any 1986, el seu Govern no pot quedar-se sense fer res i
deixar fer. Les llicencies de noves places i la desaparició de
l'oferta obsoleta o la seva reconversió requereixen plans
concrets i efica<;os que suposin un necessari control de l'ús
del territori i deIs recursos naturals. Mentrestant, voste, Sr.
Cañellas, i el seu Govern, el que ens proposen són plans de
ports esportius, pares tecnologies, sol industrial, pretenen
més l'especulació d'intermediaris que la inversió real i positiva que ens ajudaria a millorar la qualitat de l'oferta i a diversificar el nostre producte.
Pero per actuar no basta tenir i analitzar els fets economies, és necessari també incrementar, organitzar i estructurar la voluntat del nostre poble; per tant, hem de crear
amb l'acció de govern un marc de pau social, no és possible
afrontar una actuació d'aquest tipus sense implicar tots els
agents socials, sense un autentic pacte social a les Balears,
donar la iHusió de sortir-ne costara sacrificis forts, pero ho
hem de fer amb la consciencia que hi participen tots solidariament. Si volem ser ellloc de destinació turística o de serveis, necessitam presentar un marc de convivencia justa i,
per tant, participada i responsable.
Per aixo, precisament, hem de crear organismes d'arbitratge autonomic, acceptats per tots, per treballadors i per
empresaris, que resolguin qualsevol tipus de conflicte laboral, que escoltin les parts i emetin resolucions equanimes i
amb autoritat moral; un marc d'autoregulació de l'exercici
del dret a la vaga i pactar contrapartides amb els agents sodaIs. Un conveni marc de les Illes Balears amb els sindicats
i les patronals, amb garanties i aportacions pressupostaries
del Govern de la Comunitat. Conveni que, evidentment,
haura d'incloure el foment i I'estabilitat de I'ocupació, les
jornades d'equivalencia, els ajuts i les tasques propies deIs
sindicats i patronals, creació de fons socials per a salaris
d'inserció, programes d'habitatge, etc. Haurem de crear un
patronat per a la formació professional ocupacional que
gestioni tots els recursos formatius propis de la Comunitat,
de I'INEM o deis fons europeus, amb la representació equilibrada del Govern, sindicats, patronals, INEM.
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Sense entusiasmar per a la participació i per a les
aportacions de tots és molt difícil encertar sortides valentes
de futur. Em permetra que digui que voste just fa el contrari, Sr. Cañellas, i li vull fer memoria; aprova un consell de
treball, parla -no sé quin dia va sortir a tots els mitjans de
comunicació, si és que deien veritat- de pacte social, reuneix els sindicats per parlar de formació, concerta un Pla de
comerc; amb quatre mil milions i després, Sr. Cañellas, no
fa res, més aviat al contrari, no sap ni saben on s'ha aprovat
el Pla de comerc;, els decrets exclouen xifres i participació
deIs empresaris i deIs sindicats i al damunt encara treu un
decret d'un consorci estrany per a la gestió de la formació
professional i ocupacional excluint precisament els agents
socials. Voste, Sr. Cañellas, enganya la gent -en el bon sentit de la paraula- pero ja el van coneguent a mesura que es
veu obligat a fer aquestes coses, perque si fos per voste ni
els reuniria, vos te no creu en tot aixo, voste vol el tu a tu,
sense compromisos per part seva. Si actua així, Sr. Cañellas, no es podran denamanar ni solidaritats ni comprensions ni entusiasmes, sembrar de sau la participació responsable i ensorrar les voluntats.
Som -com ha dit voste- un poble petit, pero som ja un
poble madur, que creu que és possible dimensionar la convivencia i els objectius per fer efica<;os els recursos, i per aixo s'escandalitza perque no es poden utilitzar els mitjans
públies per ajudar els amies deIs president, el Sr. Fageda o
el Sr. Jaume Gibert. No es poden emprar els mitjans públies per a una utilització partidista o per guanyar voluntats
i adhesions incondicionals. Tot aixo és injust, és un frau.
Crear pau social, pacte social, exigeix total transparencia i
justícia en la utilització deIs doblers i recursos, no basta
amb la legalitat, és precisa la justícia.
Hem de parlar, en un tercer capítol del Govern i de
l' Administració. L'autonomia ha de servir per fer més eficae; i barata la gestió pública, per fer-la més proxima i més
transparento Per tant, s'han de reduir les conselleries a sis,
aixo sí, amb dedicació exclusiva i plena, s'ha d'acabar l'escandol de tenir un govern a mitja jornada i, en canvi, a sous
ben sencers. Han de desapareixer tots els mals anomenats
assessors, que no són tals, sinó comisaris o mercenaris polities a institucions, a ajuntaments, a moviments socials o a
grups de propaganda. Els assessors han de ser persones de
provada solvencia tecnica per als fins per als quals siguin
contractats.
S'han de crear plans conjunts d'actuació administrativa
de les tres administracions a l'ambit autonomic i crear les
finestretes úniques als ajuntaments que, a prop deIs ciutada, canalitzin totes les gestions administratives a l'ambit
autonomic. S'ha de crear una. centralització d'emergencia a
cada illa, protecció civil, incendis, policies locals, forces de
seguretat de I'Estat, amb els pertinents convenis i afavorir
un clima de seguretat ciutadana eficae; per al conjunt de la
nostra societat i per al sentiment de protecció deIs que ens
visiten.
Hem d'introduir a les empreses !BASAN i lFEBAL
total transparencia i programació per a objectius i adequarles amb elements d'iniciativa privada en gestió i participació economica, obrir-Ies al control de les entitats ciutada-
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nes i socials pertinents, que deixin de ser els pous negres
perque ningú no sap que fan amb els doblers.
Per altra banda -i aixo entra un altre capítol- hem d'incrementar els signes de la nostra identitat mediterrania i
europea, lloc de trobada de cultures i comunicació entre els
pobles; la cultura per a nosaltres no pot ser només lingüística, ha de ser la nostra anima i el motor d'allo que volem
ser en el futur, ha d'impregnar la nostra economia, la d'un
poble acollidor. Tenim davant el repte d'Europa i s'ha de
dissenyar un pla de competitivitat dintre del marc d'un pla
de convergencia amb 1'objectiu de facilitar, des de diferents
angles d'actuació, els ajuts necessaris i les actuacions conjuntes per a 1'adaptació de les empreses a les Illes en el nou
context de relacions que ens imposa la nostra pertanyen<;a
a l'Europa unida, amb l'únic objectiu d'accelerar el nostre
particular procés d'adaptació al nou escenari europeu. Volem construir un nou viaducte de doble direcció amb Europa, que ens permeti la nostra adequada velocitat dins el
context economic i social. Hem de ser les illes del sud d'Europa i no les del nord d' África.
Ens trobam en una situació greu, difícil, dintre d'una
crisi general, pero amb unes caracterfstiques que ens afecten de manera especial. S'ha desequilibrat la nostra demografía, la nostra població jove té poques esperances de trobar feina estable, la nostra piramide d'edat ens demostra
que per cada adult que esta a punt de jubilació n'hi ha més
de dos que esperen incorporar-se al món del treball, i aixo
durara almanco més de deu anys.
Baixam la nostra capacitat d'ocupació i provocam emigració, precisament deIs qui són expulsats del mercat de
treball amb més de quaranta-cinc anys. Hem reduH els lloes
de feina, amb una caiguda projectiva quatre vega des més
que la de 1'Estat espanyol, es van reduir l'any passat per
primera vegada el nombre d'autonoms. Hem desequilibrat
la nostra oferta turística en entrar dins un cercle diabolic
que cada vegada redueix la rendibilitat delnostre producte.
La indústria, que ocupa prop del 12% de la població activa,
soIs menys d'un 4% esta dedicada a activitat de demanda
externa a la Comunitat Autonoma. S'ha disparat la morositat fins a xifres insospitades. L'atur es transforma en estructural, i si continuam així es pot incrementar rapidament
amb l'impuls i ens aproparem al 20%.
Per sortir d'aquesta situació necesssitam moralitzar la
nostra economia. Tal volta -com deia el Sr. Forcades- fentla calvinista. Aquesta és la realitat de la nostra comunitat.
Aquestes són les accions de govern per sortir del pou pero,
Sr. Cañellas, voste es limita a ocupar el poder, governar?
Governar és una altra cosa. Pero em permetnl una pregunta: vol governar?, vol actuar?, vol resoldre la crisi?, vol
atendre els ciutadans o només vol tenir contents la familia i
els amies? Esta obsesionat amb resoldre els seus problemes
patrimonials i els deIs seus allegats, i aquest estat l'ha dut a
paralitzar tota 1'activitat del seu Govern, no hi ha crisi, i si
no hi ha crisi per que ha corregut amb els milions cap a un
cementiri si, fins i tot, els cementiris fan fíga? No em digui
que no hi ha crisi.
Aquesta paralització del Govern colapsa les iniciatives

imprescindibles en els moments més críties des de la creació, 1'any 1983, de la nostra comunitat autonoma. Ho deiem al passat discurs: el Sr. Cañellas no sap que ha de fer ni
per on n'ha de sortir. Per aixo li hem dit que hauria de fer, i
li direm a aquesta cambra dia a dia, setmana darrera setmana, mes darrera mes. Hi ha alternatives, Sr. President, o no
vol governar? El drama és aquest, no vull governar, em basta amb comandar.
Si empram paraules dures i clares és perque no volem
tenir la responsabilitat historica de callar quan el futur del
nostre poble i de les seves institucions estan en perill. Sr.
Cañellas: la seva passivitat i deixar fer, confondre liberalisme amb "fotisme" economic juntament amb la mancan<;:a de
tota autoritat moral per part seva, afavorint amiguismes,
interessos privats i partidaris, ens ha dut a sortides difícils.
Vos te, Sr. Cañellas, com un rei Mides a l'inversa, ha podrit,
ha deixat podrir, tot el que ha tocal. El seu "qui dies passa
anys empeny" l'ha dut a no poder contestar les preguntes
d'on anam que feiem al príncipi, perque vos te, Sr. Cañellas
és un frau, un engany, i jo el comen<;: a desemmarcarar al
nostre poble.
No creu en el que diu, els fets ho demos tren. Parla de
poble, fíns i tot a vega des pareix que parla de nació -paraules del Sr. Forcades-, a vegades pareix que parla de sobirania economica, de banes centrals, o almanco li vol donar els
continguts d'una nació, pero voste no hi creu, en aixo; hi
creuen vostes i el grupet deIs qui l'envolten. La seva mancan<;a d'autoritat moral per exercir el necessari liderat social que demana la nostra societat ens ha dut avui, aquí, a
explicar el que nosaltres farem quan governem si ho volen
així els ciutadans o la majoría d'aquest Parlament.
Per tant, li demanam, Sr. Cañellas, que s'ho pensi i actUl en conseqüencia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Té la paraula el Sr. President del
Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Gracies, Sr. President. Tot equilibri suposa un gran esfor<;: i sortir aquí suposa, en la majoria de casos, haver de
fer un gran esfor<;: d'equilibri, perque si un, com altres dies,
es deixa dur de la vehemencia després les croniques parlen
d'haver perdut els nervis o d'haver-lo fet sortir del solc. Si
aixo és una intervenció, mesurada i llegida amb tota tranquiHitat llavors l'oposició parla d'indiferencia, de falta
d'estimació, de no creure allo que es diu o es defensa. L'equilibri és difícil, pero mirin, senyors, jo estim massa aquesta terra per no dedicar-li tots i cada un deIs esfon;os en la
mesura que faci falta, tot 1'entusiasme que faci falta; i si en
qualque moment aqueixa vehemencia em surt és perque
precisament en qualque moment en que la debilitat em
guanya, tan soIs el pensament que un dia qualcú a aquestes
illes li pugui donar la capacitat de governar em fa reviscolar
de tal manera que em fa aguantar i em fara aguantar aquí
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per molt de temps, de manera que s'hi vagi acostumant.
Aixo ve al cas per donar l'enhorabona a dues persones,
o a dues circumstancies: una, per una vega da -sense que seveixi de precedent- als mitjans de comunicació perque a
l'hora de difondre el missatge que jo vaig donar almanco
han fet que un deis grups presenti una postura raonable en
lloc d'una coHecció d'insults, com jo així la vaig considerar
la darrera vegada i així ho vaig dir amb tota la honestedat,
amb poques idees i poes sentits, i aixo no ho deia jo tot sol,
ho deien mitjans de comunicació de caracter nacional que,
tant d'un grup com de I'altre, varen posar tots els insults,
un darrera l'altre, per veure qui deis dos n'havia dit més.
Aixo em va fer recordar, sense cap dubte, aquella anecdota que conten de la historia de Francesc Cambó, que un
dia -i així ho conta ell mateix- en un debat en el Congrés de
Diputats, dins aquell entorn del que es denominava el discurs de la corona, avui és el debat de l'estat de la nació o
aquí el debat de la comunitat, pareix que en un moment del
seu parlament, Francesc Cambó dirigí a Juan de la Cierva
una agressió verbal personal, una agressió verbal personal,
no un enfilai, una. Per cert, conta també el mateix autor i
així esta reflectit a les actes del parlament que Juan de la
Cierva, I'endema, va tenir oportunitat de rebatre'l i de ferho molt bé, pero anys després Cambó encara lamentava
aquest lapsus i escrigué a les seves memories: Aquella agressió no la vaig oblidar mai. L'agressió personal es torna
sempre contra aquell qui la produeix; és per la raó, és per
la serenitat, és per la noblesa i la cortesia que en el parlament, com a qualsevol part es triomfa i s'obté, si no el convenciment, almanco el respecte de tothom. A mi m'agradaria que mirassin quantes raons, quantes serenitats, quanta
noblesa o quanta cortesia. Ha hagut a certes manifestacions
fetes dies passats i avui, aquí, a excepció de la rectificació
oportuna del PSM i EEM, no s'estranyi, dones, qualcú, si
no són respectats a l'hora de contestar el discurs del Sr. Alfonso, vull dir, perdó, del Sr. Obrador.
No era propi del seu Grup, senyors del PSM, no havia
estat mai així. Quan altre era el portaveu del seu Grup, no
m'he cansat mai d'alabar que dins la duresa ideologica i a
vegades fins i tot d'expressió, dins l'acritud que hi havia, a
vegades, dins la seva forma d'expressió que, fins i tot moltes
vega des ha estat mala d'aguantar, que dins la firmesa que
d'unes conviccions sempre hi havia una actitud constructiva, compartida o no compartida; moltes vegades no compartida pero sempre constructiva i mai negada.
L'actitud contraria del Partit Socialista, avui repetida
aquí, i a la que tindré ocasió de contestar gens m'estranya,
ni crec que els estranyi a cap de vostes, perque si examinen
les situacions darreres veuran com qui té nervis són ells;
nervis perque els resultats no els van bé; nervis perque les
comparacions els van malament; nervis perque tenen por a
perdre diputats, i aixo no ho dic jo ho diu el seu secretari
general en una circular d'aquest mes d'agost passat enviada
a tots els militants, aquí on davant aquell perill que ell mateix reconeix que un partit polític pugui incrementar davant unes legislatives la seva quota d'electorat i treure més
diputats, ofereix com a so lució que aquí a tot on s'esta com
a oposició s'ha de fer la m3.xima feina d'oposició a totes les
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institucions sense contemplacions, és a dir, fora manies, i
esta ben clar, sense contemplacions i fora manies a aixo,
com que són una miqueta obsesos -no sé com es diu aquesta paraula, me la traduiran vostes-, estan obsessionats, aixo
vol dir ala en el cap del president, com si en aquell grup no
hi hagués res més, fora manies, sense contemplacions. Fins
i tot ens han arribat a comparar amb un govern de falcons i
caderneres primer, de falcons i caderneres després, i busquerets després, perdonin, gracies per la informació. Pero
pensin que en mallorquí també diuen que moltes picad es
també maten un ase, i si aquí hi ha els bees, a veurc qui remena les potes, i continuant amb el mateix símil, si nosaltres som un govern de falcons i busquerets, l'oposició deu
ser d'olibes, perque duen deu anys fixant-s'hi molt i encara
no n'han apres, pero continuarem donant llic;ons magistrals
sense cap contemplació, igual que ells.
Els deia que aquest era el missatge, si valgués l'actuació cinematografia, Sr. Peralta, de Juan el duro. Molt més
inteHigent em pareixeria a mi la que feia també per escrit
el secretari general d'aquell partit anterior, el Sr. Josep
Moll, que escrivia temps enrere als seus militants les situacions de crispació mai no ens beneficien; voste sí que era
inteHigent, Sr. Moll, per aixo l'han sentenciat.
A mode general i que valgui per a tothom. Jo no puc
admetre que jo ahir fes una intervenció en la qual tan sois
hi hagués punts d'actuació purament economicistes, tot i
que agraesc la gran feina que cadascun deis consellers del
meu Govern fan en tot el contingut d'aqueix discurso Tampoc no puc admetre que fos un discurs o una actuació aquí
on tot es reduís a un missatge d'esperan¡;a. Manco puc admetre que sigui una intervenci6 purament triomfalista, perque aixo no és cert. Perque voste tenen possibilitat de llegir-ho, perque vostes han d'admetre que dins aqueixa intervenció es reconeix que de creixements molt notables, per
no emprar un altre terme, hem passat a un creixement purament sostingut, molt moderat. Tendrem ocasió d'entrarhi perque avui no m'han rebatut aqueixa actuació. Han
d'admetre que vaig reconeixer situacions greus a sectors,
fins i tot a agents individualitzats. Vaig reconeixer dificultats greus financeres per aaquells qui havien estirat els
peus més que els llen<;ols pensant que la situació de bonan¡;a mai no s'havia d'acabar, que mai no podia venir un canvi
de posició de la nostra propia societat i del context espanyol i europeu que fes canviar aqueixa situació i que aquelles actuacions que es feien en un moment com aquell de
creixement indiscriminat, podien aturar-se; pero aixo és
una equivocació deis qui ho han fet, no del Govern, és una
equivocació d'aquells sectors o d'aquells agents individualitzats -per dir-los de qualque manera-, que han cregut que
aixo podia ser.
En la meya intervenció es reconeix també una posició
bona, comparativament, no simplement bona, en cap moment no vaig una afirmació com aqueixa; bona comparativament amb altres, no absolutament. Per tant, tenc els peus
en terra, sé bé cap on vaig i encara no m'han enterrat. Si
qualcú en qualque moment va creure que en la meya in tervenció només em mirava el llombrígol, perque supos que
era una metMora, li diré que com a metMora no és valida i
si físicament així li va pareixer és perque unes ulleres noves
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de la mateixa imatge, perque no me l'he canviada, em causen problemes fins que m'hi acostum, a l'hora de llegir. Pero vaig afegir qualque cosa més, vaig posar les fórmules per
sortir d'aqueixa situació, tant generalitzades com les que
s'acaben d'exposar avui, aquí, potser.
Unes orientacions cap a la nostra societat, el camí que
aquesta ha de seguir si vol sortir de la situació en que avui
es troba, i que no divergeixen ni de les que ha exposat el
Partit Socialista de Mallorca ni el Grup MIXT ni, molt
manco, el Partit Socialista, perque no n'hi ha d'altres. En el
turisme, qualitat, en la indústria, qualitat. Manteniment i
desenrotllament per a l'agricultura i per a les indústries derivades, si hi ha qualcú que hi vulgui invertir; en podem
parlar ampliament i em donaran peu a parlar-ne les in tervencions deIs portaveus en el seu moment.
Un camí de ( ... ) cap a la tecnologia, com a solució per
a les nos tres illes, una gran especialització del personal a
través de la formació per fer-los competitius. Pero hi vaig
afegir qualque cosa més, perque aquestes són fórmules tan
generalitzades com les emprades per distints grups, perque
aquí i en aqueix moment o s'agafa el camí de la generalització i a un se l'acusa de no posar les fórmules concretes o
s'agafen les fórmules concretes i a un li diuen que no té
model general. Per aixo no hi ha un sol debat, n'hi ha molts
al llarg del temps i en el conjunt d'aquell debat es conté
quin és el model que un segueix.
Li deia que hi havia sis eixos d'actuació, estara d'acord
o no amb el nostre Pla de desenvolupament regional, que
s'ha presentat ja en aquest Parlament, el qual es basa en
aquests sis eixos, cada un d'ells té un finan~ment per un
període no d'un any ni d'un pressupost, sinó de cinc, i amb
una exposició a llarg termini, que tindrem dret a debatre
aquí, tindrem possibilitats de fer-ho i amb unes partides
economiques concretes en els pressuposts d'enguany, que
és el que comen~. És la influencia que pot tenir el sector
públic, simplement com a motor, encisador a uns moments,
incitador a un altre o coHaborador amb qualcuns. És l'única manera de resoldre realment un problema que hi pot haver, que hi és, social, d'una manera definitiva, si no es vol
acudir a plans especials de protecció, com el Pla d'ocupació
rural a al tres comunitats, que poden dur-nos per altre camí.

A mi m'agrada escoltar el PSM, em permetran que els
digui una cosa: vostes, al veure del nostre grup, tenen qualque cosa d'atractiu, quasi quasi avui els podríem pro posar
fins i tot coalició de govern, pero ens passa una miqueta
que són vostes com les primeres nous que cauen enmig del
camí; tenen qualque cosa d'atractiu, estan entre el verd i el
negre, entre un verd que avui és realment atractiu per a
molta de gent, només que vostes el duen un poc més enlla,
perque és l'única manera de donar-se a coneixer. Endemés,
avui crea una expectativa i vostes la saben aprofitar, s'ha de
reconeixer aixo. La llastima és que darrera el seu model els
passi allo de les nous primeres, que quan les esclafen totes
són buides, i el seu model no acaba d'entrar perque es topa
sempre que agafen el millor de cada casa, el millor de cada
programa, i després es troben que aixo és dificil de dur a la
realitat, i quan l'intenten dur l'embragament patina, perque
estan en contra de les grans inversions en infrastructures,

que sempre causen impacte, estan en contra deIs desenvolupaments urbanístics -no dic si amb raó o sense-, avui crec
que les postures són diferenciades a les de fa un any, estan
en contra deIs camps de golf, els ports esprotius (... ) o els
altres tots són una agressió, una indústria és un perill, i fins
i tot n'hi ha qualcun que no vol ni la presó.
Pero el seu problema és que si tot aixo que és tan hermós ho haguessin de dur a la practica ens trobaríem amb la
dificultat de compaginar aixo a la llarga amb el mateniment
d'una economia suficientment sostinguda, per poder continuar donant menjar a tots els qui estan aquí i garantir un
futur per a tots els qui hi ha. El problema que hi ha entre
ser oposició o ser govern és que s'ha de triar entre l'hermós
o fer posible un desenvolupament sostingut, en matenir
postures que sÓn únicament i exclusivament postures que a
la millor són lloables, pero que és difícil després, quan un
ha de resoldre els problemes, poder basar-se en aquest
comportament. Vos tes ens durien massa aviat a un COffiportament zero.
Hi ha un parell de coses que voldria aplicar-li, en
aqueix sentit i que entren ja en coses concretes, d'aquelles
que voste ha dit, perque tots han parlat de dissenyar el país
que volem, pero els dissenys varien. Voste ha basat tota la
seva actuació en l'evolució cie l'ocupació, pero no val només mirar-la en el moment en que baixa, s'ha de mirar a
veure que havia passat abans, i en el període 1982 a 1991
l'ocupació ha augmentat a Espanya un 18% i a Balears un
31. En el moment en que vénen les dificultats és logic que
hi pugui haver un decreixement molt major de l'ocupació,
de la creació de noves ocupacions, perque no hi ha possibilitat de mantenir aquest ritme de creixement.
Si miram l'atur i comparam xifres al final no en sortira
cap d'igual, cadascú empra una font d'informació, pero miri, les darreres dades són de setembre del 1992, i aquelles
dades, oficialment, són que Espanya augmenta a totes les
comunitats, que Balears no figura entre les que augmenten
més des del setembre cap a l'agost, damunt ragost, ja que
per davant ella estan Cantabria, Catalunya, Madrid i el País
Basc. Que per al total espanyol hi havia un increment en el
1989 de 36.000, en el 1990 de 26.000, en el 1991 de 59.000 i
en el 1992, només de 61.000; que, per tant, aixo ens demostra un poc el que parlava sobre la situació generalitzada,
que no és exclusiva d'aquí, i que la intenció real, encara
comparativament, ens dóna una millor posició perque mentre Espanya esta en el 14'5 -parlo de setembre del 1992nosaItres encara estam sobre el 12.
No m'agrada veure com es redueix aqueixa diferencia
que abans era molt més important. El problema és que s'ha
de veure exactament quines són totes les coincidencies que
hi pot haver, quins són els problemes reals que han fet que
aixo es produexi així. No només és la situació economica la
que devalla, la que pot tenir una influencia, és que al mateix temps aqueixa competitivitat que tots demanam obliga
a mirar més que mai els costs, obliga a fer un examen dins
cada empresa, dins cada organisme, dins cada situació, a
veure si estam sobredimensionats o no, per ajustar aquests
costs a la realitat i mantenir beneficis.
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A veure de quina manera es pot mantenir una productivitat davant la competencia exterior, i a veure com podem
fer i mantenir-nos dins aqueixa demanda turística que s'orienta cap a nous sistemas distints de I'hoteler, a segones
residencies, perque aixo esta implicat, pero no s'ha oblidat
tampoc que en aquell tema hi ha la influencia directa i concreta del reial decret llei al qual s'ha fet aquí menció, que
no és dictat -crec jo- pel nostre Govern, sinó per un altre,
que és el que més influencia ha tingut sobre la destrucció
d'ocupació, perque perjudica les expectatives deis treballadors i aquí on el Partit Socialista s'havia compromes afer
totes unes actuacions amb el seu grup a Madrid per corregir el que a aquestes illes havia denunciat el Govern de la
Comunitat, que havien denunciat els partits polítics, que
havien denunciat empresaris i sindicats. També a aixo fa referencia la informació del Sr. March quan diu que en
aquest decret llei és aquí on més han pogut influir els socialistes de Balears, Déu ens alliberi que continu'in influint
tant en les actuacions del Govern central, perque si aquesta
és en la que més han pogut influir Déu ens alliberi de situacions que es produeixin com aquesta.
El que dins aqueix context em pareix és que no devem
anar molt malament en els cil!culs de creixement, perque
ningú no s'ha atrevit a entrar-hi, senyal evident i clara que
els marges de caleul del nostre creixement, deixam per dubtoses les que ens donen un creixement exhaustiu, ineloses
les de la Universitat, nosaltres les deixavem reduldes a un
creixement moderat, no hi devem anar tan malament.
Voste em parlava de la recessió, la qual jo li he d'acceptar, del sector primari; li he d'acceptar perque la coneixem, i si no varem fer una actuació especial és perque creim que la llei diu el principi d'un debat anterior hagut en
aquesta cambra sobre aquest sector, perque les solucions
continuen sent les mateixes, els principis continuen sent els
mateixos i falta una decidida actuació per part deis agents
economics. No hi ha gent que vulgui entrar a comercia litzar els productes en conjunt, costa que el propi productor
s'agrupi i faci les seves actuacions, se li ha ofert la qualitat
controlada i se li han ofert ajudes per entrar a formacions
cooperativistes o associatives per fer actuacions conjuntes,
pero aixo els costa, perque a la millor només saben produir
i per ventura aixo és bo, i fa falta que els sectors economics
es decideixin d'una vega da a no contemplar -com deia el Sr.
Portaveu Socialista- que només hi ha una actuació economica en aquesta comunitat que és el turisme, punt i acaba.
N'hi ha d'altres que poden donar solucions als excedents, encara n'hi ha a qualques sectors empresarials, per
poder entrar a fer la mediació entre el productor i el consum, i que doni vida a aquell sector. Continua, de qualque
manera, encara viu aquell famós que definírem com a pacte
intersectorial, pero falta que qualcú l'acabi de juntar. Si la
política de la Comunitat Economica Europea ens deixa arribar-hi a temps, perque voste sap que, realment, per a
aquestes illes, és realment nefasta. Ens cerquen que abandonem totalment i absolutament les nostres actuacions.
Dit aixo em consta, encara que sigui per una vegada i Ji
promet que sense que serveixi de precedent, he de sortir
una mica, no m'ho prengui en consideració, en defensa
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d'un grup socialista, que no és aquest sinó un altre. Em penediré tot d'una, ja ho sé, pero ho he de fer, perque ens ha
tatxat d'haver abandonat massa facilment la pressió, la
pressió i l'expectativa que crearem aquí mateix en un moment determinat sobre el Pacte Autonomic. Jo crec que no
hem abandonat cap pressió, crec que en el finang¡.ment, no
definitivament, hem donat una pass a i s'ha resolt, no en la
forma que voste deia de 21.000 contra 27.000, Ji fallen una
miqueta les xifres, després de les darreres correccions són
23.000 contra 27.000, una puja del 18%, perque ens posaren una trava i ens varen dir que ja no podien més, i no hi
entren les carreteres, és un caso EstabJit aqueix punt, que
no és definitiu tampoc, torna a ser per un període, una circumstancia i un moment, continuam lluitant i mantenint
vives totes les possibilitats d'increment del nostre nivell
d'autogovern, el compromís i el termini és que ha fet i establit, només que el ritme d'aquest termini el marca aquell
qui té la majoria, aquell qui havia de dur la llei, aquell qui
I'havia de defensar, aquell qui l'havia d'aprovar, aquell qui
l'ha d'executar i, desgraciadament, aquell encara no som
nosaltres. Per tant, renec completament del café para todos,
perque no podem ni volem sentir-ne parlar.
Dins aquest finang¡.ment, sí que s'han tingut en compte vells contenciosos, com el de carreteres, no suficientment satisfactoris, pero que hi són, i sí que hi hem aconseguit ineloure vells contenciosos com el de la insularitat, encara que no fos tan encertadament com ho voldríem, tant,
cada pic, amb aquell personal, tant, cada pic, tant de bo de
cada discussió en treguéssim tanto
Jo admet que voste vulgui fer al Govern responsable
de la crisi, quin remei ens queda!, endemés jo vull acceptar
la nostra part des del moment en que estam aquí i des del
moment en que el Sr. Felipe González l'admes a tota, que
jo no n'admetés una part, tothom n'és responsable i respon
de les seves decisions pero, per ventura, si a les altres comunitats haguessin pres les mateixes decisions que nosaltres, aleshores avui no hi hauria ministres d'economia que,
cercant excuses per a les seves greus dificultats, mirassin
cap a les rambles o miras sin cap on no els convé mirar o
cap aquí on els convé massa mirar. Voste ha dit que la situació no era bona i ha fet una serie de plantejaments,
igual que els ha fet el PSOE sobre turisme com a sector
principal, sobre l'agricultura, la necessitat de comercialitzar
i de dedicar-nos al mercat interior, que la compartim, que
hi feim feina, que hi decidim, que hi actuam, que la impulsam, amb més o menys exit, pero que estam en la mateixa
línia.
Per aixo li deia que hi havia la possibilitat de compartir govern quan vostes vulguin en aquell sentit. La dificultat
de la construcció, que té una necessitat de reconvertir-se.
S'ha aturat a pensar, sois un minut, la repercussió que va
tenir davant I'assemblea de constructors la intervenció d'aquest president quan va dir a aquell sector economic que
els temps passats s'havien acabat i que no tornarien més,
que havien d'optar entre continuar sent co¡'¡ocadors de les
Illes o empresaris, i que si optaven per la primera solució el
seu avenir, per a molts, era negre i que si optaven per la segona, que l'empresari cercas precisament aqueixa reconversió, i que per fer restauració de monuments no es vagi a
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cercar especialistes a la península o que per a programes de
fayllleS no s'hagin de cercar empresaris amb un lIum i durlos a fora o que per a actuacions de patrimoni no n'hi hagi
cap.
Crec que ha dit exactament el mateix que jo els vaig dir
a ells, tan sois en una cosa em pareix que aprofita les informacions -com diuen en foraster para arrimar el ascua a su
sardina. En manifestacions públiques fora d'aquí aixo ho ha
dit amb una altra frase, cada dia tanquen dues empreses,
avui ha dit que cada dia tanca una botigueta, 525 negocis
en cinc mesos; jo no dic que aixo no sigui veritat, el que
passa és que aixo ho ha de comparar amb el que hi havia
abans, el que passa és que ha de comparar si aquest moviment és economic -que n'hi ha-o No és que jo negui que la
situació economica em tanqui pero, a veure com esta la
comparació amb altres anys i a veure quina incidencia té aixo, perque la Tresoreria de la Seguretat Social diu que en
desembre del 1989, per posar un mes en que la temporalitat no afecta, hi havia 27.293 empreses que cotitzaven a la
Seguretat Social; en el desembre elel 1990, 27.612; en el
desembre del 1991, 27.895. Aixo vol dir que en tanquen,
pero que també n'obrin, perque curiosament les altes deis
tres darrers anys són superiors a les baixes, amb la quaI cosa augmenta el nombre d'empreses afiliades a la Seguretat
Social; que haurien d'haver augmentat més? També aixo li
admet; no parlem de les patronals, que diuen que hi ha una
taxa d'afiliació més grossa, per ventura els qui no estaven
afiliats a les patronals, aixo no li vull posar com argumento
Les llicencies fiscals, de 105.000 han passat a 131.000, del
1987 al 1991, ja sé que no totes són empreses productives.
He d'acceptar que el nostre futur va a Europa i afora
d'Europa, a Europa i aquí mateix, per al conjunt de la Comunitat i per a cada una de les empreses i per a cada un
deIs empresaris i per a cada un deIs treballadors i per a cada un d'aquells qui vulguin fer qualque cosa productiva per
a la productivitat, per a la capacitat de formar-se, per tenir
més expectatives i no conformar-se amb ser sempre el que
s'ha estat de petitet. Hem d'incrementar la productivitat, i
en aquest cami estam tots, em cregui. La seva co¡'¡aboració,
com la de tots els grups, sera sempre benvinguda.
He de passar fon;osament, seria descortesia contestar
el Grup SOCIALISTA, i endemés ho faig amb molt de
gust, ells ho saben. El Grup SOCIALISTA, al meu veure,
ha vingut avui, aquí, endemés de amb le actuacions ja classiques que cerquen únicament i exclusivament veure si l'estat de la Comunitat es converteix en la temperatura del
president -no tenc febre de moment- a donar, com sempre,
una triple lIiC;Ó, una lIü,:ó d'economia, una lIiC;Ó de política
general i una lIi<;ó, sempre la deixen per al final, d'etica moral i honradesa, de rearmament moral de la funció política,
i quan diuen rearmament moral miren sempre cap alla -estinguin els paraigües- pero del que no s'adonen és que escriuen molts de papers, i aixo pot ser bo o pot ser dolent, i
com que escriuen molt es repeteixen molt i es corregeixen
molt. Ells mateixos han anunciat aquí que l'actuació global
que ells im pusarien seria I'actuació economica que fa mesos varen presentar. Ells mateixos han reconegut que varen
visitar sectors empresarials, patronals, sindicats, banes, empresaris particulars; varen fer una tour de propieté, varen fer

el cuc de l'orella malalta a tothom com una excusa per
treure el seu paper, el que passa és que el paper ja no els
serveix del tot i ara, avui, l'han hagut de canviar -"Solchagabis"-, presentaren un paper del qual tots vostes tenen copia
perque circula, vull dir que no és que estigui donant informació secreta, de I'altra sí, aquí on preveien creixements
per a Espanya del 3'5 i del 4% -que Solchaga els ha hagut
de reduir ja tres vegades- i de creixements per a aquesta comunitat de -0'5 o del 0'5, i avui esta comprovat que aixo no
és així, ni per al 1992 ni les perspectives per al 1993, per
tant, mitja actuació ja se l'han haguda d'amagar dins la butxaca.
Deien -i ho han repetit avui aquí un munt de vegadesque és necessari des deis poders públics crear un clima
d'expectatives i de confian<;a, per cert, m'he de tornar a referir al Sr. Moll, que és el meu confessor, perque el document esta en castella, a veure si es normalitzen i ens ajuden
perque la mitjana progressi un poc, perque si no el 18%
aquest ens és molt justo Ara l'he de traduir i a la millor em
surt qualque desbarat, és necessari des deis poders públies
crear un clima d'expectatives, de confian<;a i d'importancia
capital, davant l'entrada en el Mercat Comú; com que hem
de donar confian<;a ells tot el dia la reparteixen, i si un s'atreveix a plan tejar des de l'optimisme una situació per encoratjar qualcú, toes pel cap.
Fan -i s'ha de reconeixer- un plantejament amb previsions com el que han fet avui sobre d'aquí on anava, d'allo
que volíem ser, d'allo que havíem de fer per arribar-hi. La
veritat és que amb els seus plantejaments d'avui, amb molts
d'ells, podem estar d'acord: Quin és el motíu del creixement de l'oferta, quina és la situació de política agraria,
quins són algunes de les mesures que ens ha dut a la situació d'avui, quina és la situació -també ho diuen- de la influencia d'Espanya i d'Europa dins aqueixa situació. Per
tant, ens seria facil donar-los l'enhorabona.
Aixo ja és més difícil quan entram en les solucions,
perque en les solucions, tant avui com en el document, manegen els mateixos principis de la necessitat d'establir una
política de territori, de les directrius, les quals ja estan a
punt de sortir, del Pla d'ordenació de l'oferta turística, que
ens han ajudat a debatre'l, i com que ha de sortir el més
perfecte que puguem el poleix el Sr. Cladera, del sol públic,
de l'habitatge, després quan intentam fer habitatges mouen
tot el que poden perque a cap barriada no en volen fer cap,
pero bé, ja ho veurem, els canviarem de lloc.
Vull dir que amb el plantejament general podríem estar d'acord, encerten en la necessitat de crear el clima de
confian<;a i encerten en eIs plantejaments. Amb el que ja
no estic tant d'acord és amb les actuacions que avui han
plantejat aquí, le mateixes del Pacte Social, han canviat la
forma de l'actuació a l' Administració, d'incrementar signes
d'identitat mediterrania a les grans actuacions en temes turísties, a veure si parlam el mateix idioma o no el parlam,
perque, si bé es cert que a tots ens agradaria veure desapareixer l'oferta obsoleta, si a tots ens agradaria veure com
s'incrementa el turisme d'una certa qualitat, si les mesures
que s'imposen des deis dos costats són les matcixes. Coincidim que els creixements sera n significatius en els proxims
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anys 1992 i 1994, és a dir, que partim d'una expectativa de
creixement turístic, pero l'hem d'aturar.
Hem de reconvertir la planta obsoleta, pero no diuen
de quina manera ho hem de fer. Hem d'estar alerta al creixement, pero com? Donen una serie de solucions per a l'economia, no s'han atrevit a elir-les des d'aquí dalt. Unes actuacions que ells basen en mesures a curt termini i en mesures arnés llarg termini. Per canviar el signe economic depressiu -traeluesc- aixo significa actuar des d'un punt de vista real, fer inversions fonamentalment, des d'un punt de
vista psicologic -ja som elos que estam en la psicologia-, un
canvi ele mentalitat deIs sectors privats com a mitja fonamental per restaurar la confian¡;:a -també hi coincidim-, integrar la societat en un projecte que estabilitzi el sistema i
produexi un desenrotllament continuat.
Srs. del Govern, inverteixin tot el que hi ha previst, ja
esta fet, pero l'inverteixin. Contractin totes les obres amb
maxima urgencia, els hem fet caso Fassin que les administracions públiques, consells, ajuntaments i l' Aelministració
ele l'Estat -no tenen un eluro cap deIs tres- inverteixin
50.000 milions de pessetes tot d'una. Fassin un segon pla
de millora d'infrastructures -ja ho voldríem-. Que liquidin
tot d'una les administracions públiques els seus deutes. Realitzin un pla el'habitatges immediat -som la comunitat més
felicitaela. Així, amb aquell gran impacte, s'estabilitzaria
1'activitat constructora i milloraria la confian¡;:a. El defensors deIs constructors, segons ells, és un servidor, pero resulta que aixo, aquí, tampoc no s'han atrevit a dir-ho, perque hi tenen por.
Pero la so lució no vendra més a mig termini. S'ha de
moelificar a poc a poc -aquí diu palatinamente, pero no crec
que ho sigui, palatinamente; no eleu venir de palau aixo,
deu venir ele paulatinamente- el model turístic actual, a la
recerca ele nous segments de visitants encara que es vagi
més enlla que al sol i a la platja. Aixo exigeix una actuaci6
decidiela d'aquesta societat per continuar sent -coincidim
amb ells- la primera regió turística. Ordenaci6 del territori,
esports; les directrius, s'han de basar en el foment de tipus
alternatiu de turisme i aixo ho hem dit avui, aquí, com el
golf i la nautica, i després s'oposen a tots els projectes, a
tots els plans, a tots els programes, a totes les actuacions, a
aixo li eliuen coherencia.
La formació professional esta en marxa, vull dir que no
hi ha cap problema, amb aixo també estam d'acord. La indústria complementaria hem de fer que incrementi i mantingui l'activitat, perque aixo és fonamental; s'ha de realitzar un pla de competitivitat, s'ha de fer un foment i suport
de les iniciatives, aixo implica una política tecnologica -estam d'enhorabona, Sr. Forcaeles, coincidim ele nou-, i hem
d'impulsar el sector comercial perque així restauraríem la
confian¡;:a i l'acció immediata permetria abordar els problemes estructurals amb una millor perspectiva, aixo ho han
dit també aquí, i després tot el dia amb la crisi.

Pero hi ha un missatge especial per als agricultors, no
s'han atrevit tampoc a dir-lo aquí dalt. L'agricultura de les
nos tres illes esta en una perpetua crisi economica. La completa incorporació el'Espanya a la Comunitat Economica
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obri un nou ventall ele possibilitats i ele problemes -sobretot de problemes- que és imprescindible aprofitar i afrontar
i, solució, Sr. Morey, no podem permetre la practica desaparici6 ele l'agricultura a Eivissa, que es proelueixi també a
Mallorca i a Menorca. Hem d'aprofitar les possibilitats que
ens ofereix la Comunitat Economica Europea per a l'agricultura proteccionista, ecologica i l'associacionisme agrari,
i per a la ele muntanya, aixo va molt més enlla ele la simple
obtenci6 de fons, i aquí ve la gran frase: "[ ... ] i planteja de
nou el manteniment d'un grau de confian¡;:a alt en les possibilitats d'altres zones agrícoles i del conjunt elel territorio
"Jo em deman quí és el ximple que ha escrit aixo, perque jo
som incapa<$ d'entenelre-ho, supos que cap pages tampoco
Bé, el Pla ele rellan¡;:ament economic que ens han brindat avui, aquí. Un pla de rellan¡;:ament economic que es basa que l'ha de fer la societat, ha de ser "la sociedad" no ho
traduiré 'y especialmente los agentes sociales los que, junto
con las administraciones públicas, discutan, laboren y finalmente pongan en marcha las acciones previas." Senyores i
senyors, aquí ve el mateix que han dit avui, aquí, que aixo
passa únicament i exclusivament per crear un consell economic social, la creació d'un organisme de formació professional, unes conferencies sectorials, un organisme consultiu
territorial amb participaci6 deIs consells insulars, una integraci6 de la Universitat a tots els organs de debat; reunions, reunions i més reunions, o dietes, aixo no ho sé. O
intentar governar des de l'oposici6; nosaltres estam disposats a continuar en el nostre camí, estam disposats a continuar amb la nostra actuació, perque creim que, si bé no difereix deIs plantejaments i de les bases, difereix una mica
en les realitzacions.
He deixat a posta per al final, perque no sé si entrar-hi,
la classica lli<$ó de moralitat, d'honestedat, d'honradesa.
Tornen a sortir a la llum famílies, parents, benefactors,
amics, la sala -que tanta gracia fa al Sr. Obrador-, els cementiris, que no fan riure quasi a ningú i menys als qui estan a punt de perdre, que som nosaltres, aquesta comunitat; entre nou i deu mil milions de pessetes el'inversió, simplement perque una actuació d'aqueix Govern, responsable, legal i seriosa, ha motivat una actuaci6 d'aquest Grup
SOCIALISTA que esta impedint en aquest moment que es
produeixin vendes, que aqueixa inversió vagi endavant, que
les societats puguin cobrar, que els empresaris tinguin per
recuperar, que aqueixa obra es pugui acabar i que una inversió important es pugui dur a terme.
Jo no hi tenc ni part ni art més que la voluntat de collaborar, com ho hem fet altres vegades amb AGAMA o
amb cooperatives i com ho continuarem ent tantes vega eles
com faci falta, perque creim que inversions d'aquest calibre, independentment d'actuacions empresarials, no es poden perdre, ni aquesta comunitat es pot permetre aquests
luxes, pero m'impacienta i molt aixo, i he dit que no hi hauria vehemencia perque des de segons quins sectors em donin lli<$Ons d'honestedat i de moralitat. Expliquin primerament vos tes les seves, demostrin clarament la seva falta de
participació a actuacions que avui estan clarament i notablement al dia, demanin al seu secretari d'organització que
vingui aquí i li donarem peu perque expliqui les seves complicacions i les seves actuacions partidistes, economiques,
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actuacions concretes i determinades que estan en els mitjans de comunicació i que jo no em permetré ni tan soIs
avui i aquí mencionar. Tan soIs vostes, si són capa<;üs de
donar complida satisfacció a aixo seran capac;os i estaran
moralment legitimats a tirar la primera pedra. No podria
ser d'altra manera que no aprofitassin una ocasió com
aqueixa per 11anc;ar insults, no podria ser d'altra manera, senyors deIs Grup PSM, perque vostes sí que fessin patria, la
meya enhorabona.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañe11as. Passam al torn de replica, té en
primer 110c la paraula el Sr. Sampol i Mas.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. No sé si agafarem el to perque
al cap d'una hora i mitja ja he refredat, aixo, quan jo jugava
a fútbol aixo era molt negatiu, de totes maneres molt agrai't
per l'oferiment generós que heu fet, pero hem de dir que
teniu una tendencia, és a dir, ja és quasi com un vici, és a
dir, ens voleu assignar un paper -el vostre paper-, és a dir,
un dia els nacionalistes del PSM i EEM són divertits, un altre ja són una miqueta empipadors, pero nosaltres duim la
nostra propia línia i així ens va bé; en les darreres eleccions
cresquérem prop d'un 40%, encara no ens basta per governar, no hi entrare m ara de moment, esperarem que els electors ens ho demanin.
Llavors em pareix que m'heu volgut contestar al discurs de la setmana passada, i ja en tinguerem ocasió, de
contestar, és a dir, és un debat tancat i no sé si pensaveu
que hi entraríem avui una altra vegada, pero nosaltres creim que a cada situació concreta hem d'analitzar els fets i
avui estam per analitzar la situació del país, per fer patria,
com vós heu dit i criticar el Govern si és necessari i aportar-li les solucions que, segons el nostre punt de vista, són
les més adequades.
Llavors ens heu donat una llic;ó d'ornitologia, Sr. President, avui no estam per a aixo, avui hem d'estudiar, hem
d'analitzar la situació economica, la situació del país, i mirar endavant.
Ja hem d'entrar a analitzar els sectors concrets. Parlavem de l'hostaleria i la construcció, aquest creixement desmessurat que hi va haver deIs anys 1986 al 1989 i l'atribulu
a una equivocació deIs sectors, és a dir, la gent que va invertir sense massa expectatives s'equivoca. Com sempre, si
les coses no van bé és un altre cafe equivocat, si les coses
van bé el merit és del Govern, aixo no és seriós ni rigorós,
Sr. President, precisament perque nosaltres creim que
aquella mesura que es va prendre, que l'hem explicada en
la nostra intervenció anterior, deIs decrets coneguts com a
"decrets cladera", que es tiraren enmig, que circularen, que
varen estar a informació general sense prendre unes mesures cautelars, a110 va ser una intervenció dins el mercat,
voste que presumeix de no voler intervenir dins el mercat,
aixo va ser una intervenció molt concreta que el que va fer
va ser inflar l'economia en un moment en que, tal vegada,
s'havien de prendre unes mesures de refrenar l'economia o

de refredar-la, com diuen avui en dia; per aixo intervingueren dins el mercat i provocaren unes expectatives que, evidentment, llavors el mercat no podria complir.
Dins aquest paper que ens teniu assignat, que sí, que
feim bones propostes, a vegades no són realitzables, són
utopiques, veniu a donar un missatge: el PSM ésta molt bé,
és molt simpatic, pero si governassim, el caos; si governassim, que faríem?, quina alternativa economica hi hauria?
Sr. President, governam institucions amb majoria absoluta i
la gent no es mor de fam, la gent viu i fa cases. Hem tingut
comissions d'urbanisme a ajuntaments importants i els negocis no s'han aturat, la gent ha continuat fent la seva caseta, ara, tal vegada, s'ha aturat un poquet l'especulació, hem
fomentat més l'economia productiva, així com agrada al Sr.
Forcades.
Bé, el tema deIs camps de golf. El PSM esta en contra
deIs camps de golf. Crec que val la pena fer un incís avui,
aquí. És curiós que des de la promulgació de la Llei no
s'hagi fet ni un camp de golf, com és aixo? Jo m'ho he estudiat molt, he mirat bastant els expedients, els he mirat d'un
en un i, com és possible que aquestes inversions de deu mil,
de quinze mil milions que han de salvar les economies deIs
pobles, com és que darrera aixo no hi hagi ni per fer un
projecte en condicions que s'ajusti a la Llei de camps de
golf, aprovada per aquest Parlament? A vega des ni un
avantprojecte, no compleixen ni un deIs requisits de la Llei
de camps de golf. La Comissió Insular d'Urbanisme -no estam aquí per discutir aixo- amb un criteri equivocat dóna
declaracions d'interes social condicionades al compliment
de la Llei; aixo és igual que si un demanas per fer un gratacels de cent pisos i li donassin la llicencia condicionada
perque només en fes tres, bé, si llavors en fa cent, que feim? És difícil, llavors, fer complir la legalitat urbanística
quan ja esta l'obra en marxa.
Bé, 11avors aquí podríem entrar a discutir molt sobre la
renda per capita, el Producte Interior Brut, si creixement o
decreixement. Tots aquests són valors molt relatius, l'ocupació és un valor absolut, matematic, i realment aquí tenc
l'informe de La Caixa del mes de setembre i és per estar
preocupats perque, com li he dit abans, el descens de l'ocupació a Balears va ser del 5'4%; a Caste11a-La Manxa i a
Extremadura ja només va baixar el 3'5%, mentre que a Madrid, a Cantabria i a Andalusia va pujar l'ocupació, aixo ho
tenen vostes, jo estaria preocupat, ho estic sense ser el president del Govern, ho estaria molt més si fos el president
del Govern.
Llavors hem parlat del financ;ament, evidentment hi
pot haver mil milions endavant o endarrera, tot depen de
quins criteris de població agafam, pero hi ha una cosa molt
concreta, és a dir, el Sr. Forcades amb el record de financ;ament, em pareix que va dir, va emprar un terme futbolístic,
hem guanyat en camp contrari, ha estat una victoria en
camp contrari. Tres dies després de fer aquestes afirmacions se signava un endeutament, un crectit, per 11.000 milions de pessetes, la gent diu: que es aixü? Anam alla i se
solucionen els problemes economics, idos dies després
hem de signar polisses. Els pactes de financ;ament no són
tan positius ni han resolt, aixo per suposat, no parlem ja de
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la balan<;a fiscal, si la balan<;a fiscal eren 90.000 milions negatius, ara en seran 89.000 088.000.
Bé, llavors del Pacte Autonomic, pareix que és una cosa que ha fet el Govern del PSOE i que no en teniu ni part
ni res, i jo crec que hi teniu una responsabilitat. Aquí tenc
una revista on vós declanlreu que el Partit Popular, amb la
presencia del president de Castella, (... ) dins les comissions,
inicia el que s'ha anomenant Pacte Autonomíe, hi tinguéreu una participació activa, pel que deis en aquesta entrevista que vos feien, i crec que ja no estau legitimat per tirar
el baló a fora; en la qüestió del Pacte Autonomíe no hi ha
Madrid, i vós sou Madrid, vós signareu el Pacte Autonomíe, és un acord entre el Partit Popular i el PSOE, Madrid
no és només el Sr. Obrador, és el Sr. Obrador i el Sr. Cañellas.
Heu tornat a fer un repas, continuo amb la vostra intervenci6, en el tema de la construcció. Bé, d'acord, els deim: s'ha acabat posar rajoles, ara vos heu de dedicar a arreglar esglésies, tal vegada una sortida molt important, la setmana que ve tenim una interpeHació en materia de rehabilitació d'habitatges, hi ha 37.000 habitatges desocupats a les
Balears, hi ha una tasca immensa de rehabilitació, a veure
si aquests habitatges es poden ocupar, pero quina formació
professional hem donat als picapedrers perque estiguin
preparats per fer aquestes feines i que no n'hagin de venir
de la peninsula. Analitzin les actuacions que han fet en formació professiona!.
Llavors ha fet un incís al model economíe, crec que ha
estat quan parlava que el nostre govern seria desastre. Bé,
tal vegada és que hi coincideixen les nostres propostes, pero és que nosaltres fa deu anys que les feim; aixo de protegir el territori fa deu anys que els ho deim; aixo que duen
un excessiu creixement en materia de construcció, amb exces de places a hostaleria, fa cinc o sis anys que els ho deim,
i voste, fa cin o sis anys, o fa deu anys, ahir mateix ho reconeixia en el seu discurs, pagina quatorzena del seu discurs:
"Devers la meitat deis vuitanta varem considerar, per cert
amb clara contradicció amb les idees que s'usaven per l'esquerra d'aleshores, que l'especialització de les nos tres illes
continuava sent obligada i que no teníem cap més alternativa." Vos tes no tenien cap més alternativa, nosaltres parlavem d'altres alternatives ja aleshores, ara, passa que nosaltres som el caos, és a dir, o vostes o res.
Perdoni un minut, Sr. President. Parlam del model
economic. Model economic que no duu enlloco En la revista d'aquest mes un alt dirigent del Partit Popular diu jo
crec que el model balear esta molt adequadament en discussió, perque es clar que el model que durant vint-i-cinc
anys ha servit per millorar el nivell de vida de la nostra
gent és un model no només carregat de perill, ja era abans
perillós pel fet de basar-se en un monocultiu, sinó que ara
s'enfronta a una profunda revisió. S'ha de disminuir l'oferta, etc.
Abel Matutes, deuen coneixer a aquell senyor del banc
de més amunt. Aixo no ho diuen els nacionalistes del PSM
i EEM, ho diu el Sr. Matutes, deu ser dogma de fe aixo,
deu ser ell qui els ha suggerit que entrem a formar govern.
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Bé, temes de competitivitat -ja no tenc temps de parlar-ne- i una altra pregunta molt concrta que no ens l'ha
contestada: aquesta integració dins la regió europea de
l'arc mediterrani occidental, no n'ha tornat afer menció, i
aquest és un tema importantíssim, que hem de fer?, quines
actuacions hem de fer? No sé si pot dir massa coses.
Ja fora de temps, una petita aHusió de 30 segons, Sra.
Presidenta, a la qüestió del mercat interior. Aquest és un
tema capital, és a dir, crec que no importa que nosaltres
cerquem mercats a fora si sabem aprofitar el mercat interior, pero no només basta amb saber comercialitzar els nostres productes, fa falta una feina de conscienciació de la
gent, i li contaré en deu segons una anecdota que il·lustra
el problema que tenim per aprofitar aquest gran mercat
que tenim desaprofitat a les llles.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt
Hble. Sr. President en la direcci6 del debat).

EL SR. PRESlDENT:
Sr. Sampol, li prec que acabi.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Cinc segons, Sra. Presidenta. Un sopar a un restaurant
la setmana passada, aquesta persona amb quatre amics, a
l'hora que ve el cambrer, un cambrer mallorquí: "Quin vi
volen? Vull un vi mallorquí de n'Oliver de Petra" -per cert
els el recomanam, perque és extraordinari-, resposta del
president...
(Rial/es).

Perdoni, del cambrer, li l1ssegur que ha estat un lapsus,
resposta del cambrer: "Vi mallorquí? No pot ser bo mai."
Aixo no es pot admetre, aixo no passa ni a Catalunya,
ni a Alemanya, ni al País Basc, ni a Galícia, no es pot admetre que un mallorquí digui: un vi mallorquí no és bo, aixo és inadmissible, i aquí és on hem de fer feina. Aquí l'empla<;am perque, com a president del Govern, ensenyi al poble que aixo no s'ha de tornar a repetir. Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Continua m el torn de replica, pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr.
Obrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. Cañellas, ens ha tornat a demostrar que voste és un
president d'efecte retardat, perque ha debatut i ha discutit
un document, primerament li vull dir que aqueixa és una
traducci6 interessada que li han donat i li donaria aquesta a
la presidenta perque el document esta en catala, li han passat una cópia, supos que ha estat qualcú de construcció. Podria lliurar al Sr. President el document, que és del mes de
febrer.
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Jo li vull dir també que voste ha entrat aquí, si vol el
convidarem a venir a les nostres assemblees, i voste podra
discutir amb el Sr. Josep Alfonso, amb el Sr. Joan March,
amb el Sr. Benegas, perque jo he vingut aquí, he fet una exposició i crec que el que m'ha de contestar és a all0 que jo
he dit aquí dins i a les mesures que he posat aquí, no a altres.
Ha fet una cita, simplement per mencionar-lo, de la
gran inversió al cementiri de no sé que; escolti, quan els balan<;:os auditats estiguin en el Registre Mercantil sabrem si
realment hi ha tant de guany com voste diu, llavors en podem parlar almanco, perque ni tan sois ha cobert aquest requisit. Els han donat 420 milions de la Comunitat, pero bé,
en aixo no volia entrar i em perdonara, jo he dit les coses
des d'aquí, l'he mirat a voste i li he dit perque voste pogués
posar i rebatre si el que jo he dit són insults o són constatacions de coses, perque a aquells qui estimam la nostra terra
també ens dol que el nostre president les faci, i per aixo les
deim aquí, perque ens dol que el nostre president faci
aquestes coses, i les dei m aquí no les deim a un altre Uoc,
amb microfons, amb televisió i amb Diari de Sessions, davant vos te, a la cara, li deim i li he dit.
Vos te té un recurs, jo no estic experimentat en aquesta
cambra i s'ha de reconeixer que ho fa graciós, i que amb
aquest acudit facil que sap fer i que li he de reconeixer que
el fa bastant bé, a aquest acudit, sol treure la falta de continguts, és a dir, voste treu l'acudit i ja esta, i se'n va. perque qui parla d'insults, Sr. Cañellas? Jo l'he vist aquí i l'he
vist en el Diari de Sessions a voste aprofitar, quan ja no li
poden replicar, per fer desqualificacions personals, i l'he
vist a voste, Sr. Cañellas, aquí, aixo és insultar. Quan sap
que a vos te, pel Reglament d'aquesta cambra, no li poden
contestar vosté els diu, aixo és realment insultar, insultar la
democracia d'aquesta cambra, insultar les persones.
Jo li he tret coses dures, ho reconec, li he dit perque
les hi havia de dir, i em cregui que no és el meu taranna dir
aquestes coses. Si les he dites no és per cap circular del senyor no sé qui que vosté coneix, perque jo no la conec ni
per casualitat, no la conec, a aquesta circular, supos que el
seu servei d'informació, a la millor el Sr. Gilet en sap més
que nosaltres i ens controla més que la recaptació deIs nostres documents, pero la veritat és que ho demanava als
meus companys i ningú no ha rebut aquesta circular, haurem de demanar al Sr. Gilet que ens la passi en copia.
Jo li vull dir, Sr. Cañellas -i perdoni-, que vosté parla
de comunitat rica, ens diu coses i el que li he de dir és que
fa quinze anys que som la primera comunitat d'Espanya en
renda, per tant, a110 que llavors era una província, perque
n'érem la primera, que si abans ens anava té perque erem
nosaltres molt bons i ara ens va malament és perque els altres tenen la culpa, i aixo era el que li volíem dir i no li deia
jo, i esment un mateix article que el Sr. Sampol citava sobre el Sr. Abel Matutes, supos que el Sr. Berastain és militant de! seu partit, diu concretament: "Jo ja li deia, al Sr.
Cañellas, que havia de fer estudis per veure que aixo no podia anar així" i ho diu, per tant, senyal que aixo que dei m
nosaltres, que és un president d'efecte retardat, hi ha qualcú més que ho diu, que no som nosaltres.

Li deia que aque11 cas, en aquest moment no és el del
seu partit, pero sí que ho és de l'ex-ministre de Treball, el
Sr. Rodríguez Miranda, que deia: "Quin és el mal d'aquesta
comunitat? Que necessita un liderat, que no ha existit mai
durant aquest temps i que, per tant, s'ha de crear un autentic liderat del Govern de la nostra comunitat." Per tant, Sr.
Cañellas, jo li he d'agrair i li agraesc, a pesar que comprenc
les dureses, perque també és la indignació que tenim aquells qui estimam aquesta illa, que hem nat aquí, que l'hem
viscuda sempre, que l'hem sofrida com 10t i que l'hem estimada perque és nostra i perqué hem viscnt aquí, li hem dit
també, en aquest sentit que, per favor, ens fa molt de mal
veure el que voste fa, i per aixo ho deim aquí í ho deim
aquí com a representants d'aquest poble.

A mi m'hauría agradat que ens hagués contestat sí realment aquestes millores de qualitat, el que nosaltres deím
i el que li he dit de les zones d'actuació preferent, i el que li
he dit deis consells i de les gerencies, aixo no m'ho invent,
el Sr. Cladera sap que ho hem repetit mil i una vegades, sap
que ho hem discutit amb les patronals, sap que ho hem discutit amb els sindicats, pero que hem de posar fil a I'agulla,
recursos, treba11, i hem de muntar aquestes gerencies, hem
de comen<;:ar a actuar. Voste diu que no hem dit com hem
de fer la reconversió, evidentment, Sr. Cañellas, nosaltres
no vendrem aquí ni ens atrevirem mai a dir-li: Sr. Cañellas,
l'hotel tal, els apartaments tals, els hem de destrossar, els
hem de fer així, hem de posar les plantes així o a l'inreves;
em pareix que no li direm, el que li dei m és que aquest Govern, que es preocupa deis cementiris, cosa que ens pareix
molt bé, tant de bo dedicas el que dedica a un cemetiri privat als cementiris deIs pobles, perque necessiten bastant
d'ajuda i que són peces importants de la nostra historia,
que hi dedicas almanco el 10% del que dedica a aquest.
Jo li vull dir ben clar que nosaltres no venim a dir aixb,
venim a dir simplement que aquest Govern, que ha de tenir
un liderat, que realment ha de respondre, reuneixi a cada
zona les parts interessades, el debati, faci promoció d'aixo,
comenci a donar alternatives i apliqui aquests criteris de
millora de qualitat de serveis. Quan a voste li pugen, és clar
que ens fa una porada que pugin, és que pujaren practicament 2'5 milions en dos anys els turistes a aquesta comunitat, pero pujaren turistes que augmentaven la renda, que
augmentaven la despesa turística; no, Sr. Cañellas, pujarem
en turistes que baixaren el 23% la despesa turística per turista, aixo vol dir que per guanyar el mateix n'havien de venir el 23% més, de turistes, perque hi arribassim. Aixo és el
que ens fa mal. Ara, que és el que ens preocupa, Sr. Cañellas? A veure si ho enten d'una vegada, el que ens preocupa
és que hi ha una nova oferta que surt, que té rendibilitat,
que té possiblitats reals de mercat, i si no que m'ho digui el
Sr. Cladera, que els seus inspectors ja han hagut d'intervenir a bastants empreses, que ofereixen una habitació a quatre persones, i aixo és rendible, pero ens convé a nosaltres
tornar a augmentar així? Ens convé que necessitem una altra vegada el 25% més per equilibrar la nostra economia?
Aixo és el que vos te, com a president, ha de respondre ara,
i no hem de tornar a dir el que deiem abans sobre que en
1985 havíem d'haver anat alerta, com deia el Sr. Aleñar en
el seu article. Havíem d'haver anat alerta en 1985; dones
ara hem d'anar alerta perque en 1997 no ens diguin que ha-
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víem d'haver anat alerta en 1992.
Aixo és el que li volem dir, Sr. Cañellas. Li hem dit
ben clar que es preocupi menys del seu patrimoni, i aixo és
veritat perque ho veim, hem viscut en aquesta cambra aixo,
ho hem vist com un espectacle, com deiem I'altre dia, pero
no volem reproduir el debat de I'altre dia, volem reproduir
el d'avui. Digui que és el que vol fer per evitar aixo, que ha
de fer com a líder social d'aquesta comunitat, perque voste
ho ha dit, li hem donat el vot, per tant, respongui.
Li volem dir, Sr. Cañellas, que és fer pau social, el pacte social, no riure's deis sindicats i de les patronals, no dir
un pacte de 4.000 milions i llavors dir alerta, pero a l'hora
de donar-los els donaré a qui jo vulgui i així com jo vulgui,
i aixo ens ho han dit totes les patronals i tots els sindicats, i
esta en els diaris d'avui. Aquí diu: "La mesa de negociación
con el Govern se está muriendo por lisis i dejadez", aixo no
ho die jo, ho diuen aquells qui voste pareixia que deia I'altre dia que jo havia renunciat a aixo, aquests jocs que voste
sap fer tan bé. Que li deim? Que s'ho prengui seriosament,
que de veritat la concertació social en aquesta comunitat és
important, que de veritat que la necessitat d'un pacte social
és necessaria, que s'oblidi d'altres coses, de jo don, que em
dóna, jo te toe, tú em toques; que reuneixi els sectors i que
es comprometi públicament, que hi hagi documents signats
i publicats deis acords; aixo és el que volem. Voste diu
4.000 milions, i llavors diuen: qui els controlara? Ah no, aixo nosaltres, perque aixo és nostre. Que vol dir? Que també pren cementiris o que farem una altra cosa? Per favor,
no li parlo de legalitat, jo no he vingut aquí a parlar d'i¡'¡egalitats, he vingut a parlar de justícia, d'equitat i de responsabilitat.

Una altra cosa que voste diu, que li hem dita, necesitam la cultura: cert, Sr. Cañellas, cert que hem apuntat i no
hem fet tot un programa, que voste s'ha entretingut, i com
li deia abans, amb efectes retardats, amb un document apocrif i endemés en una !lengua en la qual no I'havíem editat
nosaltres, és en catala que l'editarem. Vos te, amb aquest
document apocrif, ens feia !lista de coses que no hem dit,
cert, no les hem dites totes, en podríem dir cinquanta més.
El que li hem dit són aquells elements necessaris per orientar els recursos que té avui i ara aquesta comunitat, i ho
hem dit, no de cara al 1993, ho hem dit de cara al 1994, al
ly95 i a I'any 2000; si és necessario Digui'ns on anam, qUé_
..10 ens digui quan ens n'anem, el projecte de pressupost diu
que aquí posarem el 5%, el 8%; per favor, aixo és riure's
d'aquesta cambra. El que voste ha de dir, com apresidem,
és on anam, que ara hi dedicarem aixo, que passat dema hi
dedicarem, etc. Una crisi, una sortida economica no és
qüestió d'un dia, ni un avantprojecte de pressupost, és
qüestió d'una política, i em treu un pal de desenrotllament
regional, que el mirarem, pero que hi ha entrat fa dos dies,
un dia, em diuen, fa que ha entrat; per tant, al menys ens
deixi estudiar-lo, qua n pareixia que el Sr. Forcades un dia
aquí deia que feia anys que estava fet, també sera d'efecte
retardat, com voste ha dit, l'efecte retardat d'aquest Govern
de la Comunitat, que se n'assebenta quan ja tot ha passat.
Nosaltres tindrem documents, tindrem les notes. Jo li
deia que havien de prendre mesures concretes en adminis-
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tració pública, atracant (... ), podem fer aquestes pero no
n'hem vista cap ni una, li hem dit i no les ha contestades,
no les ha contestades! Quan voste parla d'etica i moral, jo
no he vingut a fer un discurs etie, som deis qui -i ho vu!l dir
aquí, si serveix per res- no creuen en aixo de presumida
l'honradesa, perque la suposa tothom. Venc aquí a parlar
de fets concrets, i voste no n'ha desmentit ni un, d'aquests
fets, de fets concrets, són cls que die jo. Si té una altra cosa
la digui aquí si creu que l'ha de dir, voste és el Govern, voste és el cap d'aquest Govern i voste ha de respondre aquí,
no a un altre lloc.
Voste diu que nosaltres hem vingut aquí, que si insults
i que si en Cambó. Sr. Cañellas, li vull dir una cosa, a mi
ningú no m'ha dit el que havia de dir perque ho he escrit,
no m'ho han escrit. Ho he dit aquí i ho he dit amb plena
consciencia, fins i tot amb violencia personal, pero he vingut a dir-ho aquí perque era responsable de dir aixo, Ji
agradi o no, aquesta és una responsabilitat meya. Vos te ho
creura o no ho creura, aixo m'és igual, jo estim aquesta comunitat, i d'amenaces no n'accepto, ni de voste ni de ningú,
perque jo no he amena<;at en absolut ningú.
El que li vull dir, Sr. Cañellas, aquí hem de parlar ciar
de les coses, no hem de venir aquí afer-nos acudits, perque
per fer acudits hi ha el Teatre Principal, altra vega da ja el
citarem, que és del Consell Insular i a la millor en treurem
més profit perque l'omplirem. Aquí venim a discutir els temes que afecten els ciutadans d'aquesta comunitat, no d'Aragó, Franco ja ho deia en el seu temps. A voste no Ji agrada Espanya? Se'n vagi. No li agrada el que jo faig? Se'n vagi; aquesta és I'Espanya que tenim, voste no és l'amo, i perdo ni que Ji torni a dir, voste no és qui per dir que una cosa
és aquí o alla, i aixo ofen qualsevol democrata que Ji senti
dir aixo.
Jo li vull dir una cosa -perdoni, Sr. President, acab tot
d'una-, ja ens té habituats a coses que ha dit, I'alaban<;a al
PSM, jo cree que sempre que l'he sentit parlar sempre ha
fet el mateix, aquest joc entre els dolents i els bonets, bé, si
sou bons, aixo sí, nous primerencs. Aixo ja és un joco Aixo
que I'anterior era o no era, aixo ja ho hem sentit massa vegades, Sr. Cañellas, per favor, utilitzi uns altres recursos, no
ps repeteixi tant perque sera d'efecte retardat.
El que jo Ji vull dir, perque supos que ho dira, és, en
primer lloc: nosaltres, a aquesta corrunitat, hem fet feina i
nem presentat propostes, sempre diu que critica m només, i
hem presentat 47 compareixences, 5 comissions no permanents, 19 interpe¡'¡acions, 18 mocions, 34 proposicions no
de llei, una proposició de llei, 70 preguntes orals a Pie, 73 a
comissió, en total 140 activitats més no sé quantes preguntes de les quals, per cert, el seu Govern no ens ha contestat
ni la meitat en el temps que pertoca. Li vull dir, i dira per
que li die, perque com que em repetira el mateix deis altres
dies, ja li die; segona cosa: li agrairia, per respecte a tots els
qui el tenim, que quan llavors torni a pujar aquí no faci
desqualificacions personals, perque si les fa les fa en un
moment en que sap que no li podem replicar; li agrairia
que no continuas amb aquesta bona costum que té voste.
Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Pel tarn de contrareplica, té la
paraula el Sr. President del Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec que
no li ha de saber tant de greu que li ajudi a crear una imatge, a pesar que sigui a judici de qualcú imatge repetida,
perque una imatge, a vegades, val més que cent paraules,
sobretot segons quines. No esta malament que a un li assignin, a vegades, una imatge massa utopica, perque també
n'hi ha d'haver qualcun, una imatge igual a la que aprofita
voste per fer, la qual em sembla igual que la mateixa crítica
que han fet avui, ahir i tot el dia sobre el creixement economic, parlar del 40% de creixement sobre un percentatge
molt petit és el mate ix que creixi un 2% aquesta comunitat
sobre una expectativa economica molt mes amplia, pero tat
és valido
Bé, jo no he volgut, ni crec que ho hagi fet en absolut,
adjudicar el fall a la iniciativa privada exclusivament, pot
ser que els falls els hagin comesos tots els sectors i fins i tot
les administracions, jo tan sois m'he referit que hi havia
certs agents socials individualitzats que havien errat en els
seus calculs i havien continuat amb un creixement desmesurat amb unes previsions d'expectatives economiques que
després han estat equivocades, aixo els ha motivat situacions difícils de superar.
També voldria especificar-li que no és possible mesclar
financ;ament autonomic encara que als tres dies se signi un
crMit d'endeutament d'11.000 milions de pessetes, perque
aixo és mesclar ous amb caragols. El financ;ament ho era
per a un període distint i aquesta realització d'un crMit,
molt al contrari era haver intentat ajornar al maxim per no
pagar interessos d'actuacions amb caracter anterior; de manera que encara, una vegada més, hauríem de donar l'enhorabona al Govern per haver actuat d'aquesta manera.
Som responsable del Pacte Autonomic, i ho he estat, i
no me'n penedesc, i avui tornaria afer exactament el mateix. Com som responsable de l'actuació que hem dut com
a Govern fins ara en tots els temes que corresponen a les
nos tres competencies, i no em penedesc del que he fet.
Som responsable del Pacte Autonomic -i ho haurem de dir
una vega da més- perque indubtablement en un moment determinat varem creure amb tota sinceritat que hi havia un
millor camí obert i acceptar possibilitats de desembossar
un tema com aquest que no tancar-nos a la banda, continuar amb exigencies molt més amplies i immediates i quedar en la cuneta. Per tant, si sigmirem , si col-laborarem
com a partit en aquesta realització va ser especialment, decididament, per poder desembossar tot aquest sistema que
ha de donar autonomia a la nostra regió.
Així com també admet haver manifestat fa anys i avui
que la postura del nostre Govern era la de manifestar públicament que l'especialització era el millor deis camins

que tenia aquesta comunitat, fins i lOt li diré més, aqueixes
frases que vos te llegia del discurs diuen contrariament a les
creences de l'esquerra de llavors, que vol dir aquesta manifestació? Vol dir que si tenen una mica de memoria, qual··
sevol que sortia públicament a parlar de la nostra economia deia més o menys que desgraciadament el monocultiu
turístic produeix, i a partir d'aquest "produeix" cadascú feia
el seu plantejament, normalment en sentit negatiu, en tant
que un sector pujava, creixia a mesura per damunt els altres, i es desequilibrava l'economia, almanco la d'alguna de
les illes, i en aquell temps es posava, per exemple, l'equilibri d'una illa com Menorca que tenia un percentatge més
ben establit entre turisme, indústria i ramaderia.
Nosaltres varem ser els qui, des de la nostra actuació,
vare m comenc;ar a expressar amb orgull que gracies al monocultiu turístic aquestes illes podien sortir de la situació
en que havien estat alllarg de molts anys, alllarg de la 110Stra historia, fins a temes relativament recents, si consideram trenta anys com un temps recents, tena d'emigració,
terra de pobresa o com molt bé va explicar aquí en certa
ocasió, en la primera legislatura, el Sr. Antoni Marí, fins i
lOt terra aquí on la fam feia menjar tres garroves a qui tenia ocasió. Per tant, continuam defensant l'especialització
de la nostra economia, continuam defensant que el turisme
és l'única so lució viable, sense que aixo vulgui suposar, en
absolut, deixar de costat altres actuacions, pero sapiguent
que per molt que hi facem -i que sigui per molts d'anysmai no aconseguirem establir un equilibri entre els tres sectors, perque aquesta és una regió, unes illes, que tenen que
aprofundir cada vegada més en aqueixa especialització turística i brindar un model de futur, un model de futur que a
la millor sera distint a aquell model que hem mantingut
fins ara, al qualli haurem de fer les correccions necessaries,
les que tots estam d'acord que se li han de fer, perque és un
mercat que és madur, que és un mercat que no pot oferir
els mateixos avantatges que oferia fins ara, que ha de ser
molt més competitiu, que ha d'oferir altres alternatives si
vol competir amb seClOrs del nostre Mediterrani i a destinacions molt més enfora que ens fan la competencia, de vegades, muntada per nosaltres mateixos.
Per tant, ens empegueim d'aquesta actuació i creim
que hem de continuar aprofundint en aquest camí i que tan
sois en aquest camí, en aprofitar-lo amb la deguda mesura i
sense ignorar els altres sectors, torbarem aquell futur d'esperanc;a del qual ahir parlava.
Vull fer una incidencia en el tema del mercat interior,
perque hi coincidim plenament. Coincidim plenament que
donar de menjar a aquestes 700.000 boques, sense comptar
amb el consum que puguin fer 7'S milions de turistes, 7'S
milions de visitants, pot ser la gran sortida a una actuació
de promoció de cultius determinats que donin una revitalització a la nostra agricultura, si endemés trobam el camí
adequat per compaginar el temps de producció amb el
temps de consumo
Voste ha posat un exemple, ha utilitzat una irnatge una
vega da més. No debades, aquesta empresa i aquest empresari, al llarg d'aquests darrers anys ha duplicat la seva actuació perque ha sabut trobar el camí de la comercialitza-
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ció, perque ha sabut fer primerament un bon producte i
l'ha adequat a una demanda que existeix aquí molt quantificada, quantificada en quantitats que permeten actuar-hi i
dedicar-hi inversions i capacitats.
Voldriem ser capa<;:os d'ensenyar a tothom aqueixa lli<;:6 que voste ha volgut que ensenyassim a aquell bon cambrer que, segur, segur, que devia ser extern, perque si no no
hauria pensat que aquell vi podia ser dolent.
Quant a la integració dins la regió nordoccidental, no
és que no li hagi volgut contestar, és que a la millor la contesta no li satisfa plenament, esta sol-licitat l'ingrés, estan
fetes les gestions amb aquells que manegen el comite directiu, estam, com aquell que diu, a l'espera de poder integrarnos dins aquesta actuació, perque estam conven<;:uts que els
nostre futur passa, sense cap dubte, per participar activament amb aqueixes actuacions.
Pel que fa referencia al Partit Socialista molta por deu
tenir als meus finals, perque ha dedicat, de la replica o de
la dúplica, la major part del temps a advertir-me, i no la faci, no la faci perque no tenc temps de contestar-li. Me'n
mor de ganes, aixo li assegur, perque se la mereixerien.
Cementiri per cementiri, se'n record en de les rialles
que va haver en aquesta cambra quan un conseller de l'Interior va posar en els seus programes uns capítols i en els
seus pressuposts per ajudar els ajuntaments a la restauració, reparació i posada a punt deis cementiris. Jo encara record els acudits fets des d'alla cap aquí i les males estones
que va passar el bon conseller per matenir tres anys consecutius un programa d'aquest estí1; de manera que no em recomani que aixo no ho torni a posar perque quí s'hi va voler acollir ja va tenir la seva oportunitat.
Aqueixa fixació per aquell tema que tant el preocupa,
com la imatge, voldria que quedas ben clar que a mi aixo
no m'empegueix en absolut perque una de les actuacions
claus d'aquest Govern és tractar de potenciar iniciatives, i
si per potenciar iniciatives s'enten crear una societat, Capital Risc, que té com a única finalitat aixo; empresa, per
cert, de caracter privat, perque la majoria i la major participació del capital és d'empreses privades; per cert, em pareix
molt greu que es digui que només empreses sobre les quals
el Govern té una manera i un mode de pressió. Crec que
tots, i el sector bancari, normalment hi ha actuacions que
es manegen avui en dia, aquí on es veu que no tan normalment, que hi ha possibilitats de fer d'aquf cap ana i d'alla
cap aquí a través d'informes, informes que no compareixen.
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ves com aqueixes, que poden perdre 10.000 milions de pessetes d'inversió i quedar penjades, sigui per fer un cementiri, si es ven, sigui per fer altres tipus d'actuacions que siguin bones per a aquesta comunitat, trobaran el suport d'aqueix Govern, i no m'importa qui hi hagi darrera ni davant,
perque si haguéssim de cercar el Govern per fer actuacions
a una comunitat com la nostra lloes aquí no hi hagués ningú que no fos conegut per ell, benefactor, que es dedicas a
la política, empresari significat o qualque altra qualificació
especial, no crec que em bastassin els dits de les mans per
prendre cap iniciativa; perque aixo que jo els deia, que té
l'avantatge ser una regió petita perque ens manejam igual
que si fossim un poble, perque tots ens coneixem, i aixo té
de bo aquestes actuacions, de no haver de desmentir la legalitat, la moralitat, l'honradesa i els merits que té cadascu,
perque tots ens coneixem, també té l'incovenient que, com
que tots ens coneixem i tots estam molt units, tots estam
bastants relacionats i, entre tants com som en aquesta cambra, sempre n'hi ha qualcun.
Endemés, voldria dir aquí i ara -ja sé que em diuen que
és il-legal, que no és una actuació legal, que aixo esta per
damunt la legalitat, que és una actuació que s'ha duta obertament, s'ha presentada a un Consell de Govern, s'ha aprovada per unanimitat, s'ha duta als consells d'administració
deis banes, de les caixes d'estalvi i s'ha aprovada, s'han demanat auditories i s'han fetes, se n'han demanades més i
s'han completades, s'han fet plans de viabilitat i tan sois
quan ha hagut seguretat en l'actuació llavors s'ha pres I'acord de participar-hi i encara no ha estat executada. Mentrestant, una actuació com la d'avui, s'ha perdut la confian<;:a, veurem l'esfor<;: que haurem de fer per recuperar que la
gent tingui confian<;:a i no deixi caure iniciatives com aqueixes i com d'altres que hi haura, perque no feim comptes
aturar-nos.

Hi té la capacitat d'actuar per crear aquesta empresa
pública, privada, d'iniciatives, per potenciar actuacions com
aquesta i com altres. És capa¡; el Govern és capa¡; de fer
aqueixa actuació? Realment arribaré a creure que és veritat
que som l'amo, l'amo i el senyor, perque ja manejam, senyors, no el nostre pressupost, manejam el nostre pressupost i el de la banca privada i de les caixes d'estalvi. Aquesta ja és qüestió molt important, comen<;:am a ser realment
un país, comen<;:am a comandar tal com toca.

Tenc la sensació, també, que cada vegada que el Partit
Socialista ve aquí aprofita les quatre coses que ha acabat de
sentir en el darrer moment i les brinda com apropies.
Com? Ha hagut una comissió que ha participat en les actuacions del POOT, saben més o manco el contingut que hi
ha i quines són les resolucions que fara, perque les varen
brindar a tothom i perque és d'agrair que es brindassin a
participar-hi. Ara, ja les conclusions d'aquell POOT, més o
manco avan<;:ades, les brinden avui i aquí com a propies, les
brinden aquí en el sentit de dir tres regions, tres zones turístiques han de tenir aquestes actuacions, n'hi ha més, només n'ha dites tres, en el fons n'hi ha més, a més de s' Arenal, Ca'n Pastilla, Cala Major, hi ha també Palmanova, Magaluf, el port de Sóller i Can Picafort, i contemplen, efectivament, la crea ció d'aquests organismes i d'aquesta reconversió. Vostes l'avancen per veure si així la consideren com
a propia, igualment que també, del context de la discussió i
del debat, deu haver tingut en compte i coneixement del
decret que té a punt de treure el Sr. Cladera per regular la
utilització de les places turístiques, perque no es passi
aqueixos límits que estan establits, com s'ha de fer aqueixa
inspecció, com s'ha de poder fer aqueixa regulació i la briden com a propia, i ja tenim la seu plena d'ous, llavors volen que al final no faci acudits, és que és per riure aixo.

Pero ho vull repetir per si no ha quedat clar. Iniciati-

Miri, jo estic conven<;:ut que tots venim aquí per fer fei-
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na, que tots posam el millor que hi ha de cadascú, pero
també és ben cert que n'hi ha que el posen amb un taran na
i altres amb altre. Res indica aquesta estadística de tantes
preguntes i tantes actuacions, més si es té en compte que
corre el rumor, i ho die com a rumor, no sigui cosa que el
meu servei d'informació sigui tan dolent aquest pie, per
cert, la circular del Sr. March també la lliuraré a la presidenta.
Corre el rumor que ja es cobra a tant la pec;a, i que
tantes preguntes, tan tes interpeHacions i tantes actuacions
per a un grup que acostuma a replegar-ho tot i llavors a
distribuir-ho, va en funció d'aixo, almanco qualcuns del seu
grup així ho han manifestat i ho han manifestat públicament. Si aixo és fer feina, bé, canviarem de parlament, no
ens anirem a Aragó perque estam disposats a continuar
fent feina aquí, no canviarem de comunitat perque aquesta
també l'estimam, pero sí que li diré -amb aixo acabaré- que
no estan legitimats per donar llic;ons d'honradesa, no estan
legitimats perque les tenen enrere.
La seva honradesa és (... ) d'honradesa com aquella

destral delllenyater: Passava per la vorera un antiquari i li
va demanar la destral, perque era molt antiga, va dir: "sí,
tretze generacions fa que esta en la nostra famUia", entusiasmat aquell home, davant una joia tan preciada es va tirar de barrina i va aconseguir que li venessin la destral.
Quan partia tot iHusionat amb aquella destral -amb aquella destral que tant empren per donar-nos maceta- aquell
home, aquellllenyater, li va pegar un crit i li va dir: "l'amo
-perque amo és una expressió molt socorreguda- se m'havia
oblidat dir-vos que durant aquells 450 anys li han canviat
quatre vegades el tall i tres el manec." De moment voste és
el tercer manec d'aquesta destral.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sr. President, Sras. y Sres. Diputados. suele ser común
-voy a esperar que salgan todos, Sr. Presidente, todos los
que tienen que salir, no les interesa la opinión del grupo
mayoritario- que el debate sobre la acción poHtica i de gobierno se centre especialmente sobre lo que constituye la
más candente actualidad en el momento en que se celebra,
aunque supongo que ello es inevitable, ya que de lo contrario se tendría la impresión que la cámara vive de espaldas a
lo que sucede en la calle, no deja de resultar paradójico que
un debate sobre política general que se celebra una vez al
año encuentre su punto de ebullición en el acontecimiento,
a veces fugaz, que acaba de producirse, que en muchos casos acaba de madurar y que se refiere a una cuestión concreta, en tanto que se queda en un segundo plano el desarrollo de toda la actividad pol1tica del año pasado o la que
se prevé para el futuro.
El discurso de ayer del presidente se dedicó íntegramente a tratar de la situación económica, tema que trasciende la pura noticia y que se manifiesta como el mayor

interés político del momento, no ya de nuestra comunidad
sino del mundo occidental en su conjunto. Así, tanto si se
acude a los medios especializados como a los de información diaria se puede observar una inquietud generalizada,
como mue,stra basta recordar la encuesta publicada por un
diario de información nacional el pasado domingo, en el
que se pone de manifiesto que dos tercios de la población
española piensan que la situación económica de la nación
es mala o muy mala, para contrarrestar la opinión con un
medio especializado; si se acude en esta cámara a los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra es evidente que han acudido al informe mensual de La Caixa de
septiembre de este año en el cual se pueden leer cosas como que los Estados Unidos no acaban de entrar en una clara recuperación, que se desacelera la actividad económica
en el Japón, que -acercándonos a nuestro ámbito- Alemania tampoco presenta resultados brillantes o que la economía española se desacelera alejándose de los objetivos establecidos.
Es en este contexto en el cual tenemos que examinar el
discurso de ayer y por ello creo que la intervención del presidente ha sido la que necesitaba la Comunidad balear. Empieza por hacer una exposición de antecedentes que se ponderan en la óptica habitual del Gobierno de señalar la capacidad de generar rentas de una comunidad de gran dinamismo, lo que la ha colocado a la cabeza de los españoles y
entre las mejor situadas de Europa y del esfuerzo del porpio Gobierno autónomo por cooperar en la dirección adecuada con las fuerzas del mercado, volcándose en la mejora
del sector turístico desde todos los ángulos posibles (urbanísticos, estructural, de comunicaciones, sanitario y medioambiental) y arrastrando, consiguientemente, la mejora general de las condiciones de vida de visitantes y visitados, a
despecho de unas competencias aún pobres y pobremente
dotadas, y de una caída muy considerable en los últimos
años de las inversiones del Estado.
Vale la pena insistir en la realidad de lo manifestado
por el presidente ayer, cuando fueron tiempos de bonanza
y gran desarrollo económico y Baleares estaba en la cresta
de la ola, el Gobierno ya adoptó políticas de futuro, apostó
por el turismo, pero por un turismo mejor, apostó por la
calidad sobre la cantidad y supo sacar partido de sus posibilidades desde unos presupuestos administrados con rigor y
extraordinaria contención del gasto público, eso que ahora,
algo tarde, descubre el Gobierno del Estado que, por el
contrario, infló sus partidas exprimiendo de forma inmisericorde al ciudadano con una política fiscal asfixiante, volcándose en algunas comunidades autónomas concretas en
acciones de inmediatos resultados electorales, pero sin sentar las bases de una efectiva mejora de sus medios de pro·"
ducción.
Volvienclo al informe antes mencionado de La Caixa,
puede leerse que la tasa media de paro -cosa que sorprendentemente no ha salido aquí anteriormente con puntualidad-, una de las más tremendas lacras de la sociedad española y una de las iniciales banderas del Partido Socialista,
por cierto; hace diez años prometía 800.000 puestos de trabajo, ahora nos promete 800.000 puestos de paro para el
próximo año. Volviendo al informe, decía que en el segun-
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do trimestre del año en curso el 17'7% de la población espafiola estaba en paro, de la población activa. Pues bien,
entre tanto en Baleares era del 10'7%, la segunda más baja
del Estado después de Navarra (10'5%) Y Aragón (10'8%);
comunidades, por cierto, todas, con un único denominador
común, que no están gobernadas por socialistas. En cambio
en Andalucía era del 26'8% el paro y en Extremadura del
26'2%; no les digo lo que tienen en común éstas dos que
están en la cola de tan amarga lista.
¿Qué añadir de la escasa atención prestada por el Estado a sus inversiones en esta comunidad, tanto directas como de fondos comunitarios? Las cifras de fondos europeos
por habitante en Baleares en relación con la media española revelan claramente la situación, recibimos la décima parte, la décima parte -aquí se ha repetido- por el habitante
medio en España. Próximamente tendremos ocasión, por
cierto, de debatir una propuesta de otro grupo parlamentario, relativa a la petición del traspaso de la gestión de un
porcentaje del IRPF a la Comunidad balear, medida que, a
nuestro juicio, sería deseable para equilibrar la situación y
a la que en su momento daremos nuestro apoyo, por ello y
porque se va a debatir aquí no quiero entrar más en el tema.
Pese a la realidad de los números, ayer el presidente
nos hizo una incontestable e incontestada relación de ellos,
la obligación del Gobierno es la de mirar hacia adelante
siempre; por eso lo verdaderamente sustancial del discurso
del Sr. Cañellas es el dibujo del futuro, un futuro lleno de
esperanzas y que comienza con la exposición presupuestaria que, como adelanto de lo que próximamente discutiremos aquí, nos resumió el Sr. Cañellas mediante una agrupación por líneas de actuación, lo que permite tener una visión más clara de lo habitual de cómo quedan plasmados
en los presupuestos de la Comunidad los objetivos del Gobierno. En efecto, yo tengo que confesar que cuando discutimos y aprobamos las diversas partidas presupuestarias me
resultó muy dificil ver las relaciones existentes entre unas y
otras, desperdigadas por diversos capítulos y consellerías y
descubrir entre ellas los hilos conductores de las diversas
políticas diseñadas.
En torno a alguna de estas líneas de actuación, por
cierto, quiero detenerme porque creo que permiten pasar
de lo más general y duradero en este Gobierno y en la mayoría que lo apoya a lo particular y actual de que hablaba al
principio de mi intervención, inevitable en estos debates.
La primera de esas líneas se refiere a propósitos del desarrollo económico, a tres proyectos de gran interés: el Plan
de comercio, el parque de innovación balear y el Plan de la
oferta turística. Si el Plan de comercio ya está aprobado
nos queda aún por debatir en esta cámara un aspecto muy
importante en relación a este tema: los criterios del Plan de
equipamientos comerciales, en los que deberemos poner a
prueba nuestra capacidad de conjugar la libertad de mercado con dos factores que tienden a distorsionarla; de una
parte la necesidad de dar un tiempo para permitir la reconversión de una fuerza económica de gran importancia para
la Comunidad y de tradicional peso específico en la sociedad, el pequeño y mediano comercio, cuyo desarrollo hoy
se ve afectado por la aparición de las grandes superficies de
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venta al pormenor, la competencia de las cuales se hace
irresistible al estar en condiciones de ofrecer una gran cantidad de artículos a precios competitivos y con mayor comodidad de accesos y horarios. Por otra parte la ordenación de un territorio pequeño exige una atención especial,
de forma que no se vean alterados sus principales ejes de
relación.
Hace unos meses este tema levantaba oleadas de comentarios y discusiones en la calle, en los medios de comunicación y en esta cámara. Hoy, felízmente, el proceso parece encauzado por la búsqueda de soluciones prácticas, capaces de conjugar todos los intereses en conflicto, en beneficio própio y sobre todo -y éste es nuestro principal retoen el de los ciudadanos a los que no podemos privar de las
innegables ventajas de disponer de grandes superficies y a
los que tenemos la obligación de facilitar simultáneamente
la oferta del perqueño comercio, un pequeño comercio divesificado, especializado, profesionalizado y, en definitiva,
competitivo, única fórmula posible para su supervivencia.
Si el Plan de comercio es ya una realidad, el parque de
innovación tecnológica está aún pendiente de iniciar su andadura, y no me refiero sólo a su andadura material sinó
también a sus perspectivas de futuro. Es indudable que este
proyecto, acariciado ya hace tiempo por el Gobierno de la
Comunidad, contiene los elementos necesarios para fomentar una gran esperanza y una renovada ilusión. Nuestras islas no están en condiciones adecuadas para ofrecer una base a una oferta industrial de corte clásico, salvo en industrias ligeras i tradicionales como la piel, la madera, la bisutería, los transformados de la agricultura, de la ganadería y
otras por el estilo, porque además de tener una dudosa viabilidad, como señalaba ayer el presidente, carecemos de
una formación básica, el célebre know how, y porque la instalación de grandes industrias iría en contra de la calidad
del medio y por ello de nuestra principal fuente de recursos.
De conjugar ambos conceptos nace precisamente la
idea, aprovechar la calidad de vida de que gozan las Baleares para traer un tipo de industria no contaminante y altamente rentable, la industria de la investigación e innovación tecnológica. El presidente nos anunciaba ayer su inmediata puesta en marcha por vía presupuestaria y esperamos expectantes el resultado ya que si cuaja pasará a tener
una influencia muy destacable, a nuestro juicio, en la estabilidad económica insular. La consolidación del proyecto
depende, una vez más, de factores en los que la acción política juega un papel importante, pero no definitivo. Aquí
también las fuerzas del mercado se impodrán y solamente
la colaboración y el esfuerzo de toda la sociedad balear, su
capacidad para adaptarse a una nueva empresa, su voluntad
de prepararse y trabajar en esta dirección, su ilusión para
explorar este campo, su disposición a asumir nuevos riesgos, permitirán que en un próximo futuro los innegables atractivos de nuestro territorio, nuestra situación geográfica
y nuestra calidad de vida sean suficientes para convertir ese
incipiente parque en foco de investigación y desarrollo tecnológico.
La pasada semana tuvimos ocasión de recordar aquí la
labor realizada por la Conselleria de Turismo con la expre-
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sa participación del presidente en relación con el Plan de la
oferta turística. A partir de los criterios generales elaborados por esta cámara, la Consellena hizo un borrador del
Plan que dió a conocer a todo tipo de entidades interesadas
(partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones empresariales y sindicales) con objeto de darles
ocasión de manifestar sus opiniones en un asunto cuya trascendencia para el conjunto de la economía balear a nadie
se le escapa. Es necesario resaltar el interés que todos ellos
manifestaron, lógicamente desde diversas ópticas y tras un
acuerdo inicial en torno al programa de trabajo propuesto
por el Sr. Cañellas, se recogieron un conjunto de informes
y sugerencias que cada grupo presentó a la consideración
general, y se estructuró un equipo de técnicos nombrados
por cada uno de los grupos para tratar de armonizar todas
las opiniones recogidas y facilitar la tarea a la Consellena. El propio conseller Cladera nos informaba muy recientemente de la marcha de los trabajos, por lo que no tardaremos mucho en disponer de esta nueva herramienta de
orientación de los recursos turísticos hacia cotas de mayor
calidad, objetivo que hoy compartimos la práctica totalidad
de los ciudadanos y en el que está puesta una buena parte
de esperanza para el desarrollo del sector.
El Plan de la oferta turística debe venir a completar la
larga serie de medidas en este sentido, consiste fundamentalmente en una pieza de ordenación territorial que pretende impedir el crecimiento de nueva oferta de calidad baja al
tiempo que promueve la sustitución de la existente por otra
de mejores condiciones y mayor atractivo. Pero no debemos engañarnos al respecto; en este tema, también como
en los anteriores, quien tiene definitivamente la palabra es
la sociedad en su conjunto, y por grandes que sean los esfuerzos del Gobierno -y es evidente que el nuestro los está
haciendo-, es también aquí necesaria la movilización de todos en la misma dirección.
En la tercera línea de desarrollo encontramos un tema
muy directamente relacionado con lo subrayado y que es el
tema de la preservación medioambiental, unido al imprescindible mantenimiento de sectores que, como la construcción, están atravesando un mal momento. ¿Es posible
conjugar una cosa y otra? Nosotros estamos convencidos
de que sí bajo ciertas condiciones, la más importante de las
cuales es la reorientación de la actividad constructiva, distinta a la impulsada por el crecimiento de la oferta turística.
La Ley de espacios naturales, aprobada la pasada legislatura, pieza clave en la protección de la naturaleza de
nuestras islas, nació como consecuencia de un catálogo de
espacios dignos de ser protegidos de excesos urbanísticos
que el Gobierno remitió al Parlamento para su estudio y
debate y quecontó desde el primer día con el apoyo decidido de Unió Mallorquina y del Partido Popular. Pese a que
confrecuencia se la pretende minimizar, nuestra participación en la Ley fue decisiva para su aprobación y de ello estamos legítimamente orgullosos. La próxima semana, con
motivo de la presentación de la propuesta de modificación
que hemos redactado, tendremos ocasión de extendernos
más en el tema, pero quede dicho que nosotros trabajamos
entonces y trabajaremos en lo sucesivo por lograr una protección efectiva, sin que eso sirva de arma para perjudicar

-a veces por oscuros motivos- a personas o sectores con legítimos intereses, cuyo sacrificio sea innecesario o de coste
desproporcionado para el interés general.
En este sentido está pensada nuestra propuesta de reforma de la Ley y por ello la presentaremos a debate en la
esperanza de que al margen de demagogias fáciles sea discutida con la misma transparencia y con la misma racionalidad con que nosotros la traemos. Ya adelanto que no van a
deternernos con acusaciones mezquinas ni con improperios
de quienes pretenden buscar por esa vía los votos que les
niega una sociedad que sabe bien en quien puede depositar
su confianza, ni de los que cumpliendo un papel de concienciación de la sociedad en materia medioambiental, que
respetamos, traten de substituir a los legítimos representantes de la voluntad política mayoritaria.
Hace años que venimos diciendo que queremos una
mejora sustancial de la calidad de vida, yeso pasa por la
protección de los recursos naturales, pero también por la
construcción de más y mejores carreteras. Pasa también por
la depuración de todas las aguas que vierten en nuestras
costas, pero también por la oferta en materia de instalaciones náuticas, por la compra de espacios públicos y la declaración de parques naturales, pero también por la construcción de campos de golf, por la conservación de nuestro patrimonio histórico artistico y, al tiempo, por la sustitución
de establecimientos envejecidos por otros nuevos y mejores
alojamientos turísticos.
"Obras son amores", dice el refrán castellano, y las
obras vienen a demostrar que por encima de acusaciones, a
veces, como señalaba, interesadas, otras ingenuas, ahí están
las que en uno u otro sentido jalonan nueve años de política de la mayoría gobernante.
El tema de la disminución de actividad en el sector de
la construcción resulta particularmente preocupante, tanto
por constituir normalmente una fuerza motríz que arrastre
a otras muchas tras de si como por tener una componente
estructural que no arreglará el simple paso del tiempo y de
la reactivación general de la economía. Se conjugan en ella
muy diversos factores, unos de orden general, como la durísima presión fiscal, los altísimos tipos de interés, las dificultades financieras generales y de muchas administraciones
públicas en particular, las rigideces de la legislación laboral, etc., y otras que son específicamente propias de Baleares, como son la sensible disminución de construcción de
nueva oferta de alojamientos turísticos o la feroz competencia de las grandes empresas nacionales, necesitadas de
obra para cubrir el vacio originado por la finalización de
las grandes realizaciones estatales de 1992.
Si a todos estos ingredientes sumamos el fecto de desmoralización producida en la demanda privada por unos
resultados económicos en general y turísticos en particular,
no tan brillantes como los de años anteriores -que los agoreros de siempre se han encargado de magnificar- se puede
entender perfectamente el problema. El presidente planteaba el camino de una reconversión moderada por los planes en marcha y por otros en estudio, entre los que cabría,
a mi juicio, incluir -ya alguna vez me referí a ello desde esta
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tribuna- un impulso de profundización en la rehabilitación
de edificios, tanto urbanos como rústicos, cuya modernización es necesaria y podría involucrar a amplios sectores de
población.
A todo ello debemos sumar las propuestas contenidas
en otras líneas, como el desarrollo de las comarcas menos
favorecidas y la continuación en la construcción de infraestructuras, a la que añadiríamos la sugerencia de aumentar
las inversiones en su mantenimiento. Creo que los efectos
combinados de estas medidas pueden ayudar a mantener
un ritmo razonable de la actividad constructiva.
Antes de acabar con estas notas quisiera referirme a
una cuestión que estimo de la mayor trascendencia y que a
pesar de no tener una inmediata traducción económica
creo que sí que debe tener un reflejo en este debate, por la
actualidad que tiene para nuestro grupo. Se trata de las
transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma a los consells insulares.
La redacción y aprobación de la Ley de consells insulares en la pasada legislatura abrió camino para estas transferencias que comenzaron con las materias de urbanismo y
habitabilidad. Estos primeros traspasos plantearon algunos
conflictos de tipo jurídico en cuanto que no está claramente determinado en ningún texto legal la compatibilidad del
doble carúcter administrativo de los consells, por un lado
órganos de Administración local y por otro obligados a gestionar las nuevas competencias como órganos de administración autonómica, lo que equivale a decir estatal. En
cualquier caso la voluntad de nuestro grupo parlamentario
es firme en este aspecto, y así lo hicimos patente tras las
reuniones que mantuvimos recientemente en Ibiza para debatir este tema. En esas reuniones elaboramos un calendario de traspasos para proponer en la Comisión Técnica Interinsular, de forma que se reanude el proceso con carácter
inmediato. Pretendemos que este año concluya la transferencia de las delegaciones del antiguo CGI (Consell General Interinsular) en Administracion local (oficinas de turismo, transportes y acción social, fundamentalmente) para
preparar durante el próximo y los sucesivos las de cultura y
agricultura. Simultaneamente el Gobierno ultima un proyecto de ley de organización de los consells en materia de
competencias transferidas que permitirá clarificar definitivamente sus funciones.

Creo que es legítimo recibir el futuro inmediato con
un moderado optimismo, y aquí aprovecho para retomar el
hilo del discurso de ayer, porque las palabras del presidente
eran, sobre todo, palabras de optimismo y de esperanza;
con ellas comenzó y finalizó su intervención. La Comunidad balar ha alcanzado los más altos niveles de bienestar,
es la que mejor ha aguantado la recesión económica general y la del turismo en particular; es la mejor preparada para remontarla, eso hoy aquí se ha reconocido casi urbi el orbe, digo casi. Eso es un hecho reconocido incluso internacionalmente por prestigiosos analistas de la realidad española, y aunque las relaciones económicas son hoy tan intenSas y estrechas que resulta impensable ir en contradirección
de la marcha de la economía de nuestro entorno, cuando
en él se den los primeros síntomas de cambio nuestra co-
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munidad estará a111.
No hay que dar crédito a quienes se empeñan en negros vaticinios que no resultan de ninguna utilidad, ni a los
buitres, empeñados en convertir en carroña cuanto ven y
que nada, sino desconfianza y desaliento, aportan. Estamos
viviendo en una comunidad sana, cargada de proyectos de
futuro y de realidades presentes, en la que en ningún modo
debe cundir el desánimo sino que, por el contrario, una ilusión renovada pra desplegar las muchas posibilidades
de desarrollo económico y para afrontar los necesarios
cambios de un mundo que, en permanente evolución, exige
especialmente a quienes quieren estar en las primeras filas,
como nosotros. Estamos muy bien situados y los acontecimientos inmediatos tienen aspectos esperanzadores, no solamente en materia económica, sino también política. Están próximas nuevas competencias procedentes del Estado,
de acuerdo con las previsiones del Pacto Autonómico, que
ya se discute en el Congreso de Diputados, y eso supone
nuevas responsabilidades y a la vez nuevas posibilidades de
mejorar la gestión de los asuntos públicos lo que, unido a
las transferencias a los consells, aumentará el grado de
aproximación a los problemas y las herramientas adecuadas
para solucionarlos.
Por todo ello pienso que el presidente dijo ayer lo que
esta comunidad necesitaba oir. Estamos en condiciones de
consolidar lo hecho y con el esfuerzo y la ilusión de todos
lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. President del
Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Conclou ja
un debat en la seva segona sessió, queden per discutir les
resolucions que vulguin proposar els grups. i el representant del grup que dóna suport al Govern sol, en totes les situacions similars, fer queixa privada i avui pública que 1'0pinió del grup al qual ell representa importa poc a la gent.
Vull des d'aquí i ara deixar ben clar que per al Govern que
jo presidesc aixo no ha estat mai am, mai no ho sera i malament si qualque dia qualcú pogués arribar a creure-ho,
perque el Govern que m'honro a presidir i jo mateix, no feim sinó intentar traduir en mesures d'actuació diaria
aquells princips basics que un dia tots junts varem proposar
a una societat com la nostra, tots junts els reclamarem la
confianc;a per dur-la a terme, i aqueixa confianc;a no la volem mai trair.
Enguany especialment la seva opinió ens pot ser iHustrativa, perque enguany més que mai la nostra comunitat
viu moments diftcils, moments diftcils que si els hem de resumir ho podrfem dir de la següent manera: durant anys
hem viscut una lluna de mel casats amb el progrés i l'expansió, i de cop i resposta s'han juntat dues situacions que
han interromput aquesta situació. Per una banda la pro-
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gressiva voluntat de la societat d'aquestes illes de canviar el
nostre propi model, de canviar de sistema; el convenciment
d'institucions, d'empreses, d'organitzacions i de persones
que han decidit lliurement que el camí que s'havia de prendre era el d'aturar el creixement d'una oferta turística desbaratada o el creixement desbaratat d'una oferta turística
no ben plantejada; de canviar les polítiques d'ordenació del
territori i encaminar-les cada vegada més a una protecció
mentre queda pendent com aquesta protecció s'instrumenta amb una conservació, com es volien dedicar esfor<;os i
doblers, cada vegada en majors quantitats, per fer possible
que es compaginassin les actuacions passades amb les expectatives de futur i humanitzar zones turístiques, crear noves infrastructures, dotar-nos de nous serveis.
Aquesta voluntat de la nostra societat, implantada al
llarg d'aquests darrers anys, ve i es topa de cop i resposta
amb un moment en que la situació de l'economia nacional
cau en picat, com havia de caure logicament perque Espanya vivia, per voluntat de qui la comandava per damunt les
seves possiblitats, i gastava alegrement el que no guanyava,
sense preparar en absolut les estructures productives ni per
a la competitivitat ni per a la productivitat ni per a la creació d'autentics beneficis. Al mateix temps una situació internacional, absoluta, completament complicada i mala
d'entendre en aquell momenl. La repecussió immediata no
podia ser altra, per a una comunitat com la nostra, petita, i
per tant vulnerable, enmig de tot un entramat economic
que inclou les relacions amb Espanya i amb tota Europa i
que l'havien d'afectar. Pero també, conven<;uda com esta
que continuar pel camí d'aquesta indústria de l'oci, d'aquell
manteniment del nostre mercat com a primera destinació
turística, de la creació de noves expectatives per mantenir
aquest futur era, significava darament, que estavem en un
bon camí, que s'havien de cercar altres alernatives compaginadores, pero que s'havia de fer un esfor<; per aquest cami.
Per aixo el primer dia, per aixo avui, per aixo la nostra
intervenció no ha estat més que un fidel reflex d'aquell crit
fet pel nostre gup en representació de tota una societat que
empeny les nos tres actuacions de fe en la gent, de coHaboració amb totes les institucions, amb totes les organitzacions i amb tots els membres de cada un deIs qui formen la
nostra societat, per fer arribar a cada un aquest missatge
d'esperanza que el nostre portaveu, que el portaveu d'aquest grup avui i aquí ha fel. Ens sentim orgullosos de ser
reflex d'aqueixes paraules. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. En aquests moments, una vegada conclosos els debats, d'acord amb l'artide 169.1 del Reglament, s'obre un termini de 30 minuts en el qual els portaveus deIs distints grups parlamentaris puguin presentar
propostes de resolució. Al mateix temps, a les deu menys
quart hi haura una reunió deIs membres de la Mesa per tal
de qualificar si aqueixes són congruents amb la materia objecte deIs debats que ha hagut avui, aquí. Al mateix temps
record als membres de la Junta de Portaveus que dema a
les nou i mitja hi haura una reunió de Junta de Portaveus,
alla on s'informara de les previsions que hi hagi en relació
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amb l'aplicació de l'article 169.3 del Reglament. Recordaré
també que la sessió recomen<;ara dema a les deu i mitja del
matí. Gracies a tots.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. i Srs. Diputats, recomen<;a la sessió, en aquest cas
amb l'objecte de debatre les propostes de resolució. M'agradaria, abans de comen<;ar, indicar en primer lloc, que la
defensa de les propostes es fara de major a menor, en canvi
la votació de les propostes es fara per ordre de presentaci6.
Una vega da defensada la proposta defensada pel grup proposant, hi podra haver intervencions en tom en contra per
part deIs altres grups, les quals donaran lloc a una replica
del grup proposanl. Posteriorment hi pot haver també un
tom de fixació de posicions deIs grups que no hagin intervingut en el torn anterior.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, per una qüestió d'ordre intervendrem els
tres representants i ens dividirem el temps corresponent i
defensarem diverses de les pro postes de resolució, cada un
de nosaltres. En primer lloc intervendria el Sr. Peralta, que
defensara uns propostes concretes, llavors el Sr. Pascual i
finalment un servidor.
EL SR. PRESIDENT:
Aixo no és possible, Sr. Vidal, perque el temps d'intervenció és de deu minuts, per la qual cosa la divisió per tres
deIs deu minuts és inferior a cinc minuts, en conseqüencia
només poden intervenir dos deIs tres.
EL SR. VIDALIJUAN:
Així la presidencia diu que només podem intervenir
dos deIs tres.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, dones, el Sr. Pascual, en primer lloc.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Srs. i Srs. Diputats. Dins les propostes
de resolució del Grup Parlamentari MIXT, jo defensaré un
bloc, que és el de les pro postes 4 i 5, d'un costat, i 10, 11 i
12, de l'altre. Són pro postes de resolució que tenen a veure
amb el medi ambient, ports esportius i infrastructures i serveis.
La primera d'aquestes fa referencia a l'artide 158.1 de
la Constitució. L'artide 158 de la Constitució té dos aparatats, el punt 2 de l'artide 158 diu que per corregir desequilibris economics interterritorials i fer efectiu el principi de
solidaritat es constituira un fons de compensació destinat a
les despeses d'inversió. Aixo, com tots vostes saben, ha estat objecte d'una llei, que es va aprovar primerament l'any
1984, que s'ha reformat fa poc sobre el Fons de Compensació Interterritorial. A través d'aquest Fons les Illes Balears
deixen de percebre, a causa del nivell de renda per capita
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que tenim ja que som els primers d'Espanya, o sigui transferim uns doblers a les comunitats autonomes que estan
per sota la mitjana i que tots vostes saben quines són.
Per una altre costat, a 1'article 158.1 de la Constitució
es diu que en els pressuposts generals de 1'Estat es podnl
establir una assignació a les comunitats autonomes en funció del volum de serveis i activitats estatals que hagin assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació deis
serveis públics, fonamental a tot el territori espanyol.
Nosaltres tenim unes infrastructures, ho va dir en el
discurs el Sr. President, em pareix que són del 79% sobre la
mitjana perque resulta que els doblers se'n van, aquests
7.000 milions se'n van i no hi tornen; és ciar, nosaltres arrastram aquest deficit. Per consegüent, si nosaltres hem de
pagar un Fons de Compensació Interterritorial de cara a altres comunitats autonomes és ben just que nosaltres, que
som deficitaris en infrastructures i serveis públics, que també qui té més infrastructures i serveis públics ens pagui a
nosaltres. Aquesta proposta de resolució ja es va aprovar
I'any 1988, 1'he tornada a dur avui perque no ens fan cas i
jo consider que és bo que recordem a 1'Estat central que aixo sigui així.
El punt número cinc té a veure amb la Llei d'espais
naturals. Aquí s'han donat premis per la preservació del
medi ambient a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, premis que són derivats de la Llei d'espais naturals. La
Llei d'espaís naturals es va aprovar un 30 de gener, concretament el del 1991; tots sabem que els problemes ambientals a Balears són de primer ordre, aixo ens interessa no
només perque nosaltres tinguem una qualitat de vida sinó
també perque la nostra economia depen de la preservació
del medi ambient i, per tant, s'imposa la celebració del Dia
Balear del Medi Ambient. Un Dia Balear en que s'han de
fer determinats actes i que és el Govern qui els ha de fer,
pero que la data indicada per a aquest Día Balear del Medi
Ambient ha de ser el 30 de gener que sera, no en commemoració pero sí, donat que aquesta data va ser la de I'aprovació de la Llei d'espais naturals.
Jo pens, per tant, esper que s'aprovi aquest punt número 5 i que cada dia 30 de gener commemorem els aniversaris de la Llei d'espais naturals amb la celebració del Dia
Balear del Medi Ambient.
EIs punts 10, 11 i 12 fan referencia a ports esportius.
El punt número 10 diu que el Govern de la Comunitat Autonoma presentara en el termini de sis mesos un projecte
de llei de ports esportius, de refugi, i que en general no
desenrotllin una activitat comercial, en desplegament de
l'article 10.5 de 1'Estatut d'Autonomia. En aquests moments tenim competencia exclusiva per legislar aixo i en
aquests moments es fa una llei per a tota Espanya que, naturalment, aquí hauria de ser totalment subsidiaria, i jo entenc que nosaltres hem de legislar sobre ports esportius i
ens fa falta aquesta llei i, per tant, demanam que es presenti en els sis mesos. És cIar, aquesta !lei ha de definir el que
és un port de refugi, que és una de les mancances del Pla de
ports esportius i instaHacions nautiques.
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El punt número 11 és complementari d'aquests, pero
és més urgent, i die que al cap d'un mes es proposi una modificació del Pla director de ports, deis criteris, que el Govern dugui una modificació deis criteris en el sentit que
dins la classificació deis tipus d'instal-lacions esportives no
figura la deis ports de refugis. Per exemple, el port des Canonge, que és un cas paradigma tic a 1'illa de Mallorca, són
100 metres a la serra de Tramuntana, que no són area natural d'especial interes, si alla es fa un port de 700 o 800
amarraments nosaltres ens carregarem tot el paisatge d'una
part important de la serra Nord, en canvi alla fa falta un
port de refugi; pero, que passa aquí? Que els ports de refugi no estan definits en el Pla de ports esportius. Per consegüent, en el pedode d'un mes s'hauria de dur a aquest Parlament una moclificació deis criteris generals del Pla director de ports per definir el que és un port esportiu.
El número 12 és senzillament que aquest Pla de ports
esportius, que ha tingut 11.000 al-legacions, per una part
no s'adequa a l'article 22 de la Llei d'ordenació territorial,
perque li falten estudis economico-financers adequats per
tota una serie de raons que intentarem explicar, com tampoc a la Llei d'espais naturals, també m'he oblidat de dir
que tampoc no s'adequa exactament als criteris d'aquest
Parlament. Per una altra banda, hi ha nombrosos ajuntaments que s'han oposat a aquest Pla de ports esportius i,
per tant, com que l'esperit és que els ajuntaments són de
cabdal importancia en la decisió d'on es pot fer un port i
on no; nosaltres proposam que s'adeqüi a 1'esperit, no naturalment a la lletra pero sí a l'esperit de les al-legacions
presentades pels ajuntaments i consells insulars, i que una
vegada fetes s'exposin al públic una altra vegada perque hi
pugui tornar a haver al-legacions, a aquest Pla de ports. Aixo és tot.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En la línia
del que varem anunciar ahir presentam una serie de propostes de resolució, sempre basant-nos en els objectius
marcats pel propi Govern, els quals va anunciar el Molt
Hble. President i feim les matisacions que, naturalment,
creim oportunes respecte a aixO. Per tant, ens queden, del
bloc de propostes de resolució i ates que ducs d'elles han
estat subsumides per unes presentades abans pel PSM
quant a l'ordre d'entrada, ens queda la primera que és instar el Govern de la Comunitat Autonoma perque dins 1'objectiu assenyalat per ells de racionalitzar l'ús del nostre patrimoni posi especial cura en la conserva ció d'alguns deis
principals exponents, en aquest cas del patrimoni arquitectonic i historie, com és el cas del castell d'Eivissa. Hem fet
una menció específica, hi haura segurament altres exponents dignes també d'aquesta consideració, pero creim que
el cas del castell d'Eivissa és prou important perque el Govern, i no només el Govern de la nostra comunitat autonoma sinó també el Ministeri de Cultura i el propi Consell
Insular, com ja ho té aprovat a aquest respecte, vagin ja per
feina en aquest aspecte i salvin aquest monument historie i
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arquitectónic que s'esta degradant, fins al punt que pot arribar a una situació irreversible.
En segon lloc, la segona proposta, demanam que, dins
la Hnia d'actuació d'orientar i millorar els serveis i equipaments d'assistencia sanitaria, el Govem de la Comunitat
Autónoma, tal com varem dir ahir, tindra en compte molt
especialment el cas de l'illa de Formentera, i en aquest aspecte hem de dir sempre conjuntament amb l'Administració central, peró el que volem dir és que ja sabem que s'esta construlnt alla un centre de salut, peró el que volem demanar -i aixó és necessari-, tenint en compte que a l'estiu alla hi ha 20.000 persones, entre residents i visitants, que no
s'hagi de dependre sempre a Formentera exclusivament
deIs mitjans d'evacuació per atendre ferits i malalts greus.
S'ha de muntar alla un centre hospitalari, naturalment no
pot ser un hospital general peró que, per exemple, una
fractura de clavícula, aIla -jo ho sé perque un familar meu
la va tenir aquest estiu alla- no la poden atendre; llavors,
naturalment, els parts, etc. Per tant, aixó crec que és molt
important, sense que aixó vulgui dir que no es presti atenció a l'assistencia sanitaria a Mallorca, els hospitals d'Inca i
Manacor, que tant han estat duts aquí, que ens recordem
de filla de Formentera en aquest caso
En el tercer cas demanam que en relació amb l'eix
d'actuació destinat a corregir els desequilibris comarcals es
prioritzin, abans que altra cosa els equipaments de tipus social i cultural, ja que a Eivissa i Formentera, aquí sí que tenim un dMicit important. No facem edificis destinats a incrementar la burocracia abans d'aixó. Aquests 2.500 milions que té el Govem destinats per a aquest capitol. Que
el Govem recordi que hi ha prioritats de caracter social i
cultural abans -tom a repetir- que coses que, apart que no
són populars, tampoc no són necessaries.
Ens queden els punts 7 i 8. Rapidament podem dir que
un d'ells demana a la Comunitat Autónoma que, en la Hnia
que va ahir assenyalar el Molt Hble. President de la Comunitat, que minori la pressió fiscal i exigeixi de l'Estat central les competencies que ens permetin assolir les competencies pertinentment dotades per arribar al maxim sostre
competencial. AlIó que va dir el president: "No ens conformam amb el Pacte Autonómic", dones endavant. Com va
dir el Sr. Peralta: "Reivindiquin a aquest respecte" per baixar i per actualitzar, i en aquesta línia, minorin la pressió
fiscal, s'oblidin d'aquest canon d'aigües perque al final sera
molt difícil que recaptin prou, i bé, a pesar de la justificació
que puguin tenir val més anal', com varem dir en el seu moment, a contraure deute públic que no anar a imposts, som
contraris a aixó i ho demanam.
Finalment, instam el Govem de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears -o demanam que aquest Parlament
l'insti- perque s'exposi al públic el Pla d'ordenació de 1'0ferta turística per a l'illa de Mallorca i que en un termini de
cinc mesos, demanam, dam cinc mesos, faci el mateix amb
els plans corresponents a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. EIs objectius d'aixó, no volem abundar en ells,
peró creim que també és una proposta de resolució perfectament assumible per la totalitat deIs grups d'aquesta cambra. Aixó esperam, gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Passam als toms d'intervencions en
contra. Hi ha intervencions en contra? No hi ha intervencions. Sí, Sr. Serra?
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Sí, nosaltres voHem fer una intervenció en contra de
dues de les propostes del Grup MIXT. Gracies, Sr. Presidento
El nostre grup, davant les propostes números 10 i 11
del Grup MIXT, no pot donar-los suport, en principi, perque pensam que, per una banda, certament estam davant
un Pla director de ports esportius, que ha estat a informació pública i, en conseqüencia, aquestes mils d'aJ.legacions,
moltíssimes, de particulars, d'entitats privades i públiques,
encara no han estat resoltes, i ens pareix absolutament arriscat sol· licitar un projecte de llei de ports esportius i de
refugi a presentar per aquest Govem. Aixó és quant a la
proposta número 10.
Per altra banda, la Proposta número 11. La nostra impressió és que estaríem davant un tema a resoldre dins les
al-legacions; és a dir, precisament dins la correcció de deficiencies que s'apunten, per altra banda, a la Proposta de
Resolució número 12 del Grup MIXT. En conseqüencia, la
nostra posició és contraria, en principi, als punts 10 i 11 de
les propostes del Grup MIXT.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sí, Sr. Pons, té la paraula en tom en
contra.
EL SR. PONS I PONS:
Sí, Sr. President, és per una qüestió d'ordre, perque estam realment confusos. Quepassa, que un grup ha de fixar
posició en contra d'uns determinats punts i ha de fixar posició en els altres o és una sola intervenció? Estam completament confusos.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, em pareix perfecta la seva intervenció, l'únic
que passa és que jo li vull llegir l'article 169.2 del Reglament on diu: "Les propostes admeses es podran defensar,
pel grup proposant, durant un temps maxim de deu minuts.
El president del Parlament podra concedir un tom en contra d'igual dura ció després de la defensa de cadascuna d'aquestes." Jo faig ús de l'article 169.2 del Reglament, he dit
que es pot fer una intervenció, per cada un deIs grups, en
tom en contra, si volen, i si no intervenen en el tom en
contra els grups que no hagin intervingut en el tom en contra podran intervenir finalment en un tom de fixació de posicions. Per tant, ara, en aquests moments, estam en el tom
en contra, els grups que ara intervinguin en el tom en contra no intervendran llavors en el tom de fixació de posicions. En conseqüencia, no demana la paraula voste en el
tom en contra? No. Dins el tom en contra, té la paraula el
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Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Entiendo que el turno en
contra, de todas maneras, (... ) lo suficientemente amplio
para que me permita alguna cuestión de tipo transaccional,
que pensaba proponer a los representantes del Grupo
MIXTO, concretamente de las dos primeras propuestas de
resolución.
En cuanto a la primera, que nos expuso el Sr. Vidal,
dice que insta al Gobierno de la Comunidad que en el objetivo de racionalizar el uso del patrimonio ponga especial
cuidado en la conservación, en definitiva, del castillo de Ibiza. Nosotros, lógicamente, somos sensibles a esa petición,
estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en que el
casdtillo de Ibiza es una representación, no ya de la isla de
Ibiza, ni siquiera de las Baleares, a mi juicio es casi un hito
histórico del Mediterráneo, da verdadero gozo llegar a Ibiza en un barco y descubrir en el horizonte la estampa airosa del castillo y de las murallas de Ibiza, y créame que cualquier sensibilidad mínima está de acuerdo con eso. Lo que
sucede es que usted carga toda esa responsabilidad sobre el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, usted sabe, Sr. Vidal, que eso es un proyecto, el día que se lleve a cabo, enormemente costoso y que difícilmente puede la Comunidad
Autónoma sufragar todos los gastos que se produzcan por
ello. Por eso nosotros le proponíamos añadir: "insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma y al del Estado, para
que ambos en colaboración", lo de "para que en colaboración" no hace falta, "insta al Gobierno de la Comunidad
Autónoma y al del Estado a que en el objetivo de racionalizar el uso de nuestro patrimonio", etc. Así implicamos a
dos gobiernos, a los dos gobiernos, en un asunto de cuya
trasncedencia -digo- creo que excede, por supuesto, de la
isla de Ibiza, de la Comunidad de Baleares e incluso de España, creo que, como decía antes, es uno de los monumentos verdaderamente bellos y bonitos del Mediterrráneo.
En cuanto a la segunda nos pasa un poco también, nos
sucede una cuestión. En realidad parece que aquí lo que se
pide, en definitiva, es un hospital en Formentera, un hospital con todas las de la ley, porqué dice: "A fin de que la
asistencia a los enfermos y heridos graves no dependa exclusivamente de los medios de evacuación." Bien, eso quiere decir que, claro, no es que se pida una asistencia primaria en Formentera, de tal manera que se puedan hacer, digamos, los primeros auxilios o las primeras curas, sino que
se pueda atender a heridos y, sobre todo, a enfermos graves; eso requiere unas instalaciones hospitalarias que nosotros, francamente, encontramos que desbordan el ámbito y,
sobre todo, la población de Formentera. Por consiguiente,
nosotros estaríamos de acuerdo con esta segunda si lo dejáramos, precisamente, en la palabra Formentera; es decir,
suprimieramos "de cara a dotarla de equipamientos suficientes en este aspecto a fin de que la asistencia a los enfermos y heridos graves no dependa exclusivamente de los medios de comunicación", si lo dejamos en "isla de Formentera", de tal manera que se mantenga que "la línea de actuación orientada a mejorar los servicios y equipamientos de
asistencia sanitaria, el Gobierno de la Comunidad Autóno-
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ma tendrá en cuenta muy especialmente el caso de la isla
de Formentera" y nos detenemos ahí, nosotros estaríamos
completamente de acuerdo porque es evidente que el caso
de Formentera es un caso muy especial y que requiere, asimismo, una atención muy especial.
Estamos de acuerdo con las propuestas 3 y 4 -paso un
poco por alto su explicación porque me temo que el tiempo es breve- y no vamos a apoyar la Propuesta número 5.
No la vamos a apoyar porque nos parece sacar un poco las
cosas de quicio, hacer un Día Balear del Medio Ambiente;
hay un Día Mundia del Medio Ambiente, yo creo que, en
todo caso, quizá, esos días mundiales que van proliferando
demasiado, porque ya los hay de casi todo, el día mundial
de esto, el día mundial de lo otro, y realmente se están conviertiendo en una caricatura de lo que tendrían que ser,
que era un día especialmente dedicado a ret1exionar sobre
el medio ambiente. Tenemos un Día Mundial del Medio
Ambiente y nos parece mucho más adecuado, incluso indicar al Gobierno que ese día, que lo suele hacer el Gobierno, siempre hace o toma en consideración y organiza algunos actos o algunas manifestaciones sobre el tema, precisamente ese Día Mundial del Medio Ambiente, ¿para qué vamos a hacer otro Dia Mundial del Medio Ambiente de
aquí? Después podríamos proponer en cada consell insular
el Día Insular del Medio Ambiente o el Día Municipal del
Medio Ambiente; a mi me parece que eso es sacar un poco
las cosas de quicio.
La Propuesta número 6 queda sustituída, me parece,
por la 15 del PSM, no la comento, pues. No vamos a aceptar la Propuesa número 7 porque, en principio, es una propuesta que, tal como está escrita, estaríamos dispuestos a
aceptar, lo que pasa es que la explicación que se ha dado
desde aquí nos ha puesto los pelos de punta; sinceramente,
íbamos a decir que sí a esta propuesta, pero claro, se nos ha
dicho más o menos que esto significa que el Gobierno retire el Canon del agua. Claro, si esto és lo que quiere decir la
propuesta, lo lamentamos pero tenemos que decir qt:e no.
Si lo que se quiere decir es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no incremente la presión fiscal, básicamente y para facilitar que exija del Estado central las transferencias de competencias, en eso estamos absolutamente de
acuerdo y votaríamos que sí. Si acaso en la explicación o en
la contraréplica nos aclaran esto.

Respecto al punto 8, ahora no sé si está suprimido
también por uno del PSM, que es el del Plan de ordenación
de la oferta turística, éste me parece que está suprimido.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea, en qualsevol cas, la suspensió és a
efectes de la votació, no a efectes de debat deIs distints
punts. Li record que estam en un torn en contra, no en un
de fixació de posicions.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
De acuerdo, gracias, Sr. Presidente. Paso por alto el
apartado 8, porque lo discutiremos en todo caso.
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Después, no estamos de acuerdo con los lO, 11 Y 12.
En principio, sinceramente, nos parece que están un poco
fuera de lugar, porque en el debate es verdad que se citó el
Plan de puertos deportivos, pero desde luego no se entró
en detalles de puertos de refugio, de criterios etc. Por cierto, además, que nos parece que la Propuesta número 10 y
la Propuesta número 11 son absolutamente contradictorias,
porque en la 10 se pide una ley de puertos deportivos y de
refugio que no desarrollen actividades comerciales, y se
junta esto, que es una proposición contenida o una propuesta sacada del artículo 10.5 del Estatuto, que nos confiere competencias en esa materia, y después en la 11 se
vuelve sobre el Plan director de puertos deportivos y se pide, concretamente, que se clarifique el tipo denominado
puerto refugio.
Vamos a ver, una cosa es lo que es un puerto de refugio, que está contenido en el Estatuto y que el otro día lo
discutimos usted y yo, Sr. Pascual, en otra institución, en el
Consell Insular; se contiene la definición de ese puerto refugio en la ley que en este momento creo que está en el Senado, en la Ley de puertos que se hace a nivel nacional,
una cosa es eso y su definición y otra cosa es lo que el Plan
deportivo de instalaciones náuticas llama, no puertos de refugio, usted insiste en los puertos de refugio, no los llama
así sino que los llama puertos de la red básica, y lo que sí
hace es distinguir entre dos tipos: puertos de red básica de
tipo A y de tipo B.

sobre este tema, precisamente por una proposición no de
ley que presenta usted, espere, espere y déjelo, entonces
discutiremos con detalle. Me parece que del contexto del
debate al que hemos asistido ayer y anteayer, de ningún
modo podemos entrar en la discusión concreta, detallada y
determinada de aspectos del Plan de puertos deportivos.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
(L'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt Hble.
Sr. President en la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Consumit el torn en contra, té la
paraula per una o per dues intervencions ...
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Perdoni, Sr. President, si em permet, invertirem l'ordre
per justificació que voldria contestar en primer lloc, sense
perjudici, naturalment, que llavors ho faci arribar per escrit
a la presidencia perque ho sotmeti a tots els grups ...
EL SR. PRESIDENT:
Gracie, Sr. Vida!. Té voste la paraula en un primer
torn del Grup MIXT per un temps de 3 minuts.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Del contexto del Plan yo creo que se puede deducir,
con una lectura atenta, qué significa una cosa y qué significa la otra, pero de todas maneras yo convengo con usted, y
no creo que por parte de la Consellena haya ningún inconveniente, que una vez recibidas y estudiadas, etc. las alegaciones y modificado el Plan en lo que sea, yo no dudo de
que por parte de la Consellena se clarifique con mayor precisión y exactitud qué significa puerto de red básica tipo A
y tipo B. Desde luego lo que sí le puedo asegurar, se lo aseguré en el Consell Insular y se lo vuelvo a asegurar aquÍ, es
que estos puertos son puertos para el refugio exclusivamente de la navegación deportiva -los que se contienen en el
Plan de puertos deportivos, como es lógico-, son para refugio de la navegación deportiva por cuestiones de seguridad
yesos, entiendo, que son los de tipo A ya los que usted hacía referencia, que son los que se prevén en la costa norte
de Mallorca o a la navegabilidad, que son los de tipo B. Por
consiguiente, de acuerdo básicamente con que la Consellena en su momento aclare perfectamente el alcance, pero
no de acuerdo con que mezcle lo que son puertos de refugio, de acuerdo con el Estatuto y de acuerdo -como digocon la ley que en Madrid se estudia o se discute, con el
Plan de puertos deportivos.
En cuanto a la 12, que es que subsanará las deficiencias del Plan director de puertos deportivos, es que yo no
quiero entrar, me niego a entrar en la discusión concreta de
todo esto porque es que resulta que todo esto no lo hemos
discutido entonces. De todo esto ha habido aquí otras proposiciones, hemos hablado ya del Plan de puertos deportivos y hablaremos, me parece que la semana que viene está
previsto concretamente o estaba inicialmente previsto si la
Mesa, definitivamente, fija el orden del día, una discusión

Bé, senzillament voldria dir al Sr. González Ortea, respecte de les pro postes de transacció que ha fet, que estam
d'acord amb el que ha dit respecte de la primera, perque
endemés ja ho havíem dit nosaltres. Havíem dit en el cas
del castell d'Eivissa "en coJ.laboració" si ho recorda "amb
l' Administració central", fins i tot amb el Consell Insular,
que té un acord a aquest respecte ja preso Per tant, en el cas
del castell d'Eivissa, sí; pero si s'hi ha fixat, nosaltres feim
una proposta en general per a tots els exponents del patrimoni, és clar, en alguns casos tal vega da ho podra ser només amb una administració.
Per tant, s'accepta el que ha proposat pero, si em permet, llavors ho farem per escrit, per guanyar temps, pero
quan arribam al castell d'Eivissa jo pos aria en aquest cas
"en coJ.laboració amb l'Administració de l'Estat i", perqué
ens consta que hi ha un acord, "del Consell Insular"; aixo
en el cas del castell d'Eivissa.
En segon lloc, pel que fa a Formentera, hi estam també d'acord pero jo li vull fer una matisació, perqué s'entengui aquest punt dos, jo no acabaria a "Formentera", i que
consti que estic d'acord amb voste que no es pot muntar
alla un gran hospital; vaja, quan dic que jo no acabaria a
"Formentera" em referesc que no acabaria el text alla on
diu "Formentera", sinó que posaria: "de cara a dotar-la d'equipaments suficients en aquest aspecte", en l'aspecte de
l'assistencia sanitaria, fins i tot a fi que no s'hagués de dependre sempre deIs mitjans d'evacuació perque, llavors podem discutir si no vol que posem aixo deIs mitjans d'evacuació, pero és la manera més clara d'entendre que es puguin prestar dins els Hmits, perque no es va all<l a muntar
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un gran hospital, una assistencia, que no per qualsevol cosa se n'hagi d'evacuar qualcú o que se l'hagi d'enviar a Can
Misses, a Eivissa -la missa a una altra banda. Pero vaja, aixo ho tractarem, acceptam, en tot cas, la seva pro posta.
Quant a la 7, la poden votar a favor si es tracta només
d'aquesta puntualització del Canon d'aigües, perque jo he
de confessar que aquesta proposta no era precisament meva i, com que m'agrada assumir la responsabilitat del que
tenc, que aquí no es diu, quan jo he vist minorar la pressió
fiscal, a mi no se m'ha ocorregut altra cosa -és clar, m'he
hagut de mirar el Sr. Forcades, i ell també m'ha mirat- que
esmentar el Canon d'aigües, pero el podem llevar perque
no en parla la proposta i... Ho retir, en una paraula.
Quant al punt 8, esta en el Govern de la Comunitat
Autonoma perque presenti, em pareix que voste ha dit que
hi estava d'acord, quant al Pla d'ordenació de l'oferta turística, no hi ha cap matisació a fer aquí. No, bé, llavors en
parlarem, i pas el tom al meu company de grupo
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
No, només intervendré, Sr. President, quan hagi fixat
posició el Grup Parlamentari SOCIALISTA, i aOO contestaré a tots.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, segons les instruccions preparades per la
presidencia, després del torn de fixació de posicions voste
no intervendra.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Moltes gracies per l'aclariment, Sr. President. Bé, respecte de la intervenció del PSM-EEM, que diu que no hem
de fer una llei de ports esportius de la Comunitat Autonoma, jo entenc que aquí són abans d'esquerres que nacionalistes, perque els fa por que des d'aqueixa comunitat excercim una competencia exclusiva que tenim. Jo entenc que la
llei que es faci aquí no té per que ser més dolenta que la
que hi ha a Madrid. És a dir, vostes volen, en aquest cas,
que la llei que regeixi els ports sigui la de Madrid, no ho
entenc.
Segona cosa, respecte de la número 11, a la qual també
m'ha dit que no, diu que no es modifiquen els criteris generals del Pla director ele ports esportius, o sigui, en afegir la
categoria de ports de refugi; molt bé, sap que li pass ara, Sr.
Serra? Li passara que al port des Canonge voste veura un
pon de 600 o de 700 amarraments, a veure si li agrada; si a
la millor es crea la categoria d'un pon de refugi i es defineix així com ha de ser, que és un port no per tenir lloes
d'amarraments per vendre, sinó per tenir un lloc perque les
embarcacions que passin, Sr. González Ortea, no només les
esportives, sinó també les comercials, les pesqueres, etc.,
que tothom hi pugui anar i s'hi pugui refugiar. Es tracta de
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fer ports no per vendre lloes d'amarraments, sinó per a la
seguretat en la navegació, llavors el que passara és que al
port des Canonge i a altres lloes es trobara amb ports esportius que no li agradaran; aixo mateix contestaré al Sr.
González Ortea en parlar d'aixo.
Efectivament, el Govern diu tipus A i tipus B, xarxa
basica, tipus A; pero la xarxa basica tipus A no són ports de
refugi, són vertaders ports esportius, senyors pons esportius, que se situen a lloes determinats pero on hi ha els 500,
els 600 o els 700 punts d'amarrament, i aixo és el que passara al pon des Canonge, i a la millor és el que passara -no
ho sé perque no ho conec, pero és possible que passi- al
nord de Menorca i a la millor a qualque altre lloc d'Eivissa,
no ho sé en aquests moments. Aleshores, si no volen aixo
ja sabem a que ens podem exposar.
Respecte del punt número 12, jo pens que després
d'11.000 aHegacions, després que una gran majoria d'ajuntaments hagin dit que no a aquest Pla de ports esportius, és
logic que el Govern reflexioni, és logic que torni a exposar
al públic el Pla de ports esportius. Amb aixo sí que hi ha
una discrepancia del PSM, el PSM diu que no vol aquest
Pla de ports esportius, diu que l'hem de retirar. Retirar el
Pla de ports esportius o corregir-li deficiencies i tornar a
exposar-Io a informació pública és el mateix, si és que volen un Pla, si no volen Pla no, nosaltres en volem un, de
Pla de ports esportius; si vostes no en volen hi ha aqueixa
discrepancia, si volen un Pla de ports esportius es pot aconseguir exactament el mateix que diuen vos tes i que dic jo
amb una correcció adequada. Senzillament perque si n'hi
ha d'haver el que hem de fer és no posar entrebanes, no posar pals dins les rodes sinó, senzillament, agilitar en el que
es pugui per tenir el Pla, ara, el Pla que hi ha no ens agrada, hi ha d'haver canvis importants, importantíssims, i es perem que els facin.
Respecte del Dia Baler del Medi Ambient, Sr. González Ortea, m'esperava que diria el que m'ha dit, pero el que
hi ha darrera aixo no és el que diu vos te, el que hi ha darrera aixo és que es volen carregar la Llei d'espais naturals.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pascual. Els grups que han intervingut en contra, volen fer ús de la paraula? Pel Grup PSM i
EEM, té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, Gracies Sr. Triay, Sr. President. Sr. Pascual, em pareix que voste sol mes cIar els ous amb els caragols amb
molta freqüencia i, la veritat, jo em pensava que voste tenia
en uns aspectes una preparació molt més tecnica, pero com
que no és aquesta la qüestió, de discutir en aquests moments aquesta qüestió, sí li reiteram que nosaltres, respecte
de la correceió de deficiencies del Pla de ports esponius,
que és la Resolució número 12, no hem dit res en contra;
aixo vol dir que estam a favor del seu punt número 12, és a
dir, aixoli die per aclarir-li aqust tema.
Quant al 10 i a 1'11, evidentment ens reiteram absolu-
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tament que en un moment en que hi ha un pla director,
que no esta acabat de resoldre, és molt més prioritari aclarir de quina manera quedara abans d'aventures, que són les
que voste aquí propugna i que, óbviament, ens pareixen
d'alt risc, pitjor, per ventura, que el risc de Capital Risc.

que tingués tant de sentit de l'humor. AlIó del Dia Balear
del Medi Ambient a una llei que esta a punt d'entrar en fase terminal seria, evidentment, una broma, peró nosaltres li
seguirem la broma i votarem a favor, perque nosaltres no
volem que hi hagi aquest funeral, de funerals ja n'hi ha hagut massa en aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Serra. Sr. González Ortea, pel Grup
Parlamentari PP-UM, té la paraula.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente, ésta es para decir que bien,
que estamos de acuerdo con el punto 1, con la transacción
que propone el Sr. Vidal que, efectivamente, cuando cita el
castel! de Ibiza diga en este caso: "en colaboración con el
Estado y con el Consel! Insular de Ibiza." Bien, en definitiva, por ahí íbamos, o sea, que no nos parece mal. Sinceramente, el punto dos no lo he acabado de entender, está de
acuerdo conmigo el Sr. Vidal en que efectivamente no es el
sitio idóneo Formentera para construir un hospital -o un
gran hospital-, en todo caso un centro de asistencia inmediata, una cosa de éstas, pero nunca un gran hospital.
Claro, eso no he acabado de entender cómo lo quiere
reflejar en este punto dos. Quizá, como otras veces pasa, si
la presidencia nos autoriza, cuando finalmente se hayan
presentado todas las propuestas y fijado todas las posiciones, quepa un pequeño lapso de tiempo para acordar este
tipo de cosas. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo.
Finalmente, Sr. Pascual, diré que lo que queremos es cargarnos la Ley de espacios naturales, lamento que diga usted
eso porque usted sabe perfectamente que eso no es verdad,
y que usted no esta en condiciones de decirme eso a mi, lo
sabe perfectamente, es una verdadera pena que se deje usted llevar, a veces, por demagogias de este tipo, Sr. Pascual.
Usted sabe que no nos queremos cargar la Ley de espacios
naturales, y le consta porque además ya tiene usted una copia de lo que vamos a discutir próximamemente, que es la
modificación que proponemos. Sabe usted lo suficiente en
materia técnica y en materia de espacios naturales, y en materia de esa ley sabe usted lo suficiente para entender que
eso no es así; porque que eso se diga en la calle por alguien
que desconoce la ley, que desconoce lo que es la modificación y todo esto, bien, pase que digan que nosotros nos
queremos cargar la Ley, bien, pase que lo digan otros, pero
usted, Sr. Pascual, créame, creo sinceramente que nO tiene
usted derecho a decir esto en esta cámara. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Pascual, per que em demana la paraula? Esta tancat el torn de posicions en contra
i, per tant, passam al torn del Grup Parlamentari SOCIALISTA, per a fixació de posicions.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pascual, sabia
que voste era un tecnic en aquesta materia, pero no sabia

Les propostes que ha defensat el Sr. Comse Vidal ens
pareixen bé. Castell d'Eivissa, totes les institucions s'han de
mobilitzar en defensa d'aquest element singular de l'illa
d'Eivissa i que, com s'ha dit, té una importancia no només
insular sinó també internacional. Per tant, hi hauria d'haver una suma d'esfon;os de Comunitat Autónoma, Consell
Insular, Ajuntament, Estat, totes les instancies, perque realment és una obra molt onerosa i faran falta uns recursos
deis quals difícilment es disposa.

El tema de Formentera. Ha estat una proposta un tant
confusa perque jo crec que el que hi ha, i es va discutir l'altre dia dins la Comissió d'Acció Social amb el Sr. Conseller, és el que s'expressa aquí, és la voluntat d'arribar fins alla on sigui materialment possible en sanitat, perque en
aquest moment esta un tant en precari, no s'han completat,
no s'han fet totes les obres d'infrastructura sanitaria amb
que podria comptar sanitariament Formentera i que, per
tant, entenem que la seva proposta, el punt 2, el que manifesta és aixó. Evidentment, sempre hi haura d'haver uns
elements d'evacuació, si en tenim a les Illes Balears, per
exemple, en l'aspecte de cremats, lógicament a un petit territori com Formentera sempre n'hi haura d'haver; peró veim que manifesta una voluntat i també li donarem suporto
Quant al tema de corregir desequilibris comarcals respecte d'Eivissa i Formentera. Sr. Vidal, voste al final em
donara la raó, i en l'aspecte sanitari recordi que un conseller, el conseller de Sanitat, després d'una visita a aquests
territoris, va dir que el nivell era el nivell de Z<lmbia, esper
que no s'enfadin avui perque aixó ho ha dit un de la seva
corda. Per tant, també Ii donam el suport.
Millora deIs serveis públics fonamentals a tot el territori: és evident. Tota cosa que signifiqqui millorar el benestar deis ciutadans compta amb el nostre suporto
Transferencies als consells insulars. Ho hem dit reiteradament, ha hagut una interpeHació i rapidament tindran
ocasió de manifestar-se quant an aquesta voluntat que
compartim de simplement -aixó no és cap novetat- donar
compliment a I'Estatut i trencar, amb una practica que s'hi
ha introduH, que en el moment en que s'ha tingut el poder
les transferencies als consells insulars han procurat que
desparaguessin del mapa.
El tema del Pla d'ordenació de 1'0ferta turística. És absolutament necessari que elements tan fonamentals com els
que s'han vist alllarg del debat vinguin a aquest Parlament,
estiguin amb el maxim consens i que, per tant, es copleti el
Pla, evidentment amb els referents a Menorca, Eivissa i
Formentera.
El tema deIs ports esportius. El tema deIs ports esportius, som partidaris, evidentment, que les coses que hagin
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d'estar normativitzades dins aquesta comunitat autonoma i
que hagin d'afectar materies particularment delicades, i
aqusta ho és, hi ha el tema de costes etc., i que per tant
hauria de ser una norma maxima, hauria de ser una lei pero
és cIar, el Sr. Pascual, jo crec que com a molt bo jugador
polític ha posat cartes damunt totes les possibilitats, una
11ei, que seria el que hi hauria d'haver, mirar de donar solució al tema que han plantejat milers d'al-legacions, amb aixo estam perfectament d'acord, i una figura un tant indefinida, la deIs ports de refugi, perque és una figura tan clara,
les opinions sobre els quals que hem sentít aquí són absolutament contradictories, s'hi han de refugiar embarcacions
esportives, s'hi han de refugiar tota casta d'embarcacions,
aixo vol dir que, evidentment, no hi ha una definió clara en
aquest ambit i que, per tant, a a110 que proposa el Grup
Parlamentari MIXT a través del Sr. Pascual, li podem donar suport perfectament.
El tema del punt 9. Amb la cessió del 15% de l'IRPF
estam perfectament d'acord. No creim que sigui la solució
final pero creim que és una passa que s'hauria de donar de
cara al financ;ament de les comunitats autonomes.
A un element sí que li voldria dir que nosaltres no li
podem donar suport, ara bé, tampoc no ens podem manifestar radicalment en contra, és el tema que es planteja en
el punt 7: transferencies que permetin assolir les competencies degudament dotades per arribar al maxim sostre competencial previst a la Constítució abans de 1'any 1995. Hi ha
un acord polític global a nivell d'Estat, el denominat Pacte
Autonomic que el Grup Parlamentari SOCIALISTA valora
positivament, no perque el Partit Socialista l'hagi signat, sinó perque creim que és dins un marc de consens que la
construcció de l'estat de les autonomies, d'un estat de fet
federal, encara que sigui 1'Estat espanyol, ha de caminar
d'una forma consensuada i que s'han d'evitar els enfrontaments i les reivindicacions comunitat per comunitat, perque aixo significa tenir un front obert que no ajuda, realment, a la construcció de 1'Estat d'una manera ponderada.
Per aixo, en aquest cas, nosaltres compartim la idea que s'avanci competencialment, per aixo estam darrera el Pacte
Autonomic, pero no amb la pressa amb la qual aquí es
planteja, perque significa, logicament, la vulneració d'un
acord signat per les dues forces de maxima representació
dins l'Estat espanyol. Moltes gracies.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Passam a les propostes del Grup Parlamentari PSM i
EEM. Té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En coherencia amb
el contingut de la interven ció que feia ahir el portaveu del
Grup Parlamentari PSM i EEM, presentam avui aquestes
divuit pro postes de resolució en sintonia amb el que és la
nostra diagnosi de la situació de la Comunitat i, obviament,
amb la línia de projecte de país la construcció del qual volem impulsar.
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No reproduirem avui, evidentment, el debat sobre la
magnitud de la crisi economica quP. viuen les Illes, entenc
que el propi president, a 1'hora que expressava la seva voluntat de fer un discurs capa<; de promoure la confianc;a entre els ciutadans, mostrava, al menys en part, la realitat
quan, coincidint amb els altres portaveus, deixava entendre
que estam davant 1'esgotament d'un model de creixement
economic i pens que soIs en fer-nos conscients d'aquesta
realitat podem ser capa<;üs de proposar les mesures necessaries per afrontar la construcció del futur amb garanties
d'estar fent quelcom més que un simple castell de cartes.
Sres. i Srs. Diputats, quan una societat, qua n un país es
troba amb uns indicadors economies com els que s'han
aportat aquests dos dies al debat, que mostren la paralització del sistema deIs ritmes de creixement i la disminució
deIs lloes de feina reals, quan la sensació de crisi es fa ofegadora, és indiscutible, (... ), la necessitat d'actuar de forma
contundent.
Aquesta contundencia soIs pot ser fruit de l'acció conjuntada de l' Administració pública i els agents socials i econo mies que presionin en una mateixa direcció. La nostra
Proposta de Resolució número 5 s'hauria de fer en aquesta
línia; enguany no proposarem, com hem fet any darrera
any, nous terminis per tal que el Govern posi en practica
plans de reindustrialització aprovats i mai no aplicats o
plans de desenvolupamentregional que han recorregut
com fantasmes les sales d'aquesta cambra per no arribar a
concretar-se mai en res. No exigirem la creació urgent -altres grups ho fan- d'un Cansell Economic i Social per molt
que som conscients que ara és més necessari que mai, pero
sí que vOlem, almanco, que el nostre Parlament, conscient
de la necessitat d'afrontar els desafiaments d'una situació
economica marcada per la crisi, insti el Govern a actuar i
cercar la modernització eco no mica del país, i que per fer
aixo cerqui la col-laboració deIs agents socials pero que
conjuntament tracin les ratlles mes tres i les mesures que
han d'abrac;ar les polítiques de formació, investigació i innovació tecnologica aplicades a tots els sectors economies
de la nostra comunitat.
Pero és evident, Sres. i Srs. Diputats, que els sacrificis
que exigeix qualsevol política mínimament rigorosa per
possibilitar la sortida d'una situació de crisi pass en en primer 1l0C per les propies institucions, el caracter exemplificador sempre que tenen les actuacions deIs governants, demanda que, quan exigim deIs ciutadans una restreta del cinturó, quan recomanam que s'acabi amb la practica massa
cosntat de viure per damunt les nos tres possibilitats reals,
hem de comenc;ar per aplicar 1'exigencia d'una major austeritat a la propia vida política institucional: congelar els
sous com proposam en els punts 1 i 2 de les nostres resolucions, en primer 1l0C deIs grups parlamentaris, deIs pro pis
diputats, i després de tots els alts carrees i reduir aquests
darrers en un percentatge considerable, així com impulsar
les reduccions de les des peses més prescindibles; són aquests, per tant, elements fonamentals per aconseguir l'autoritat moral suficient com per demanar actituds solidaries després a tots els ciutadans de les Illes.
Una solidaritat combinada amb les mesures de política

1772

DlARl DE SESSIONS( Núm. 43/ 14,15 i 16 octubre del 1992

economica adequades; s'ha de concretar aquesta solidaritat
amb actuacions decidides de suport als segments socials
més desvalguts del nostre país, aquells que per les seves
condicions han de patir amb major intensitat la recessió
economica que vivim. La creació del salari social, proposada en el punt 4, és en aquest sentit una necessitat encara
més imperiosa en aquests moments per tal de no fer més
punynents els desequilibris socials ja de per si prou accentuats. La crisi economica no es concreta únicament i exclusivament, com deia el president, en el problema deIs inversors que dubten si mantenen els nivells de risc existents per
al seu capital entre un sector o un altre; l'augment de les
cotes d'atur esta provocant ja seríosos problemes socials a
famílies que veuen perillar la seva subsistencia. Estic conven<;ut que més d'un diputat o diputada d'aquesta cambra
coneix perfectament els casos concrets que, organitzacions
humanitaries com és caritas, estan ajudant a paHiar en
materia de manteniment d'habitatges, per exemple, per
part de famílies incapaces, ara per ara, de fer front al cost
deIs mateixos lloguers.
Planificar la Hu ita contra aquestes situacions de marginalitat i pobresa és la pretensió de la Proposta número 10.
És evident que l'Administració, el Govern de la nostra comunitat, pot emprendre mesures incentivadores, i no dubtin, Sres. i Srs. Diputats, que una de les més apreciades sería la de simplificar i agilitar els tramits administratius, les
proves burocratiques que desincentiven o quan res més retarden la creació d'empreses o la plasmació de projectes en
realitats. L'objectiu d'avan<;ar cap a la tan reivindicada finestreta única hauria d'experimentar, ara més que mai, un
fort impuls tal com proposam en el punt 13 a partir deIs
principis d'agilitat, eficacia i celeritat.
Pero és evident que no podem circumscriure el debat
economic a les necessitats de la nostra comunitat. Deiem
ahir que havíem trobat a faltar en el discurs del Molt Hble.
President unes referencies més clares i di rectes respecte de
la situació de la nostra autonomia; quin és el niveH d'autogovern avui en relació amb el de fa un any? Vet aquí una
qüestió que, obligadament, hauria d'haver estat tractada en
el discurs i analitzar la situació de la Comunitat, tradu'it en
altres paraules: seria que ha augmentat la nostra capacitat
d'incidir en la recerca de solucions als problemes que afecten els ciutadans de les Illes de l'any passat a enguany? Nosaltres entenem que no.
Pensam que a<;o ha avan<;at molt poc, i en aquest sentit
creim que el Parlament hauria de reiterar una vegada més
la seva voluntat per tal que sigui tramitada i aprovada per
les Corts Generals de l'Estat, pel Congrés de Diputats, la
reforma de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears,
aprovada pel Parlament fa ara quasi dos anys i que, incomprensiblement, dorm el somni deIs justs davaH qualsevol
carpeta del Congrés de Diputats. Una reforma que -cal recordar-ho- inclula un sistema diferent de finan<;ament i que
avui és més necessari que mai que el reivindiquem; un sistema basat en els principis de suficiencia, autonomia, corresponsabilitat i solidaritat a l'hora que reclamam en una
de les nostres propostes de resolució una qüestió que semblava pactada i acordada i que ara, posada de bell nou sobre la taula de l'actualitat política, provoca fins i tot en-

frontaments o diferencies llotoriament manifestes entre els
mateixos dirigents del partit que dóna suport al Govern, al
de Madrid, volem dir; Obiols, Rodríguez Ibarra, i em referesc, obviament, a la cessió de la gestió del 15% de l'IRPF.
Un sistema de finan<;ament que ha de reconeixer la necessitat d'un finan<;ament addicional en concepte de normalització lingüística, com ha aconseguit Catalunya, i que
encara que aquesta qüestió sigui poc considerada en moltes
ocasions pel Govern, el qual incompleix reiteradament i
sistematicament les propies normatives normalitzadores,
no tenim cap dubte que aixoencareix la gestió de la nostra
autonomia.
El compromís per avan<;ar cap a una societat amb millor qualitat de vida passa, entre altres coses, per la forma
en que es resolla contradicció reconeguda pel propi president aquests dies entre creixement i manteniment del medi
natural. El preu del creixement economic a les Illes, les seves conseqüencies, ha recaigut sobre el medi natural, al
qual s'ha agredit una i una altra vegada i s'han arribat a posar en perill els mateixos objectius de creixement quan malversavem el primer i més important recurs amb que compta
el nostre poble: un medi natural, un paisatge que forma
part principalíssima de l'oferta turística i que, recentment,
ha acaparat el gruix de la imatge promocional de les Illes
en materia turística. Pero aquest Govern ha optat massa
vegades per la solució d'un creixement que semblava no tenir fi, sense calibrar les conseqüencies d'una permissivitat
que permetia anar de destrossa en destrossa; així, quan el
Sr. Cladera, profund coneixedor de la realitat de la indústria turística avan<;a propostes qualificadores que desincentiven creixements absurds en oferta de baixa qualitat contraataca el Sr. Saiz, lider del laissez faire, laissez passer, i un
quadre d'esquizofrenia aguda desestabilitza el Govern.
El Pla d'ordenació de l'oferta turística, deia ah ir el Sr.
González Ortea, ha de ser l'eina urbanística essencial per
impedir creixements de l'oferta de baixa qualitat, a l'hora
que s'incentiven els al tres; a posta, entenem nosaltres, retarden una i una altra vegada la seva aprovació definitiva,
el de Mallorca ja el demanam i els de les altres illes de la
forma més immediata possible, perque concordam -sense
que aixo serveixi de precedent- amb el Sr. Forcades quan
diu, analitzant la situació economica de les Illes: "A aquest
desenvolupament s'ha arribat pagant un preu alt a nivell
d'enfonsament medioambiental i paisatgístic, amb desequilibris importants, sectorials i socials, que, si no els corregim, posen en perill el nostre principal avantatge comparatiu: la qualitat de vida."
És per a<;o, concordant amb el Sr. Forcades, que entenem que és urgent que elllostre Parlament digui d'una vegada que ja n'hi ha prou, prou de desproteccións, prou de
creixements descontrolats, pro u de desgavells urbanístics,
prou de destrosses a la costa. N'hi ha prou que, per defensar interessos particulars, continuem amb l'enfonsament
medioambiental i pasiatgístic, per a<;o el contingut de la
Proposta de resolució renuncia explfcitament a continuar
amb la desprotecció amb tot el que a<;ü ha significat. El
desplegament de l'Estatut, a través de l'aprovació l'any
1989 de la Llei de consells insulars -acab Sr. President-
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semblava indicar que el procés d'atribució de competencies, tant reclamat des de les illes menors, seria una realitat
més o manco immediata. Una llei de transferencia de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat s'ha aprovat de llavors en<?i, l'any 1990; i les propostes de textos articulats de lleis d'atribució de competencies fetes arribar pel
Govern a la Comissió Tecnica Interinsular soIs poden rebre
el qualificatiu d'impresentables; aquestes estan poc elaborades, amb uns annexos on han arribat a figurar materials
de desfeta i que transferien a una illa, Eivissa, uns béns que
ja eren seus, que ja els havien pagat ells mateixos, i a Menorca taules i cadires inservibles, destrossades pel rovell.
El famós calendari del qual ens parlava ahir el Sr.
González Ortea, aprovat a Eivissa pel PP, soIs preveu per a
l'any 1993, no per a enguany sinó per a l'any que ve, fer
efectiva aquestes propostes menors: oficines d'informació
turística, Administració local, targetes de transports, alguna d'elles valorades en unes tristes 14.000 pessetes anuals;
miseria, senyors del Govern, Sres. i Srs. Diputats, miseria
que endemés ...

1773

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Orfila. Obrim el torn en contra.
Grups que volen intervenir dins el torn en contra? Pel
Grup PP-UM, té la paraula el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Bien,
respecto a las seis primeras propuestas tengo que decirle
que nosotros vamos a votar que no, Sr. Orfila. Vamos a votar que no por diferentes razones que voy a exponer muy
brevemente.
La primera pretende dos cosas, igual que parte de la
segunda, por un lado congelar sueldos y dietas de altos cargos y de políticos en general que, en lo que se refiere al
Parlamento es una competencia de la Mesa y ya le digo de
antemano que, por parte de nuestro grupo, no pondremos
ningún inconveniente a que la Mesa decida que el incremento sea cero, o sea, que se congele, pero nos parece impropio decírselo desde aquí y con una propuesta concreta.

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Orfila, per favor.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Acab definitivament. Miseries
que endemés ja tenen delegades els consells insulars, no
des de fa dos anys, no des de fa tres anys, des de fa deu
anys, de quan es va constituir el Consell Insular de Menorca, els consells insulars; el Consell General Interinsular delegava aquestes competencies, i aquest és l'avane; en materia de dota ció de competencies als pilars basies de la nostra
societat, deIs quals s'han omplit tant la boca.
Vull reiterar -Sr. President, acab-la voluntat del Parlament a favor de la construcció de l'hospital de Manacor i
d'accelerar-ne les obres, iniciar les del segon hospital de
Palma, el d'Inca és, seria una obvietat si no fos per la dura
realitat d'un retardament que ens sona a absurdo Finalment, Sres. i Srs. Diputats -acab, Sr. President- proposam
per enessima vegada la creació d'un fons de cooperació intermunicipal destinat a afavorir aquells municipis que més
destaquin pel manteniment del seu territori i condicionar
així, a partir d'aquesta protecció del seu territori, uns ingressos per a llicencies d'obres. L'equilibri económic entre
els diferents pobles s'ha de potenciar de tal forma que no
suceeixi que municipis de la costa siguin més ries que els de
!'interior, que seran més pobres perque no han sabut o no
han volgut urbanitzar, desequilibrar i destrossar un territori que beneficia quant a augment de vida a tots els ciutadans de to ts els municipis de les Illes. Corregir aquests desequilibris és el que pretenim amb aquesta proposta.
Som coherents, crec que són de sentit comú les nos tres
propostes de resolució, Sres. i Srs. Diputats i per tant esperam, creim amb tota la lógica del món, que aquestes propostes siguin aprovades per tots els grups. Moltes gracies,
Sr. President.

En cuanto al Gobierno, el Gobierno tiene unos presu··
puestos elaborados, ya es público y notorio, en los cuales
me parece que se considera el aumento de altos cargos y de
consellers, creo que ronda el 1'3%. Yo supongo, supongo
no, sé que habrá ocasión de discutir incluso ese 1'3% durante los presupuestos. Me parece también que ahora que
esos presupuestos están redactados y no sé, por cierto, si ya
han entrado en el Parlamento o están a punto de entrar en
la cámara, me parece -como digo- impropio discutir en este
momento ese 1'3%, aunque no tendremos inconveniente
en discutirlo a la hora de los presupuestos, también se lo
quiero decir, porque la suma es tan sumamente insignificante que, la verdad, no vale ni la discusión. Lo que sí les
quiero adelantar de esta propuesta es que, claro, luego dice
otra serie de cosas con las que no estamos en absoluto de
acuerdo, lo de eliminar la Conselleria sin Cartera nos parece una broma, eso es una competencia del presidente que
considera necesaria esa conselleria ahí y de ninguan manera
va a contar con nostros, ni ahora ni nunca, para que le digamos una cosa similar al presidente, que elimine una conselleria determinada.
Hay otro aspecto, que es el reducir o en todo caso no
incrementar los gastos destinados a subvenciones, que nos
parece absolutamente también delirante, Sr. Orfila. Eso
discútanlo en los presupuestos subvención por subvención
a lo largo del desarrollo de esos presupuestos durante el
año. Decir a priori que no se puedan dar subvenciones
cuando, a lo mejor, esa es una política por la que ustedes
mismos y usted concretamente van, en adelante, a reclamar
o a pedir mucho más que nosotros que, sin ser, ¿como dice
usted?, laÍSsez [aire, laÍSsez passer, decidídamente liberales
de aquellos antiguos tiempos, sí somos liberales de estos
modernos y, por consiguiente, muy poco proclives a las
subvenciones. De manera que es verdaderamente curioso
que sea usted quien plantee este tema.
Respecto al punto 3, bueno el punto 3 nos parece sinceramente muy curioso. Hay algo de broma en lo que han
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escrito ustedes, hay algo sobre todo del sentido del humor
en una serie de propuestas, y ésta, de verdad, tiene gracia.
"El Parlamento de las Islas Baleares no fomentará ni aceptará ninguna propuesta de desprotección de nuestro territorio", ¿que quiere decir eso? Ninguna propuesta de desprotección de nuestro territorio, es verdaderamente esto
una broma, Sr. Orfíla; es una broma y yo creo que, lógicamente, aquí estamos para cosas serias, no para bromas.
El punto 4 tampoco, en cuanto al tema del salario social, ésta es una propuesta como otra de las que presentan
ustedes, recurrente, insistente, que dieron origen a un debate en su momento concreto y en el que se discutieron las
posturas de uno y de otro, y se razonó; ahora pretenden ustedes, no sé si colarla por la vía falsa de que, bueno, como
aquí cabe todo porque como en un debate sobre la acción
de gobierno de la Comunidad cabe todo, caben propuestas
de todo tipo, meterse con unos planes, con otros, proponer
una cosa u otra, aquí cabe absolutamente todo, y ustedes
por esa puerta tratan de colar proposiciones que en su momento fueron debatidas, discutidas y rechazadas por nosotros fundamentadamente, y que ahora no procede ponerse
a discutir otra vez.
Bueno, a la Propuesta 5 le vamos a decir que no porque en esta Propuesta 5 lo que le dice usted al Gobierno es
que el Gobierno gobierne, y esto es lo que están haciendo;
a ustedes les parecerá mejor o peor pero, créame, es lo que
están haciendo porque esa Propuesta 5, ¿la ha leído usted
despacio?, ¿la ha leído despacio? Bueno, pues es decirle al
Gobierno: oiga, Gobierno, haga usted, cumpla usted con su
obligación. Nosotros estamos convencidos de que cumple, y
además muy bien, y no sólo lo estamos nosotros.
El punto 6, que crea un fondo de compensación intermunicipal destinado a favorecer los municipios que más
destaquen por la protección de su territorio, reconózcame
que aquí tiene un poco de sentido del humor la cosa, porque esto parece como el Premio Planeta pero en versión
intermunicipal.
El Gobierno ya está haciendo una cosa que me parece
que es mucho más sensata y que es que aquellos municipios
-por ejemplo les pasa a algunos de la sierra Norte de Mallorca, etc.- que normalmente coinciden con municipios
bastante afectados -digámoslo así- por la Ley de espacios
naturales en cuanto que constituyen reservas naturales importantes y tienen poblaciones pequeñas, urbanizaciones
prácticamente inexistentes, etc., y por consiguiente falta de
recursos para hacer frente a sus presupuestos, el Gobierno
ya los ayuda, está pasando esto. Hay unos fondos, sí, sí, Sr.
Orfila, usted no los conoce, entérese, pero hay estos fondos
y se están dando a esos ayuntamientos que, efectivamente,
están en peores circunstancias o condiciones.
Por consiguiente, eso nos parece que es una cosa sensata, la verdad es que establecer una especie de premio al
ayuntamiento, a ver quien protege más, además insistimos
en la palabra protección y la palabra protección tiene un
ámbito de aplicación muy grande. Supongo que ustedes se
refieren a una cosa concreta, que es la naturaleza, supongo
que se refieren a eso y más concretamente a protección de

la urbanización, supongo que se refieren a eso, pero la verdad es que no estamos por una -como digo- competición o
una competencia, porque no se trata de eso, ni queremos
de ninguna manera fomentar una especie de competencia o
competición en este sentido y mucho menos habiendo premios económicos de por medio y todo eso. Creemos que la
cosa también requiere bastante más seriedad.
En cuanto al punto 7, la verdad es que le ibamos a votar que no porque, como decía ayer el presidente, hablando
de otras comunidades como Aragón, etc., bien, nosotros
aquí hemos elegido nuestro camino y, sin renunciar a nada,
ése es el camino que queríamos seguir, y este tema ya lo
discutimos, y esta propuesta o una muy parecida ya la presentaron. La verdad es que lo que pasa es que cuando la
discutíamos ayer por la noche se suscitó el tema en el Grupo y la verdad es que hubo muchos partidarios de que de
una forma testimonial se les dijera que sí, entonces yo lo
quiero aclarar hoy aquí en esos términos. Nosotros vamos a
decirles que sí, vamos a decirles que sí en una forma testimonial -insisto- porque eso no significa en absoluto que renunciemos al camino que libremente hemos acordado, que
nos parece que es el más pragmático de conseguir desbloquear la situación autonómica, la situación de traspaso de
competencias autonómicas,· desbloquearla -como digo- a
través de aceptar esos acuerdos que propone el Partido Socialista después de resistirse a cualquier otra metodología,
como la de la reforma del Estatuto que nosotros presentamos.
La reforma del Estatuto es hija nuestra, es hija nuestra
tanto de ustedes como de otros grupos de la cámara, salvo
uno, pero del resto de los grupos de la cámara la reforma
del Estatuto es hija nuestra. A mi personalmente me pasa
con esto un poco como con la Ley de áreas naturales, hay
mucho de mi en esa reforma, Sr. Orfila. Por consiguiente es
basante duro decirles no, es que renunciamos, no, es que
no renunciamos a la reforma definitiva del Estatuto, ni renunciamos a las competencias ni nunca hemos renunciado.
Por esa razón le vamos a decir que sí, pero bien entendido
que nuestro sí no significa, ni mucho menos, que renunciemos a lo que pragmáticamente podemos tener y podemos
tener enseguida, y que el presidente apuntaba y yo también
en el debate de ayer, que íbamos por ese camino.
Bien, respecto a las propuestas 8 y 9, estamos de acuerdo con la 9, estamos de acueclo con el plazo de un año para
el Plan de la oferta turística en Ibiza, Menorca y Formentera, parece razonable, les vamos a decir que sí.
En cuanto al 8 les propondríamos una transacción que
pasara por suprimir: en el plazo de un mes. Incluso a mi se
me ocurre decir: durante el presente año, por ejemplo. El
conseller de Turismo, se ha comprometido en la comisión,
lo comentó hace relativamente poco y en un debate aquí
creo recordar que volvió a insistir sobre el tema. El Plan de
la oferta turística está en marcha, se está redactando, se está confeccionando, se está haciendo, se está modificando de
acuerdo con todo aquel proceso que se montó. Por consiguiente, es inminente su salida, ahora bien, si aquí nosotros
ahora aceptáramos esto del plazo de un mes, ya sabemos lo
que va a pasar, en cuanto pasen cuatro semanas mal conta-
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das tendremos al Sr. Orfila o a cualquiera de sus ilustres
colegas diciéndonos aquí, en el consell insular, en el ayuntamiento, en todas partes, que se incumple y el Gobierno
una vez más incumple con sus obligaciones porque había
quedado en el Parlamento de presentar esto en el plazo de
un mes; hombre, por Dios, se ha retrasado una convoctoria! El otro día lo discutíamos, una convocatoria que había
para primeros de octubre se ha retrasado ocho días y resulta que ya tenemos todo este follón, ya parece que el Plan
de la oferta turística está en el cesto de los papeles, fíjense
ustedes si ahora les aceptamos un mes. Insisto, si suprimimos el mes y ponemos dentro de este año, que parece un
plazo prudente, estaremos completamente de acuerdo con
ustedes.
En la 9 no hay inconveniente -como digo- en cuanto a
Menorca e Ibiza. A la 10 le vamos a decir que no porque
este tema de la marginación social y de la pobreza, en el
cual ustedes, yeso les honra, son siempre muy sensibles,
nosotros creemos que es un debate que debe trasladarse
también al presupuesto; estamos a punto de ver el presupuesto, vean ahí las dotaciones que hay y trasladen el debate concreto a eso, no nos cuelen en un debate de estado de
la Comunidad, que de este tema no se ha hablado, una propuesta de hacer un plan de acción social nuevo que está un
poco -yo diría que un mucho- fuera de contexto.
Estamos de acuerdo con la Propuesta número 11, yo
diría recordando a otro portavoz, que también parece una
broma, pero en fin, aunque parezca una broma la vamos a
apoyar porque piden ustedes que se comience el hospital
de Palma y el de Inca, tiene muy poca gracia, iba a decir tiene gracia, no, tiene muy poca gracia; yo recuerdo que el
hospital de Manacor se aprobó por un gobierno de UCD,
estando, por cierto, un mallorquín de ministro, el Sr. Rodríguez Miranda, hace usted, fíjese, los años, yo tenía el pelo negro todavía, todavía no se me había vuelto blanco, fíjese usted los años y resulta que ahora leía en la prensa el
otro día que ha entrado una excavadora, una, no hay que
entrar muchas, supongo que es para protección del paisaje,
ha entrado una en el de Manacor, del cual se habla -como
digo- once, doce años, yo qué sé, he perdido la cuenta y se
me ha vuelto el pelo blanco desde entonces, y fíjese usted
que nada menos que piden que este año se empiece también el de Palma y el de Inca. Les apoyaremos pero sabemos también, ustedes como nosotros, que es una cuestión
testimonial pero que, desgraciadamente, la Administración
central no nos hara demasiado caso.
(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt Hble.
Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Diputat.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, acabo enseguida, Sr. Presidente, simplemente diré
que a la 11 le proponíamos otra transacción que era suprimir y promover el uso de nuestra lengua en los medios de
comunicación; és decir, estamos de acuerdo con la primera
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parte, no podemos estarlo con la segunda porque eso parece subvencionar -que va en contra de lo que ustedes decían
en otra- a los medios de comunicación para que se escriba
en catalán. Me parece que no es ese el camino.
Finalmente, a las otras les diremos a todas que sí, excepto a la 17, en la que nos piden ustedes que los planes de
ordenación del medio natural estén en tres meses, todos;
no pueden estar en tres meses, Sr. Orfila. Están trabajando
y trabajando intensamente, lo sé porque lo conozco bastante de cerca por circunstancias que todos conocen, porque
estos planes los está redactando la Dirección General del
Medio Ambiente de la Conselleria de Ordenación del Territorio, están muy avanzados, el de Menorca casi acabado,
los de Ibiza avanzados, los de Mallorca en fase de información, en tres meses es imposible, en más tiempo pero en un
tiempo razonable. Si ustedes quieren insistir sobre el tema,
pero si se suprime el plazo también les apoyaríamos en esa.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President. Sorpresa, Sr. González Ortea?
Impropi discutir en aquest debat parlamentari les propostes de resolució que el nostre grup planteja respecte d'una
política més austera. És delirant allo d'arribar a propasar
aquí la supressió de membres del Govern. A nosaltres també ens agrada copiar de vegades, el Sr. Cañellas l'altre dia
ens ha ensenyava.
Propostes presentades pel Grup Parlamentari Popular
al Parlament de Catalunya: "El Parlament insta el Consell
Executiu a reduir un 20% les partides corresponents a estudis i reduir les seves partides corresponents a despeses de
representació i publicitat, a eliminar els programes no basies, a agrupar les conselleries, a suprimir el Departament
de Benestar Social, a reduir en un 50% els alts carrees de
designació." Que dira el Sr. Vidal Quadres quan li arribi la
notícia que voste considera delirant fer propostes en aquest
sentit? S'haurien de coordinar, nosaltres els la enviarem
perque tinguin la informació suficient; s'haurien de coordinar i no fer aquestes desqualificacions que al final tenen un
efecte boomerang i reboten contra les seves propies cares, i
aixo no pot ser, hem de ser seriosos. Quan demanam als
ciutadans que s'ajustin el cinturó, que se l'estrenyin, perdó,
quan demanam als ciutadans que no treguin els peus fora
del llengol, en materia economica, que deixin de viure per
damunt les seves possibilitats i el Govern manté una llista
d'alts carrees, que costa a tots els ciutadans una quantitat
impressionant de doblers cada mes, ens sembla que no es té
l'autoritat moral com per exigir els sacrificis que demanam
després als ciutadans. Per a nosaltres aquest és un tema
molt clar i no és delirant propasar-lo aquí, aquest és el moment obvi per propasar-lo, a<;ü és parlar de l'estat de la
nostra autonomia.
No em referiré a la seva política de subvencions per-
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que d'aquesta podríem ter una sessi6 sencera, pero em cregui que d'aquest tema tornarem a parlar a plenaris successius, farem preguntes, instarem el Govern a fer coses diferents. És evident, per al Grup Popular és una broma que
parlem de protecci6 del medi natural, que parlem que no
s'ha de desprotegir, tristement així s'han pres sempre vostes
les qüestions relacionad es amb la protecci6 del medi natural, pero em creguin que aquest és per a nosaltres un tema
seri6s i cada vega da ho és per arnés ciutadans, que s6n
conscients que amb aquesta política permissiva, que amb
aquesta política que a vegades es vol disfrassar de protecci6
pero que sempre és una política de passes a favor de la major permissivitat, estam llaurant un futur que més prest que
tard els ciutadans reclamaran que canvü, i nosaltres estam
conven~uts que ha de ser am.
S'estranyen, s'astoren, que demanem al Govern que
governi, i vos tes ho fan. Vostes creuen que és seri6s que el
Grup Popular, que d6na suport al Govern, presenti un seguit de propostes que insten el seu Govern, al qual donen
suport, perque faci unes coses que ha fet fins ara i, per tant,
no ha governat o és que no se'ls havia acudit fins a aquest
moment i pensen que a partir d'ara sí que les faran? Nosaltres creim que el Govern no governa, nosaltres creim que
el Govern té una política economica que no és la correcta,
creim que l'hauria de canviar, creim que no té política en
materia de recerca i innovaci6 tecnologica, creim que el tema de formaci6 professional no esta contemplat de forma
seriosa en els seus programes de govern, creim que la política que s'impulsa en materia d'agricultura, en materia d'indústria, en materia de comer~ i en materia de turisme, no
és la correcta, no és la correcta per -ho he llegit perfectament, Sr. González Ortea, tant que ho he escrit jo- modernitzar aquest país, per fer una economia moderna, de progrés. S6n vostes els que haurien de ser els més interessats
que a~o es promocionés.
EIs sembla ridículo no sé quin qualificatiu han emprat
que proposem la creaci6 d'un fons de cooperaci6 intermunicipal, i aquesta és una cosa de la qual, si 110 m'equivoc
malament, vostes mateixos van parlar -ho va fer el conseller
Sr. Forcades, si no m'equivoc- quan discutíem els pressuposts per a aquest any. No estan vostes per una competici6proteccionista, al contrari, estan per una competici6 permissiva, una competici6 que ha fet que els ajuntaments que
detenta el Grup Popular es distingeixin normalment per un
creixement desorbitat, i a0 és am.
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també un paper a jugar, em cregui que nosaltres també estam a favor que els ajuntaments, que s6n la instituci6 més
atracada als ciutadans, detentin cada dia més competencies,
és a dir, tinguin cada día més mitjans economies, més recursos economies, per poder donar solucions als problemes
que els ciutadans dia rere dia els plantegen.
Testimonialment diran que sí que el Parlament reiteri
una cosa que va aprovar, la reforma de l'Estatut d'Autonomia. Ahir els ho deia, aquí d6na vots, l'aprovam, a Madrid
el Sr. Aznar diu "tararí" i tothom es posa ferm, quadrat; les
consignes del Sr. Aznar S611 d'obligat compliment per a
vostes. EIs de Madrid, per molt que vos tes diguin el contrari, tal vegada qualcun no, per molt que vostes diguin el contrari no s6n els deIs banes del PSOE, vostes a~o ho diuen
cada dia, s6n vostes els de Madrid, en aquests casos vos tes
han signat el Pacte Autonomic, aquest és un fill seu i encara que la reforma de l'Estatut, com deia el Sr. González
Ortea, sigui també filIa seva, crec que tristament vostes renuncien a la seva patria potestad, estan avorrint la seva filla
i altres segurament que ens veurem obligats a adoptar-la
amb moIt més interes, amb molt més émfasi.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Orfila, conclogui, per favor.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sí, acab, Sr. President. La marxa del Pla de l'oferta turística, esta en marxa ens deia fa un moment el portaveu
del Grup Popular, és tan lenta, és una marxa de tortuga
que la imminencia de la qual vostes parlen ens sona a una
cosa terriblement llunyana. En totes les competicions hi ha
sempre aquell corredor que esta preparat per fer els lOO
metres lliures, hi ha el corredor de fons que no es cansa, és
constant, i n'hi ha que per problema de pulmons no s6n capa~s de c6rrer, just caminen, vostes estan en aquesta situaci6 respecte d'aquests plans; s6n lents. Jo pens que en
qualque moment deliberadament lents per pressions contra
els únies intents serios os que es fan des d'aquest Govern,
seriosos, i així els consideram, de condicionar formes determinades de creixement de l'economia, i és així. Vostes tenen una esquizofrenia constant entre la política que impulsen de mercat i la política intervencionista que, per altra
banda, alguns de vostes creuen que estan obligats afer.
EL SR. PRESIDENT:

Es noten, es coneixen els canvis en una instituci6 que
governa el Grup Popular perque hi ha una major permissivitat, es nota que el Grup Popular detenta la majoria a la
Comissi6 Insular d'Urbanisme de Menorca perque, de sobte, les declaracions d'interes social, per exemple, es disparen; lOt és d'interes social: fabriques, naus, instal·lacions,
les que siguin; interes de societats anonimes, a0 ho deiem
un dia. Aquesta és la carrera des proteccionista que vos tes
impulsen, nosaltres estam pel contrari, i em creguin, no es
pot dur els ajuntaments a una situaci6 de problema de penúria economica perque depenguin absolutament deIs ingressos que tenen en materia de concessi6 de llicencies per
obres. S'ha de canviar el sistema de finan~ment de les corporacions locals, i aquí les comunitats autonomes ten en

Sr. Orfila, ho lament, el seu temps esta esgotat.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr.
González Onea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
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Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo vaya ser mucho más
corto. Sr Orfila, usted se deja llevar por la verborrea, se lo
he dicho otras veces, en el mejor de los tonos, pero eso es
así. Verá usted, cuando se publica el Diario de Sesiones léase, léase y verá usted lo que nos ha dicho.
Seré muy breve, nada más, en dos o tres puntos que sí
quiero dejar, importantes. Me lee usted esto del Grupo PP
en Cataluña, pero en el debate de presupuestos. Fíjese, yo
no lo sabía y, sin embargo, es lo que le estoy diciendo, que
en debate de presupuestos traiga usted esto. Bueno, es posible que en Cataluña en el debate general, si usted ahora
me dice que no es el general, es posible que se haya hablado de este punto concreto; aquí este punto no se debatió ni
se discutió, por consiguiente no nos parecía congruente
con el debate, yeso es lo que dije. Lo que sí me parecía delirante, y usted lo atribuye a lo otro, es eso de que se elimine una conselleria, la de sin Cartera, y todo esto de no incrementar los gastos destinados a subvenciones. Vuelvo a
insistir que, en cualquier caso, el debate adecuado no ha sido el de ayer ni el de anteayer, sino que el debate adecuado
será el de presupuestos, si usted lo quiere hacer.
Respecto a que no nos tomamos en serio la protección
de la naturaleza, bueno, precisamente nos la tomamos muy
en serio y vuelvo a insistir que por eso de ninguna manera,
a pesar de reconocer que es una cosa graciosa, podemos
aceptarle a usted esas propuestas de resolución que tienden
a hacer una especie de competición entre municipios.
Yo no sé si usted se acuerda, en tiempos del anterior
régimen, del anterior jefe del Estado -como se dice-, resulta
que había unas competiciones entre pueblos, daban algunos premios a los pueblos que se engalanaban más, a los
pueblos que se embellecían más, y también había otros muy
curiosos que eran en las carreteras, las carreteras discurrían
por los pueblos y entonces en las travesías de las poblaciones había unos premios, alguna vez tocó a alguno de los
municipios de Mallorca estando yo aquí ya, concretamente
en Mallorca tocó a uno y me parece que en Menorca tocó a
otro, que yo recuerde; eran unos premios que se repartían
por engalanar también la travesía, porque quedaba más
guapo, que sembraran unos arbolitos, que pusieran cuatro
plantas, cuatro geranios, etc.; entonces habíaestos premios
y era muy curioso porque desde Madrid decían: bueno, este
año le toca a Baleares uno; entonces a Baleares el gobernador civil de turno, el que fuera, decía: le toca éste. Entonces esto me ha recordado muchísimo eso que ustedes proponen de ese tipo de premios. No vamos a entrar en ese
juego, eso, desde luego nos parece una broma.
Respecto de Aznar, del PP y de la actitud de Madrid,
¿sabe la última? Se la voy a decir, a propósito de una que,
como se me encendió la luz roja no tuve tiempo de comentar. Hacen ustedes una proposición por aquí a la cual vamos a decir que sí y ya se lo anuncié en la intervención que
tuve ayer, que es ésta del 15% del IRPF que, por cierto, nosotros no la propusimos precisamente por no pisarles a ustedes el debate, porque tienen una propuesta para dentro
de una semana o dos, yo lo dije ayer desde la tribuna, si ustedes lo repasan lo dije ayer, no es que me lo saque ahora
de la manga. Ayer por la tarde, antes de conocer sus pro-
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puestas ya les dije que no quería seguir con el tema, que ya
anunciaba que íbamos a votar a favor de eso pero que, como había un grupo parlamentario que había propuesto eso
en función ...
Bueno, ¿sabe usted cuál es la actitud del PP? Fíjese
qué diferencia de partidos nacionales y partidos nacionales,
el PP ya se ha pronunciado sobre esto y ya ha dicho urbi et
orbe que, efectivamente, está de acuerdo y que le parece
una medida muy aceptable. ¿Ve como todos los partidos,
aunque sen nacionales no todos son iguales, Sr. Orfila? Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. González Onea. Passam al tom de
fixació de posicions. Per tant, té la paraula pel Grup MIXT
el Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc m'he
dut una alegria quant a aquesta primera interven ció del Sr.
González Ortea i també de la segona qua n ha dit que el
Grup ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, és un torn de fixació de posicions respecte
de les resolucions del Grup Parlamentari PSM i EEM.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gracies, Sr. President. El nostre grup, el Grup
MIXT, votara a favor de la Proposta de Resolució número
7, que diu que el Parlament de les Illes Balears reitera la
seva voluntat perque sigui tramitada i aprovada a les Corts
la reforma de l'Estatut d' Autonomia. Ahir, de les paraules
del Sr. Cañellas, el qual em va enviar pel Moncayo perque
li vaig dir que s'havia de reformar l'Estatut, avui s'ha traduH en un vot positiu del PP-UM per la qual cosa jo, molt
gustós me n'aniré de vacan ces al Moncayo ja, ara veurem,
pero, tocarem fusta.
Respecte de les altres propostes votarem que sí a tot
menys una abstenció, i n'explicaré unes quantes. En primer
lloc, la Proposta número 1 de congelació de salaris, hi estam totalment d'acord amb la filosofia. Quant a eliminar la
Conselleria sense Cartera, jo estic en part d'acord amb el
Sr. González Ortea que aquest és un tema del president, jo
crec que les pro postes s'haurien de fer quant a reduir el
nombre de conselleries en global, o sigui, no dir com s'ha
de fer, perque aquesta és una qüestió del president del Govern. El que passa és que també estam d'acord que aquesta
Conselleria sense Cartera pareix que no té massa objecte i,
per consegüent -perdonau-, he de dir que aquesta és una
qüestió del president, que distribueixi els doblers així com
vulgui entre els consellers. Ara bé, votarem que sí perque
hi ha un esperit a tot aixo, dirfem que no hem d'entrar en
minúcies respecte del punt número 1.
Respecte del punt número 2, jo l'havia llegit atenta-
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ment -el Sr. Cosme Vidal m'ho ha fet notar, jo no ho havia
vist- i diu: "El Parlament de les Illes Balears acorda la congelació de les percepcions deIs diputats i grups parlamentaris." Jo tenc una pregunta: a veure si és que no han de cobrar res els diputats i grups parlamentaris -congelació de
les percepcions- o han de cobrar el mateix import que l'any
passat. Com que el Sr. Serra m'ha dit abans que m'equivoc
amb molta freqüéncia i que no tenc preparació tecnica jo
estic aquí i no ho entenc, no ho entenc. Jo no sé si m'ho
haurien d'explicar perque jo, de totes maneres, respectuosament i tímidament, faré una proposta, una transacció,
perque jo crec que el que volen dir és que cobrem el mateix
que l'any passat, no? Com que volen dir aixo jo proposaré
que digui: "a corda la congelació deIs imports de les percepcions" i així aixo quedanl ciar, no sigui cosa que després hi
hagi sorpreses desagradables per a qualcú, no sé per a qui
pero per a qualcú.
En el punt número 3, també amb timidesa, perque a
mi m'ha pesat molt aixo que m'equivoc amb molta freqüencia, també llegiré el que diu: "El Parlament de les Illes Balears no fomentara ni acceptara cap proposta [... J" del que
sigui, no entro que és de desprotecció, amb I'esperit estam
d'acord, pero jo no entro en l'esperit aquí, entro en aixo.
Un deis principis generals deIs drets més fonamentals és
que els parlaments mai no poden dir el que faran el dia de
dema, mai no es poden prohibir el que faran el dia de dema. Aixo és el mateix que passa en un altre camp, i em perdonin la comparan'f<l perque ja sé que no van per aquí, o sigui, vostes saben que som molt amics del PSM, vull dir que
no es tracta d'un problema de fons, pero aixo era allo
de los Principios Generales del Movimiento, que son inmutables, que no es podien canviar mai. Reflexionin sobre aixo,
o sigui, a mi em costa molt votar que el Parlament no pugi
fer el que sigui el dia de dema perque la voluntat general és
la voluntat d'un poble, per consegüent una proposta d'aquest tipus no té cap sentit ni un perque, endemés, fins i
tot, encara que el PP-UM voti aixo i dimars, desgraciadament dimars, no la podem retardar més, veurem la Proposta de Reforma de la Llei d'espais naturals i votaran que sí i
es quedaran tan amples, es quedarien tan amples. Per consegüent, des d'aquest punt de vista ens abstindrem en el
punt número 3 -repetesc- amb molta timidesa, perque no
sé si ens equivocam, etc.
Respecte deIs punts números 8 i 9, allO del Pla d'ordenació de I'oferta turística, nosaltres també el tenim i el Sr.
González Ortea ha establit uns terminis que són per abans
de final d'any per a Mallorca, que és el que proposam nosaltres, abans de final d'any per a Mallorca, en canvi en el
punt 9 en comptes d'un any per a Menorca i Eivissa demanam, em pareix, que siguin cinc mesos, perque hi ha un (... )
massa gros, els votarem que sí, naturalment, perque si no
ens voten les nostres que al menys quedin les seves.
Respecte deIs hospitals, aquesta sí que m'agrada quant
a la idea de simultanei'tat. Ja no podem passar més, necessitam un a Inca i a Palma un segon hospital. Votarem que sí
pero i ha un empero que vull que quedi per al Diari de Sessions, que és que diu: "Insta el Govern a exercir la seva capacitat en favor de la sanitat pública." Bé, aixo té moltes interpretacions, nosaltres estam per la sanitat pública, pel

que és basic, pero estam per la iniciativa privada, que hi pugui haver una coexistencia entre la sanitat pública i la sanitat privada. Per consegüent, aclarit tot aixo i perque consti
en el Diari de Sessions, votarem que sí.
Respecte del 15% d'IRPF també el dúiem pero com
que hem arribat més tard no es votara i, per consegüent, hi
estam totalment d'acord, aixo no fa falta ni que es digui.
Per acabar, vull fer una referencia al punt número 18,
que és el finan'f<lment addicional en concepte de normalització lingüística. Efectivament, és molt important que hagin dut aquest punt vostes perque I'article 3.3 de la Constitució, el volia llegir pero justament l'he deixat alla, parla
ben clar que és una responsabilitat de tots el foment de les
llengües que no són el castella, en aquest cas; ara no em record com ho diu la Constitució pero aixo esta claríssim; per
consegüent, l'Estat ens ha d'ajudar a la conserva ció i al desenvolupament del catala, propi de les Illes Balears, tal com
diu l'Estatut. Per consegüent, crec que esta molt encertat
aquest punt número 18 i li donarem un suport una mica
entusiastic.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Hi ha més intervencions en fixació de posicions? Sr. Valenciano, té la paraula.
EL SR. VALENClANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Srs. Parlamentaris
del Grup PSM i EEM, el nostre grup parlamentari no té
per costum donar suport a les propostes que no afecten les
institucions on governam i després donar suport a les propostes que afecten les institucions on governen els altres,
no. En aquest sentit ja li vull avan'f<lr que avalarem i donarem suport a moltes, quasi bé a totes, de les propostes que
presenta el seu grup parlamentari, perque hi ha una amplia
coincidencia amb els plantejaments.
Contenció de les despeses públiques. Evidentment que
hi ha d'haver una contenció de les despeses públiques, i qui
és el primer que n'ha de donar exemple? El president de la
Comunitat, evidentment; el president de la Comunitat és el
primer que ha de donar exemple de la contenció en les despeses públiques. Per tant, avalam, efectivament, la primera
proposta de resolució que vos tes presenten, coincident amb
una proposta de resolució que després explicara el nostre
portaveu. Pero evidentment s'han de reduir les des peses de
representació, s'ha de reduir la publicitat institucional i
s'han de recompondre les conselleries perque representen
una despesa excessiva, i el primer que n'ha de donar exempIe és precisament el president, no el darrer, el primer, el
mascaró de proa que hauria de ser.
Per una altra banda, Pla d'ordenació de l'oferta turística. Vostes saben que (... ) hem presentat també propostes
de resolució, Llei de consells insulars, etc. em permetran,
per tant, que fixi la posició pel que fa a dues propostes que
presenten vostes i amb les quals nosaltres no coincidim,
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amb totes les altres, ja els ho die, coincidim plenament.
Aquestes són la Proposta número 11 i la Proposta número 7.

La Pro posta número 11. Evidentment, estam a favor
d'accelerar les obres de l'hospital de Manacor, tant és així
que avui mateix els mitjans de comunicació ja duen unes
declaracions del director provincial de l'INSALUD on diu
que, efectivament, ja ha anunciat que les obres s'han d'acabar sense cap retard perque si no fins i tot hi podria haver
sancions. És a dir, cstam precisament en aquesta línia. Ara
té, quant a comen<;ar les obres del segon hospital de Palma
l'any 1993; a nosaltres ens agradaria que l'any que ve es poguessin comen<;ar les obres del segon hospital de Palma,
pero jo crec que en aquesta cambra hem de presentar propostes que es puguin fer, que sigui possible que rany que
ve estiguin en marxa les obres de l'hospital. En aquest moment la Comissió Mixta del Ministeri de Sanitat i Consum i
de la Comunitat Autonoma encara no ha encarregat definitivament el projecte. Quan s'encarregui aquest projecte,
que és un projecte laboriós, que duu més d,un any de feina,
com a mínim; per tant, d'aquí a un any és materialment impossible que estiguin en marxa aquestes obres. Per tant, a
nosaltres, en aquest sentit, ens agradaria molt pero hi ha
una impossibilitat material. En aquest sentit nosaltres ens
abstindrem en aquesta pro posta, fora que se li donas una
redacció diferent amb la qual cosa, segurament l'avalaríem.
La segona proposta amb la qual discrepam és la número 7. Evidentment, el nostre grup parlamentari esta d'acord, obviament, que les Corts Generals tramitin un projecte de llei o una proposició de llei que vingui d'una comunitat autonoma. Ara bé, una cosa és tramitar i l'altra és
que anem a una altra institució, que anem a un altre parlament a dir-los que han de fer. Ho explicarem en passiva:
que opinarien vostes si aquí, en aquest Parlament, rebéssim
un escrit de les Corts Generals que digués: Srs. Diputats
del Parlament de les llles Balears facin el favor de tramitar
i aprovar aquella llei? Amb aixo, Srs. Diputats del PSM, no
estam d'acord. No hi estam d'acord perque creim que ens
ficam dins la sobirania de les Corts Generals. Estam d'acord amb la voluntat que es tramiti, perque va ser una voluntat d'aquest Parlament; ara, no estam d'acord aixi com
esta redactat el texto En aquest sentit, votarem en contra.
Per tant, com poden veure, Srs. Diputats, tenim moltes
concordances amb les propostes de resolució que es varen
fer ahir, coincidim amb la percepció que el Govern no governa, només comanda, no governa, només comanda, i que
les propostes que presenta aquí o que es van presentar aquí
o que va expressar el president aquí, l'únic que va fer va ser
fer volar coloms i res més. En aquest sentit, Sr. President i
Srs. Diputats, votarem a favor de totes les propostes de resolució excepte a la número 7 i a la número 11. Gracies.
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EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Perdó, Sr. President, demanaria si poguessin llegir les propostes.
EL SR. PRESIDENT:
És a dir, en principi, Sr. Obrador, li voldria fer constar
que com que hi havia altres grups que tenien intenció que
es fes lectura de les seves propostes i no s'ha pensat a ferho, la Mesa havia pensat que, en tot cas, abans de passar a
votacions es farien lectura de totes les propostes de resolució.

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Moltes gracies, Sr. President. D'acord. En primer lloc
voldria dir que, després del debat d'ahir i les corresponents
interpretacions, interpel-lacions, que férem, el que voldríem presentar avui són aquelles propostes que entenem que
a partir del nostre discurs i del nostre plantejament en
aquest Parlament, volem marcar com a alternatives no tan
sois de cara a aquesta cambra sinó de cara a la nostra societat i als nos tres ciutadans, perque aixf ho demanen, si volem realment donar expectatives, com deia ahir en el discurs, si volem donar realment expectatives i no sois para ules que donin aquesta necessaria tranquiHitat i serenor per
sortir d'aquesta crisi eco no mica que ahir deiem.
Mantenim la situació d'aquesta crisi perque realment
no ens la inventam, esta en el carrer, la gent l'explica i l'expressa de tal manera. Per aixo, precisament, les nos tres
propostes pretenen intentar moure d'aquest Govern que
governi, aquest Govern que, com deiem ahir, és d'efecte retardat, se n'adona quan ja ha passat i citavem casos concrets com és el tema, per exemple, de desenvolupament
deis anys 1985 a 1987 de tota la nostra oferta turística i els
temes de construcció. Per aixo el nivell de les nostres propostes volien incidir, més que res, sobre aquests temes.
Són propostes que no esgoten la idea que ahir expressavem de la nostra voluntat i del que nosaltres entenem
que hauria de fer el nostre Govern en aquests moments a la
nostra comunitat; pero tamté són propostes que evidencien una voluntat, no sois de paraula, sinó de fets, que donin aquesta necessaria credibilitat a la nostra societat quant
que els polítics volem governar, la volem dirigir i volem
anar més enlla del que era la data de desembre del 1993,
per dir més enlla del que és l'aplicació d'uns pressuposts,
marcar uns objectius i alternatives. Endemés ho volem fer
no tots sois, no creim que el Govern i els polítics ho poguem fer tots sois sinó que hem d'implicar, dins aquest procés i en aquesta direcció van les nostres propostes, la societat, la societat representada per aquelles organitzacions democraticament constitu'ides i democraticament elegits els
seus dirigents.

EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Valenciano. Passam a les propostes del
Grup Parlamentari SOCIALISTA Pel grup proposant, té
la paraula el Sr. Obrador.

Des d'aquesta realitat, per tant, d'una voluntat de governar que, com deiem ahir, no veim en el nostre Govern;
des d'una voluntat, per tant, de marcar objectius que entusiasmin la gent afer feina i a col· laborar, que tampoc no vérem ahir ni vérem despús-ahir en el discurs del nostre pre-
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sident, i endemés ser clars en el sentit que no es pot fer un
desenvolupament de la nostra comunitat, unes alternatives
concretes i marcar unes esperances que no suposin una for<;a i autoritat moral necessaria per al Govern i endemés
afegir que aquesta autoritat moral i aquest desenvolupament de les alternatives siguin consensuades i travades socialment, per aixo vénen les propostes que avui presentam.
Presentam en primer 1I0c una pro posta que pretén ser
exemplaritzadora pero que endemés pretén acabar amb
allo que varem repetir i que hem repetit tantes vegades: no
ens interessa tenir un govern a mitja jornada, pero manco
ens interessa un govern i un president que utilitzi els recursos públies per fer allo que no és l'objectiu del seu govern.
Aquest, per tant, primer punt, té no només la voluntat
exemplaritzadora, la voluntat de marcar una necessaria austeritat en aquest moments, sinó arnés d'animació real del
propi Govern. És una pro posta en gran part coincident
amb altres que han explicat aquí, concretament el PSM i
EEM, pero que sí que volem remarcar.
Nosaltres proposam per raons -diríem- economiques i
per raons funcionals la reducció del nostre Govern. Volem
una conversió de les conselleries de Treball, Transport i
Funció Pública en direccions generals. Crec que no tenen
més cabuda dins un govern que, no ho oblidem, governa
una comunitat autonoma de gairebé 770.000 habítants, i tenint en compte que estan dividits en quatre illes habítades,
que existeixen tres consells insulars que estan com a organismes interposats entre els ciutadans. En aquest sentit difiem que la nostra proposta no sois va a reduir costs, sinó
que endemés va a dimensionar I'organigrama necessari d'aquest Govern. Per aixb demanam la conversió d'aquestes
conselleries en direccions generals, com un primer pas; la
refundició en una possible Conselleria de Foment de l'Agricultura, Comer<; i Indústria i, sobretot, després, un exempie en el tema del nombre de directors generals, de 24 a 16;
reducció del nombre d'assessors de 33 a 4 i de la supressió
de la Conselleria -que ja no hauria d'haver existit- sense
Cartera.
Aixo ho deim, insistesc, perque és una reducció important. Nosaltres calculavem des deis pressuposts, voldria donar aquesta xifra perque l'hem analitzada, suposam que aixo significaria una disminució en despesa corrent de 850
milions de pessetes cada any. Creim que són xifres importants, que altres sectors les demanen i no creim que aixo dificultas el funcionament i la necessitat de govern que tinguin.
Hi ha un tema en el q ual em vull fixar més, que és el
tema de la reducció deis assessors. Nosaltres entenem que
els assessors -ho deiem ahir- han de ser assessors per raons
tecniques, per tant, de provada capacitat tecnica per a allo
que demana l'assessorament i per a allo que se'ls contracta.
Ja que tenc el Sr. Forcades en aquests moments aquí li recordaria una frase que va dir fa anys en aquest Parlament,
que és que precisament -deia ell- que havia contractat o
que es podien contractar assessors per raons humanitaries.
jo no crec que per raonS humanítaries es puguin contractar
assessors, en tot cas aixo seria del capítol de l'area de sanitat o deis serveis socials, pero no per raons de contractació

d'assessors. EIs assessors no són -com deiem ahir- per fer
altres funcions que no siguin les estrictes funcions d'assessorament al seu Govern, per raons tecniques. Per aixo proposam aquesta reducció drastica de 33 a 4. Parlam de 33 els
que figuren en la relació, no deis que d'altres maneres exerceixen aquests assessoraments en funció d'altres tipus de
recursos, d'empreses o d'instituts que depenen del mateix
Govern.
Presentavem el segon que, efectivament, és un gest de
solidaritat, mantenir sense increments, amb aixo voldríem
l'aplicació o ens referim a aixo, sense increments no sois,
sobretot els consellers sinó també aquells qui, en certa manera, són alts carrees de les institucions dins I'ambt de la
Comunitat Autonoma (consells, Parlament, etc.). Entenem
que s'hauria de mantenir, i aixo sí, per funció en aquests
moments de solidaritat, d'expressió i de solidaria austeritat,
mantenir aquest sí.
Entenem endemés -com deia abans- que el nostre president és d'efecte retardat, ho vérem per exemple amb el
canon d'aigües en el mes de desembre; en pareix que era
dia 8 de desembre quan deia que s'havia equivocat el Govern en posar el canon d'aigües que s'havia aprovat, publicat en el Butlleti -si no vaig equivocat- a principi o a mitja
desembre. Ha estat d'efecte retardat quan tot el desenvolupament economic, que ara ploram per haver sobredimensionat la nostra ofert i haver fet un creixement exagerat -ho
deiem ahir- quant a no controlat per l'economia de les nostres illes; aixo ho deiem ahir, precisament d'aquesta exageració li deim que, en aquests momens, en el punt 3 es pot,
no només és una promesa incomplida o deixada de complir, jo hi era al davant i sentia el Sr. Cañellas quan deia i
afirmava davant totes les forces socials i polítiques que dia
dia 2 d'agost hi seria al Butlletf Oficial. No sois ens referim
a aixo i ho vull dir perque aquí qualcú ha dit que només hi
havia una data en la qual s'havia anuHat la reunió, jo li
parlaria de tres i després ja sine die; aixb vol dir que no és
una qüestió només d'una setmana, no és que vulguem exagerar, pero no entram aquí. La nostra proposta anava més
a un tema de fons; nosaltres entenem que un pla director
sectorial que ha de tocar el 70% directament o indirectament de gairebé tota la nostra economia no pot ser regulat
per simplement un pla director; creim que la figura del pla
director sectorial preten una altra cosa i que, per tant, requereix una posició clara d'aquest Parlament. Com que aixó ho debatrem en altres moments només hi volem insistir,
i arnés requerim ja l'actuació concreta i puntual en temes
precisament concrets, que són els que poden donar credibilitat, és a dir, comencem a tal zona, a tal altra, i constituir,
precisament, aquests organs zonals amb participació de totes les institucions públiques i les entitats privades que pertoqui dins aquest ambit per dur la gerencia d'aquests plans
concrets a cada una de les zones.
Nosaltres parlavem en els punts números 4 i 8 de la
necessitat de crear un clima de pau social, i no en vull parlar més perque crec que és un tema prou congut en aquesta
cambra. Si no cream la visió, jo diria l'estructura i l'alternativa d'un real pacte social en aquesta comunitat, difícilment
podrem entusiasmar, i dic difícilment fins i tot podrem realitzar els projectes que ens marcavem.
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Hi ha el punt número 5 perque ens va fer una estranyesa extraordinaria quan el president va dir el Pla de comer<;: tracta en aquest Parlamento Nosaltres li diríem que
no sois no l'hem tractat en aquest Parlament -perdoni, Sr.
President, acabaré n uns minuts- sinó que un programa
gruixut com el que tenc aquí davant de comer<;:, que ni tan
sois duu cap tipus de paper timbrat, ni data ni signatura.
Quan ho hem demanat a AFEDECO, a CCOO a UGT ens
han dit, ens ha di!: no coneixem res més que aquest document, no hi ha altra prova. Si hi ha quatre decrets que, com
insitia ahir, són decrets que volen ordenar o plantejar actuacions dins aqust marc de pla, pareix, pero que o contemplen ni la participació deIs sindicats ni de les patronals ni
molt manco marquen fites ni compromisos concrets a resoldre.
Hem marcat, endemés, el tema del Consell Economic i
Social, i sobra, crec que ja no hi sobra la Proposta, una vegada més la hi duim peró creim que és un tema de que
aquest Parlament i tots els diputats que el formam estam
prou assebentats. El tema d'apropament en la descentralitzacio i l'aplicació de l'article 39, crec que ja és hora de ferIo. el que no volem, de cap maner, é el que esta passant; és
a dir, que el Govern trasnfereixi funcions administratives
als consells que, en certa manera, fan tutela deIs drets competencials que, segons l'Estatut en l'article 39, tenen els
nostres consells. Ja esta bé de tutelar des del Govern entitats administratives; aixó ho preten a cada moment pero
creim que aquesta és una practica política dura en aquest
moment en el nostre Parlament i, per tant, el que demanariem és que ja, en aquests temes que proposam realment
s'aturas el tema d'aquesta tutela.
Per acabar, senzillament, el tema de l'esport és un tema que ha estat la nineta pobra d'aquest Parlament perque
no hem dedicat mai temps a debatre'l i, per aixó proposam
un debat general de política d'esports. Per acabr diria que
n'hi ha una que té la seva for<;:a, que ha estat tant debatuda
pero que em basaria molt en les paraules que va dir el president aquí, va dir que ells, a través de les entitats de crMit,
estan disposats a donar suport a totes les empreses. Molt
bé, com que endemés va dir que encara no havia executat la
partida ni que havien donat els doblers ni que havien desemborsat els doblers, el que li diríem és que abans que ho
facin ho aturi, faci una demanda social si realment l'important en aquest moment és desenvolupar un cementiri a
aquestes illes, seria un slogan preciós per a Mallorca, que
digués: "Visiti Mallorca, on es mor bé i es pot descansar
bé", entenem que hi ha altres motius que van més enlla
d'inversió que no és aquesta i, per tant, elltenem que aballs
de desemborsar aquests doblers seria convenient demanar a
la societat o als empresaris si hi ha altres iniciatives, perque
a la millor s'haurien de prioritzar i, evindentment, donam
suport totalment a la idea del Sr. President que hem d'ajudar aquelles empreses que, per motius generals i per interessos coUectius, les haguem d'ajudar. Per tant, hauríem
d'estar assebentats de tot aixó abans que concedissin les
ajudes. Moltes gracies i perdoni.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Intervencions en torn en contra?
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Sr. González Ortea, té la paraula.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros decíamos antes, al
emplear el turno en contra, del PSM i EEM que nos parecía encontrar un cierto tono festivo, un cierto sentido del
humor en sus propuestas; yo ahora tengo que decir que en
las del Grupo Parlamentario SOCIALISTA no encuentro
ningún sentido del humor, sino muy al contrario, lo que encuentro es una especie de situación de mal gusto en alguna
de sus propuestas, concretamente en la 11 creo que hacen
verdadera gala de ello.
Pero vayamos por partes, empecemos por la 1. Vamos
a decir que no, no necesito añadir nada, antes dediqué algunos epítetos o adjetivos a las del PSM, que era muchísimo más moderada; la del Grupo SOCIALISTA, en el punto primero lo único que pretende es pura y simplemente
convertirse en presidente de Gobierno o pretender que el
Parlamento se convierta en presidente del Gobierno dándonos aquí una idea de los directores generales, consellerias asesorías, etc., que tiene que tener este Gobierno, una
idea precisa y concreta, porque ellos la tienen. Cuando les
toque gobernar quizá lo hagan aunque lo dudo, aunque lo
duelo porque allí elonde gobiernan, por ejemplo en algún
ayuntamiento, gastan dinero, muchos millones de pesetas
en asesores, en un gran número de asesores, por cierto, y
no vemos ninguna voluntad de reducción.
Igualmente nos referiremos a la 2, ya está discutida antes con la del PSM. La tercera también es una que presentaba el PSM i EEM, la del Plan de ordenación de la oferta
turística, y ya allí dijimos que siempre y cuando se quitara
el plazo concreto que se pedía estábamos de acuerdo en votarla. Creo que no procederá, por consiguiente, votar ésta
del Grupo SOCIALISTA
Bien, después la 4, como la 8, pretenden crear todo un
conjunto de organismos, asociaciones y cosas que parece
que se les ocurre al Grupo SOCIALISTA, también como
otra vía probable de intervenir en el Gobierno, ya que ellos
no 10 tienen, entonces, bueno, reunámonos con un montón
de gente y hagamos muchísimos ámbitos de intercambio de
opiniones y, por 10 visto, de opciones de gobierno que nosotros, claro está, no vamos a compartir. Cuando ustedes
gobiernen será el momento de que si quieren pongan en
marcha todo esto, aunque tengo que volver a insistir, y es
obligado decirlo, que allá donde gobiernan, en el país o en
los ayuntamientos, en municipios o en otras comunidades,
en los que el gobierno está en sus manos esto no funciona
así.
Respecto a la Propuesta número 5, es verdaderamente
graciosa, ésta sí que es verdaderamente graciosa. Dice queen el plazo máximo de dos días se presente en el Parlamento el Plan de comercio, en dos días. O sea, que hoyes viernes, hay que presentarlo como mucho mañana o pasado, el
domingo. El Plan de comercio no hay por qué presentarlo
en el Parlamento, es un plan que aprueba el Gobierno, los
planes los aprueba el Gobierno y ustedes no están en el
Gobierno, todavía no se han enterado. Yo llevo aquí, es la
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segunda legislatura, y siempre estamos con lo mismo. Desde un día que quieren ustedes discutir el trazado de una
carretera y la aprobacion hasta otro día que lo que quieren
es discutir ustedes de consejos, de consellers, de asesores,
de todo.
En definitiva, lo que quieren ustedes es gobernar, es
legítimo y lo entiendo. Me parece bien que quieran gobernar, es más, es su obligación, no sólo es legítimo sino que
es su obligación aspirar a gobernar, pero esperen, hombre!,
esperen ustedes tranquilos, pónganse tranquilos, estén
quietos hasta que les toque, cuando les toque, cuando el
pueblo soberano, que es el que tiene la última palabra los
ponga a ustedes en los bancos verdes entonces lleven ustedes adelante todo esto.
Ahora, el Plan de comercio, no les toca a ustedes aprobarlo, no les toca a ustedes. Si quieren saber de qué trata
pidan la comparencencia del conseller de Industria y Comercio en la comisión correspondiente y estoy seguro de
que les dará toda clase de explicaciones con el mejor de sus
talantes, como suele hacer.
Bueno, la Propuesta número 7 pide un Plan general de
infraestructuras culturales en las Islas Baleares. Aquí como
el Pisuerga pasa por Valladolid pues Plan de infraestructuras culturales. Aquí ha habido quien ha pedido, de todos
los grupos, de todo, pero ustedes rizan el rizo. O sea, ya me
dirán qué tiene que ver el Plan general de infraestructuras
culturales, que jamás se ha discutidos aquí, y ahora resulta
que de repente, después de un debate en el que para nada
se refieren ustedes al Plan general de infraestructuras culturales piden que se haga el Plan general de infraestructuras culturales. Por el amor de Dios, seamos serios.
Lo de la creación del Consejo Económico y Social,
bueno, eso son ganas de hacer rayas en el mar y de tenernos a tiempo aquí a todos escuchando cosas. Eso sí se ha
debatido aquí, se ha debatido y se han dado argumentos en
favor y se han dado argumentos en contra, ¿y ahora qué?,
¿ahora tenemos que crear el Consejo Económico y Social
por la vía del artículo 14? Mejor dicho, del 14 no, concretamente del 7.
Bien, con el punto 9 no podemos estar de acuerdo, no
podemos estar de acuerdo y ustedes saben por qué. Si se
hubieran tomado la molestia de escucharme, yo ayer dije
que en la reunión de nuestro grupo, en Ibiza, recientemente, acordamos un calendario de transferencias a los consells insulares, y además di cuenta del calendario, lo expliqué, dije todas las transferencias y las fechas en que las teníamos pensado. Lógicamente no necesito explicar más, no
estamos de acuerdo, no coincidimos con las suyas. De modo que no necesito mayores aclaraciones.
Bueno lo del debate sobre política deportiva, esto ya
rebasa el ámbito de cualquier capacidad de comprensión,
porque al menos el Plan de infraestructuras culturales, desde luego ni se cito, pero sí es verdad que se habló de algún
tema cultural, si es verdad; de temas deportivos no recuerdo ninguno. Hasta se habló de temas cinematográficos, algunos diputados los sacaron pero yo no recuerdo que se

hablara de temas deportivos, salvo ahora que pienso, ahora
me viene a la cabeza, no sé si el portavoz del Grupo SOCIALISTA se refirió a "Perico" Delgado y a Indurain. Debe
ser por esto que ahora nos plantean aquí que se celebre un
debate sobre política deportiva, pídanla ustedes, pidan el
debate que quieran pero olvídense de ponerlo en una propuesta que nada tiene que ver.
Acabo con la 11. La 11, Y por ahí había empezado, me
parece sobre todo una propuesta de mal gusto; me parece
una propuesta, francamente, de mal gusto. Adptará las medidas adecuadas para recuperar 425 millones de pesetas enterrados en el cementerio privado. ¿Les parece gracioso esto? ¿Les parece a ustedes gracioso? Nueve o diez mil millones de pesetas de inversión de una empresa que está haciendo un esfuerzo por hacer una cosa original, hay una sociedad, Capital Riesgo, en la que hay capital no solamente
público sino fundamental y mayoritariamente privado que
está en juego, y ahora salen ustedes aquí con juegos de palabras. ¿Les parece a ustedes una broma el daño que están
haciendo?
La verdad, yo creo que han perdido un poco con esto
los papeles. Los han perdido y es lamentable que los pierdan. Yo creo que buscan acaparar otros titulares de prensa,
porque claro, quieran ustedes o no, no hay más que abrir
estos días la prensa nacional y la de la Comunidad pra encontrarse con letras enormes sobre escándalos de una altura impresionante, que es una pena y una desgracia que estén sucediendo en este país, después de tantos años de promesas socialistas de cambiar el país, lo han cambiando, desgraciadamente para mal, lo han cambiado para mal. Ustedes pretenden mezclar, borrar de alguna forma esos titulares, los tengo aquí, tengo aquí los periódicos pero la verdad
es que da un poco de vergüenza ajena sacar estas cosas y
convertir esto en una especie de discusión tabernaria. No
vaya sacar escándalos nacionales, no los vaya sacar, pero
ustedes y todos nosotros somos conscientes de por qué hacen ustedes esto y por qué juegan ustedes con el capital público en parte -pero insisto- y fundamentalmente privado,
en un esfuerzo muy respetable que yo creo que, en todo caso, lo que pide es el respeto de todos nosotros. Nada más,
muchas gracias Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica el Sr.
Obrador té la paraula.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. González Ortea,
aixo está clar, en un moment donat pareix que ha vingut a
dir que aquí s'han de fer propostes d'humor, per riure, i per
un altre costat ha dit que es posin seriosos. Nosaltres no
solem usar els acudits, els acudits no els feim nosaltres en
aquesta tribuna, per ventura els fan per aquí o per altres
llocs, pero aquí nosaltres no solem venir afer acudits.
Voste parla que les nostres propostes i no sé que, diu
no sé que de gran irregularitats. Escolti, estam en aquest
Parlament, nosaltres no hem vingut a treure ni "hormaec-

DlARI DE SESSIONS/ Núm. 43/1415 i 16 octubre del 1992
heas" ni altres coses, hem vingut aquí a parlar, a dialogar, a
tractar els temes d'aquest Parlament d'aquí, i cada vega da
hem dit coses concretes. Hem dit coses, hem dit nosaltres
farem aixo, nosaltres creim aixo, nosaltres denunciam aixo,
com ahir li deiem, i li deiem denuncia m aixo per aixo, per
aixo, pe!' aixo. Té tota la llibertat de venir aquí, perque avui
em deia un parlamentari del nostre grup: la gent es pensa
que parlamentar és dir les coses com són, i totes les paraules no fan mal dins un parlament, on fan mal són al carrer.
EIs parlaments són per evitar que la gent es pegui trets pel
caner, no respecti la democracia i que aquí es pugui dir democraticament tot el que entenem i creim, es contesti, es
rebatí i es digui.
No hi ha valoracions. Jo comen<;: a tornar a sentir la
mateixa música de sempre, és a dir, parlarem del que passa
a Madrid i que d'aquí ens oblidem; no, parlam d'aquí i parlam d'aquí des d'allo mateix que fa el seu grup parlamentari a Madrid i que creu que ha de fer, i no l'he posat en crítica quan el treu al parlament de Madrid o el treu, com ens
citaven per aquí, al Parlament de Catalunya i fa les mateixes pro postes que nosaltres feim aquí, i alla supos que els
donen una explicació. Pero venim a parlar aquí, al Parlament de les Illes Balears de set-cents i busques mils d'habitants, que tenim una estructura concreta i n'hem de donar
resposta.
Després a mi aixo m'espanta, jo crec que he parlat ciar,
jo he dit parlo d'aixo, d'aixo i d'aixo; haura agradat o no,
amb aquestes paraules. Vostes comencen que hi ha ajuntaments, que hi ha no sé que, o no tenen grups municipals
que diuen les coses i els contesten?, o no tenen altres instruments més que venir aquí i fer acusacions desqualificadores globals? Aquí venim a tractar temes d'aquí. Si voste
creu, cití, digui i li contestaran, pero el que no pot dir és:
ah!, és que n'hi ha d'altres. EIs altres no són aquí, estam en
aquest Parlament.
Li vull contestar amb una cosa concreta de que voste
parla. Siguem seriosos, per utilitzar la mateixa paraula que
voste deia, i una que feia poc també em deia: tinguem sentit comú. Si el Govern vol invertir en una empresa i creu
que té els mecanismes, jo no he parlat de legalitat, aixo ho
vaig dir ben ciar, parlo de justícia, almanco que em do ni
transparencia, que doni oportunitats iguals, que articuli els
recursos públics, perque els recursos públics no són del
Govern i el Govern administra aquests recursos en funció
de criteris, en funció de publicacions, en funció de possibilitats. Aquí he sentit que quan nosaltres parlavem d'ajudar
una empresa concreta, que era Astilleros de Mallorca, i parlavem d'ajudar-Ia perque afectava tot el sentit naval, tot el
problema nautic i perque podia tenir repercussions, jo vaig
sentir aquí coses que no he sentit dir quan parla m d'un cementiri; perdoni, i també feiem (... ) a una indústria i també
feiem (... ) a una activitat economica important per a les
nos tres ilIes; així podríem citar un retall de quantitat de coses. Per tant, parlam per que sí una i no les altres, i de quines oportunitats donen.
Quant a allo deis dos dies del programa de comer<;: vull
mencionar una serie de temes que voste ha dit. El Sr. President, el Sr. Cañellas, des d'aquí, ha dit que ja s'havia discu-
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tit i aixo és el que li demanam, I'hi dugui; apart que li vull
advertir que I'article 172 del Reglament, que parla de programes, diu que han de venir aquí i els els podem demanar.
Si en deman un en dos dies és simplement per una cosa,
perque el Sr. President va dir que l'havien fet i jo, almanco,
ho he demanat als nostres parlamentaris i ni tan sois estan
assebentats que s'hagués discutit aixo aquí. Per tant, l'hi
dugui si el té; a la millor és que ens hem equivocat amb els
diaris de sessions, ens digui a quin Diari de Sessions consta
allo que va dir el Sr. President en aquesta tribuna.
Després parla voste del Pla d'infrastructures culturals,
que no hi ha referencia a esportius, i sobretot una cosa li
diré: per a nosaltres cultura és esport. Evidentment aixo ho
varem dir aquí i ho tractarem com un punt preferent per
retrobar precisament tot aquest (... ) i tal. Vostes parlen
d'una cosa, curiosament, sí que parlen de ports esportius, o
els ports esportius només són per especular sobre el territori?, no son esport?, no creuen que aixo també s'ha de
considerar en un debat com a esport o és que només pensen en l'especulació? Perque que jo sapiga l'hem tocat i
n'hem de parlar, ahir en varem parlar bastant de temps, de
ports esportius, els varem insinuar com a element d'especulació. Quin mal hi ha que nosaltres diguem aquí: Srs. Parlamentaris, senyora cambra, hem de fer un debat sobre la política esportiva. La qual té dos elements, per un costat unes
coses concretes de que hem parlat, els ports esportius i per
l'altra el tema cultural on perfectament estan implicats. Aixo els pareix que bé, que és una frivolitat, aixo ens pareix
bé perque els pareix frivolitat tot el que sigui pujar aquí, fer
propostes concretes i donar alternatives als nostres ciutadans.
A posta nosaltres ho hem dit al principi, hem fixat un
temps, hem dit que voliem fer unes propostes que no esgotaven tot el discurs d'ahir ni que esgoten totes les nostres
possibilitats, perdó, allo que nosaltres entenem que s'ha de
fer en aquesta comunitat. Governarem -insistesc- com vaig
dir al final del nostre discurs, quan vulguin els ciutadans o
la majoria d'aquesta cambra; hi esperarem tot el temps que
sigui necessari, pero aixo s1, dia a dia direm, perque som un
grup que volem governar aquesta comunitat, el que pensam
fer i a posta hem dut aquí el que pensam fer.
Quant a les paraules -si em permet el Sr. President que
li digui- tal volta és que voste no enten prou el nostre idioma i se li pot comprendre. Nosaltres aquí, a Mallorca, molt
facilment, aixo ho dic pel mal gust de segons quines paraules, li direm que deim enterrar dins un negoci, i no precisament en sentit negatiu, vol dir que deposita m amb perspectiva de futur una cosa dins un negoci i molta gent diu en la
casa he enterrat tant, a tal lloc he fet tal. Pero li vull dir
una cosa endemés amb aixo, pot ser perque haguem utilitzat un joc de paraules; evidentment tenim dret com un altre a posar-les amb tota la seriositat necessaria, pero és
que, senzillament, el que sí ens ha fet riure són les explicacions que ens volen donar d'aquest embull, aixo sí que ens
ha fet riure, aixo realment mereixia una ironia forta, perque com és possible dir aquí que hi ha iniciatives importantíssimes que suposen grans inversions? O no n'hi ha d'altres en aquesta comunitat, de particulars que siguin tan interessants o més que aquesta? N'hi ha i es poden presentar,
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pero per favor, donin opcions a tots i no ens facin la broma
de valer explicar el que sabem cert i sabem cert que la majoria de vostes no tenen explicació.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. En torn de contrareplica, el Sr.
González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, Sr. Obrador, ya salió,
es que ustedes aquí, en Mallorca, claro, dicen unas cosas y
no están al alcance de los que no hemos nacido aquí, ya salió también eso, también a eso tenemos que ir, ¿el mal gusto tiene que llegar hasta ahí, Sr. Obrador? Lo ponga usted
como lo ponga, aquí han hecho un juego de palabras impresentable para tratar de un asunto que -insisto- afecta a
los bolsillos de un montón de ciudadanos de esta comunidad, de mi comunidad, Sr. Obrador, que elegí libremente y
en la que estoy muy orgulloso de estar, por cierto. El dinero de un montón de ciudadanos está en juego porque ustedes hacen juegos de palabras, y no me venga con historia de
que si en mallorquín enterrar significa una cosa y en castellano otra, no me cuente usted historias porque tengo cuarenta y seis años ya y el pelo muy blanco, ya me sé muy bien
qué significa una cosa y otra en mallorquín, en castellano y
hasta en chino, Sr. Obrador. Sé lo que significa una propuesta suya. De manera que esta perfectamente claro.
Respecto a lo demás, amiguismo dice usted, porque
una empresa determinada de astilleros náuticos no tenía
que recibir una ayuda del Gobierno; yo no recuerdo exactamente ahora el debate y en qué termino s se produjo, pero
aquí, los astilleros, las centrales lecheras, los cementerios y
lo que sea se trae aquí, a las comisiones respectivas y se discute, se discute con argumentos, no con juegos de palabras
de mal gusto, ni con acusaciones de amiguismos ni de favorecer a determinadas personas, no con eso. De eso ya tenemos bastante, Sr. Obrador, de eso ya tenemos bastante,
basta leer la prensa cada día para avegonzarse de lo que pasa por este país, me refiero a España. Ya tenemos bastante
de qué avergonzarnos para traer aquí este tipo de cosas.
El otro tipo de argumentos que me da usted, bueno, yo
no sé cómo calificarlos, la verdad. Resulta que el Plan de
deportes, la discusión sobre deportes la justifica usted porque al fin los deportes son cultura, hombre, sí, si quiere usted sí y porque los puertos deportivos tienen mucho que
ver con el deporte, y nosotros de los puertos deportivos sólo pensamos en la especulación, ustedes en cambio piensan
en el deporte. Ve usted, no necesitamos un Plan de puertos
deportivos ni una discusión sobre esto, lo que necesitamos
es un plan de piragüas, por ejemplo, o de traineras, no sé
qué es lo que le gustará a usted más. No me cuente, por favor, historias, ustedes quieren hacer un debate sobre deporte y no sobre puertos deportivos, eso es lo que dice claramente su propuesta, y he dicho y matengo que aquí, deportes, salvo citar a Indurain y a Pedro Delgado a lo largo del
debate, me parece que de deportes no se ha hablado absolutamente para nada, yeso, me cuente usted lo que me
cuente y cómo quiera.
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Finalmente, porque voy en orden inverso en relación a
su intervención, el artículo 172 del Reglamento, léaselo, léaselo por favor, dice: "1. Si el Gobierno remitiera un programa o plan", si el Gobierno remitiera, pero es que usted,
tal como lo plantea parece que tiene la obligación el Gobierno de remitir, no, Sr. Obrador, yo he dicho y matengo
que los planes los aprueba el Gobierno, no la oposición ni
el Parlamento, porque aprobar un plan es una misión de
gobierno. Les he dicho también que el día que a ustedes
-espero que esté muy lejano para el beneficio de ésta, mi
comunidad, espero que ese día esté muy lejano- les den la
posibilidad de ocupar los bancos verdes, entonces ya harán
ustedes los planes. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Torn de fixació de posicions? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr.
Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per fixar la
posició del Grup MIXT i per a una cosa més, pero no em
sortiré del Reglament, Sr. President, no se'n preocupi; comen<;ant per fixar la posició sobre les propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA, hem
de dir que a uns punts concrets no poden donar-los suport i
els diré per que, endemés.
En el primer punt, efectivament, coincidim plenament
amb el que ha dit el portaveu del grup parlamentari majoritari jo veig la intenció que tenen pero crec que vostes concreten molt i, sobretot, volen assumir aquí o volen que el
Parlament assumeixi una funció que té el president del Govern; per tant, no entraré més en disquisicions sobre aquest
tema, ens hi abstindrem, pero no podem donar-los suport, i
ens abstindrem perque veim la part positiva, volen reduir
les despeses corrents pero "no es eso, no es eso", com deia
aquell filosof.
En el punt quart també ens abstindrem perque, francament, ens pareix que incorren vostes aquí en una contradicció. Per una banda volen reduir conselleries, refundir-ne
d'altres, suprimir-ne alguna, pero ara demanen un impuls
en la creació a cada zona turística d'empreses i aixo ens pareix que és una contradicció amb allo altre perque ens pareix que crear empreses i gestionar ports estatals i europeus del Pla marc de competitivitat, fora que aquesta gent
s'hi dediqui per hobbie, aixo seria afegir despeses; per tant,
ens abstindrem.
Ara ve al1o, a més de fixar la posició -el Sr. President
no hi és ara, hi és la Sra. Presidenta, jo crec que també
m'ho acceptara-, em referesc al punt 11 que, ho diré en castella per tractar de fer un chiste, perque jo crec que hem de
tenir un poquet de sentit de l'humor i hem de fer alguns
chistes, el Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autonoma, l'altre dia hi va al· ludir i va dir que els feia jo, i els
continuo fent jo, els acudits. Passa que no voldria que aquí
ocorregués el que passa a casa, la meva dona diu que eren
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bons, pero ho eren fa trenta anys. Avui m'han donat 1'oportunitat de fer-ne un, que no sé si és molt bo pero vull dir
que ens abstindrem seriosament perque esperarem a pronunciar-nos la compareixen¡;a que tenen vos tes sol· licitada
del Sr. Conse11er d'Economia i Hisenda sobre aquest particular.
Pero en pla d'acudit -que ningú no s'ofengui- avui el
punto 11, avui que és divendres i que hi ha un premi extraordinari, que ens diguin de recuperar 425 milions, que és
un bon premi, enterrats en un 110c anomenat Jardins de
Repos o no sé que, jo crec que no importaria que prengués
mesures el Govern. Si aquests 425 milions estan enterrats
alla crec que hi podríem anar tots i tindríem un premi paregut al del punto 11 o al de 1'ONCE, perque avui és divendres.
Per tant, acudits apart, esperam -per mi que m'hi ha
sortit molt dolent.
(Rialles).

Acudits apart, esperam la compareixen¡;a per pronunciar-nos.
Bé, ja no entro en els acudits perque no els ha admes
la Mesa, i llomés aquí també con reparos, a a110 altre direm
que sÍ, pero con reparos, els hem de fer un reparo sÍ, encara
que paregui un poc d'acudit. Al punt 5 pensam que s'ha de
dir que sí pero que el termini maxim de dos dies, vostes que
són tan estrictes en els terminis, jo daria un poquet més, o
sigui, jo no posaria els dos dies i els canviaria, si els pareix
bé, per sis, set o vuit, pero dos dies em pareix molt poc.
Ja no tam en pla de broma, una altra objecció que els
hem de posar -reparo-, al punt 8 on diuen vostes: "El Govern de la Comunitat Autonoma establira un calendari de
reunions amb els agents socials", jo els pregaria i els donaríem suport si hi afegissin "i economics"; que consti que jo
no tenc interessos economics molt importants, pero crec
que hem de ser objectius i aquesta és una apreciació que la
volíem fer. Moltes grades, Sra. Presidenta i gracies a tots.
Aquesta és la nostra postura davant les propostes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA Moltes gracies.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt
Hble. Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal per fixar la seva posiciÓ. Té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM i EEM, el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. El Grup
Parlamentari SOCIALISTA ha presentat dotze propostes,
nosaltres creim que sÓn importants i, de fet, no entrarem
en matisacions parcials de les quals podriem matisar una
serie, sinó que ens centrarem a debatre tres de les propostes, que ens pareixen particularment i significativament importants.
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Una és nominalista, que és la Proposta número 5. El
Grup SOCIALISTA demana que es dugui a debatre al Parlament el Pla de comen;; aixo és una cosa, senyors del Grup
Popular, que s'ha d'admetre talment, no perque el president del Govern ahir o despús-ahir s'equivocas o es deixas
d'equivocar, sinó senzillament perque el Govern, tots ho
sabem, aprova el Pla de comen;, 1'hi corres pon, pero el que
sí que esta admes en aquest Parlament és que aquest Pla
s'ha de debatre en el Parlament. Aquesta és la proposta i,
per tant, al marge d'ironies i de bizantinismes en el debat,
és clar que si el Govern ha fet un Pla de comen;, perque pareix que 1'ha fet, es demana que es dugui a debat a aquest
Parlamento Per tant, nosaltres demanaríem que el Grup
SOCIALISTA, si pot ser, refés la Proposta i que aixo quedas molt aclarit i, evidentment aixo deIs dos dies, els set o
els que siguin, és una qüestió un poc aleatoria pero el tema
és que si el Govern té un Pla de comer<; bo és que el dugui
aquÍ i els demanam que l'hi duguin per al seu debat; en definitiva, per al coneixement d'aquesta cambra.
Segon tema que hem de debatre amb tota necessitat, és
la Proposta número 4. Ens ha cridat l'atenció que hagi passat per alt, fins ara, en el debato El Grup SOCIALISTA
proposa que: "El Govern de la Comunitat Autonoma impulsara la crea ció a cada zona turística d'una empresa mixta per tal de gestionar els fons estatals i europeus del Pla
marc de competitivitat."
Nosaltres pensam que siel Pla marc, aixÍ com esta concebut pel Govern de 1'Estat, per la Conse11eria de Turisme i
per la Comunitat Europea, si el Pla marc de competitivitat
funciona, aleshores ens pareix que és suficiem la gestió del
Govern de l'Estat i de la Conselleria de Turisme. No veim
per que s'han de crear més empreses, endemés les empreses, com bé sap el Grup SOCIALISTA, estan ben enfora
del nostre control parlamentari. Hi ha moltes dificultats i
endemés creim que seria crear més organismes, més empreses i, en conseqüencia, no ens pareix encertada la Pro posta
de crear una empresa mixta per gestionar un fons a cada
zona turística. Aixo significaria, obviament, un creixement
de l' Administració, de molts de recursos i no acabam de
veure, endemés, sense acabar-se de concretar el Pla marc
de competitivitat de turisme, no acabam d'entendre com
ens volem avan¡;ar amb aquesta postura a la concreció.
Ara vé Bon Sossec, el tema número 11, objecte d'un
debat que, entenem nosaltres, és important; que, en certs
aspectes ens ha entristit molt tot el debat en el seu conjunt,
fins ara i que, de fet, ens ha paregut una mesura savia, intelligent, que el Grup SOCIALISTA hagi demanat la compareixen¡;a del conse11er d'Economia per debatre'l i explicarlo. Está clar que nosaltres esperam molt d'aquesta compareixen¡;a, d'aquesta reunió de diputats seriosa i responsable
per saber que ha succe'it. Pero nosaltres ara estam davant
una pro posta de resolució que, al marge d'ironies, bromes,
empipaments, etc. i demagogies, sobre si els 425 milions estan enterrats o no hi estan, no entrarem en aquesta qüestió
sinó que entrarem a fixar una posició sobre una proposta.
Nosaltres, ara i avui, creim que és absolutament prudent aturar l'operació que el Govern ha iniciat. És absolutament prudent per al bon nom de la Comunitat i per al
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bon nom de Capital Risc, ens explicarem: nosaltres veim bé
que existeixi una societat, Capital Risc, i veim bé que el
Govern hi participi activament, i creim, sobretat, que en
una epoca de crisi és indubtablement important que l'Administració atengui els sectors en crisi. Per tant, en aquest
sentit creim que hem de salvar el bon nom de Capital Risc i
el principi que inspira la creació de Capital Risc. En segon
lloc, Capital Risc esta subjecta a una legislació concreta
que s'ha de respectar i que hem de respectar. És o no és legal que la societat Bon Sossec S.A. rebi 425 milions del
Govern de la Comunitat? Legal en principi sembla que ho
és,al menys en la compareixenc;a ho debatrem un poc més,
evacuarem, com és natural, informes jurídics, pero ens fa la
impressió que el debat no va per aquí. El debat va cap a
una altra optica.
Bon Sossec devia doblers a prove"idors, devia doblers a
bastant de gent i estava en una situació finan cera molt delicada. Bon Sossec S.A. s'acull a dos credits excepcionals de
dues entitats finaceres locals. Aquests dos credits, segons el
nostre punt de vista, són dos credits d'alt risc creditici, d'alt
risc crediticio Aleshores, amb la intervenció governamental,
segons el nostre modest punt de vista, provisional -esperam
la compareixenc;a del conseller- el que succeeix és que el
Govern apuntala les dues entitats financeres que, d'aquesta
manera, el risc de perdre en l'operació es veu absolutament
amortit, absolutament moderat.
Per tant, des d'aquesta optica l'actuació de Capital
Risc, del Govern a través de Capital Risc, el que fa és ajudar dues entitats financeres que han donat dos credits que,
entenem nosaltres, són molt forc;ats des d'un punt de risc financer, aixo fa que, obviament, estiguem davant un problema que molt més enna de qui són els accionistes de Bon
Sossec, persones i temes que poden haver estat de mal gust
o certament, almenys, són temes prou complicats i en els
quals nosaltres no entramo Nosaltres sí que entram que els
dos credits financers a Bon Sossec eren molt arriscats i que
amb l'actuació del Govern a través de Capital Risc de 425
milions el que s'ha fet, en definitiva, és el que dues entitats
financeres tenien interes que el Govern fes per no arriscarse a una hipotetica perdua o a un hipotetic risc d'aquestes
entitats.
Per tant, és en aquest sentit que a nosaltres ens pareix
que s'ha d'interrompre l'operació, al menys fins que quedi
millor aclarida, i ja no es tracta de qui són els accionistes ni
si aquesta empresa pot anar més bé o més malament, aixo
ja es veuria, sinó senzillament de restaurar els principis del
que ha de ser Capital Risc i, en segn lloc, és més que evident que -ho creim nosaltres- l'empresa Capital Risc, com
la que existeix, té un actiu molt limitat des del moment que
una gran part, una majoria del seu actiu va per a una societat, Bon Sossec S.A. La veritat és que, en principi no creim
que sigui una manera d'actuar correcta, sinó que Capital
Risc ha d'actuar d'una manera molt més difusa, d'una manera molt més compartida, perque és clar, la pregunta que
molts de ciutadans i molts d'empresaris es fan éso Qualsevol empresa, en unes circumstacies delicades, obtindria suport del Govern i de Capital Risc amb les mateixes condicions que l'ha obtingut Bon Sossec? Aquesta és una pregunta que molta gent es fa i que, en definitiva, ens pareix

que és prudent al marge ...
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcci6 del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Serra, per favor.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies, Sr. President. Al marge de com ha introdu"it
el Grup SOCIALISTA el tema, potser no ens hagi agradat
en molts d'aspectes formals i personals, pero sí que ens
sembla que estam davant un tema de voler potenciar Capital Risc pero ben compartit entre les empreses que tinguin
vocació de continuar i, sobretot, analitzar amb molt de rigor que es pot fer a través de Capital Risc i que no es pot
fer. Recordarem també, obviament, que a hores d'ara Capital Risc només actua a Balears a nou empreses, inclosa Bon
Sossec S.A., i és més que evident que sobre les vuit restants
actua d'una manera molt més limitada, molt més moderada. Bé és cert que creim i continuam defensant Capital Risc
fort per tal d'apuntalar possibles problemes economics que
afecten tota la nostra societat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Passam a les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari PP-UM. Té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Nosotros presentamos cinco
propuestas que básicamente recogen o lo tratan, por lo menos, de no apartarse de la línea conductora del debate a
partir del discurso del presidente sobre temas económicos y
de las posteriores intervenciones de los demás grupos, y ciñiéndonos a ese tema queríamos que a modo de resumen o
de conclusión de este debate quedaran plasmadas este conjunto de propuestas.
La primera, que puede parecer una propuesta un poco
gratuita o destinada exclusivamente a molestar o a zaherir
al Gobierno de la nación, lo que pretende es ser una propuesta constructiva, es sentar una base, de hecho ya reconocida por el propio presidente del Gobierno de la nación,
y que eso sirva como una advertencia por parte de la cámara, por parte, en definitiva, del conjunto de la mayoría de
las fuerzas políticas de esta comunidad en cuanto a la necesidad de un cambio en la política económica nacional, un
cambio importante.
No sé si necesito aquí recordar para justificar esta propuesta que hacemos de valoración negativa de la política
macroeconómica del Gobierno, no sé si tenemos que hablar de tasas de inflación, están a la orden del día, acaba de
salir la del mes de septiembre, que ha sido mucho más alta
de lo previsto y que nos situa ya completamente fuera de
las previsiones del Gobierno central, qué hablar del déficit
exterior por cuenta corriente que crece de una forma acelerada y que alcanzaba ya, según el informe a que ayer hacía
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referencia, 1'5 billones de pesetas, billones con b. Para qué
hablar del continuado déficit público, el mismo informe cita un dato, estábamos en septiembre cuando se publica ese
informe en el doble, concretamente habíamos pasado de un
billón de déficit público en relación con el mismo período
del año anterior.
Si a eso unimos las perspectivas de paro y si a eso unimos el tratamiento de sobrevaloración de la peseta, el retraso con el que nos devaluaron la peseta, y no me refiero
al Gobierno central, ahora hablo como ciudadano español,
como miembro del país, nos devaluaron la peseta otros países europeos, por fuerza y porque no se quiso devaluar
aquí, y las rigideces y tiranteces de la política laboral y de la
legislación laboral, yo creo que con ese marco no necesito
detallarlo demasiado para justificar lo que es un hecho, un
clamor que está en la calle, que la política del Estado es
una política equivocada.
Pero vuelvo a insistir, no se trata aquí de hacer simplemente una crítica de esa política o de zaherir al Gobierno
de la nación, se trata de invocarle al cambio, al cambio real
no a aquél que nos prometieron hace años y que no llegó a
venir sino al cambio de esa política por lo mucho que afecta a esta comunidad y desde la visión de esta comunidad cuya economia se basa fundamentalmente en el turismo y todos estos índices son decisivos en su desarrollo.
Bien, respecto al punto segundo. El punto segundo
también está muy en congruencia con lo que se dijo en el
debate, el otro camino que nos abre el Gobierno es el parque de innovación tecnológica, és un camino nuevo, desconocido o casi desconocido para muchos de nosotros y para
muchos ciudadanos de las Islas. En eso el Gobierno nos invitaba a participar a todos, invitaba a participar a todos los
ciudadanos, con ilusión y con esperanza. Es obvio que antes de participar en un proyecto de esta envergadura necesitan conocerlo. Esa es la propuesta que articulamos con el
número 2, que el Gobierno balear dé a conocer con mayor
detalle y con mayor profundidad lo que significan estos planes de nuevas tecnologías.
En el punto tercero, y siguiendo siempre por ese camino, entramos ya en la petición de conseguir dinero de la
Comunidad Económica Europea. Está también en congruencia con el debate de ayer, aquí se puso de manifiesto
por varios portavoces, primero por el presidente y luego
por varios portavoces, la enorme desproporción entre los
fondos que se obtienen de la Comunidad Europea por parte de un ciudadano español medio y los que obtiene un ciudadano de Baleares, que son diez veces menos, es la décima
parte, lo cual es una verdadera barbaridad. En ese sentido y
aprovechando este Plan de innovación tecnológica, que es
algo que puede suscitar, a nuestro juicio, el interés de las
autoridades comunitarias, pedíamos aqui que tanto el Gobierno de la Comunidad como el de la nación se interesen
por conseguir ayudas en este sentido.
En el cuarto punto cuyo preámbulo, por cierto, contiene un error, se dice aquí en el segundo párrafo del punto
cuarto: "El hecho de que Baleares sean las únicas islas de la
Comunidad excluidas del objetivo número uno del FE-
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DER", esto es un error, el objetivo número uno de la Comunidad Europea participa de los fondos FEDER y de otros fondos (FEOGAy Fondo Social Europeo) y, por consiguiente, es un error de transcripción que ustedes sabrán
disculpar. En definitiva, de lo que tratamos es de participar
de una manera sustancial o de alguna manera de estos fondos número uno de infraestructuras. Manifestamos, por un
lado, nuestra preocupación por la actitud del Gobierno
central en el tratamiento de estos problemas en relación
con los intereses concretos de nuestras islas y proponemos
a nuestro Gobierno que, con imaginación, proponga al de
la nación una serie de medidas, de métodos, de caminos, en
definitiva, que abra vias para poder conseguir la participación en estos fondos europeos; para facilitar, de alguna manera, las discusiones o las conversaciones que puedan tener
las autoridades nacionales con las comunitarias.
Finalmente, la última propuesta es una propuesta que
creemos absolutamente necesaria. La creemos absolutamente necesaria porque es Una declaración de principios
que nos parece trascendente. La competitividad, que ha sido tema central del debate, y de ella depende nuestro futuro como comunidad puntera de España y de Europa, nos
parece que debe ser resaltada especialmente. Carece el Gobierno de la Comunidad de instrumentos políticos y financieros que le permitan una polftica monetaria própia, que
de alguna forma situe o pudiera situar a esta comunidad en
posición de mejor, de mayor competitividad. La de las del
Gobierno de la nación es obvio que no nos son favorables
y, por encima de eso, creemos y confiamos -ese era el resúmen del discurso del presidente, y nosotros le confiamos
nuestro absoluto apoyo- que para hacer frente al reto que
tenemos planteado es imprescindible el apoyo de todos y la
colaboración de todos. Esa invocación a la colaboración de
todos, a la tarea común es la que hacemos con una cierta
solemnidad pero que creemos que puede ser el broche adecuado para un debatre como éste. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Passam al torn en contra.
Hi ha intervencions en el torn en contra? Pel Grup SOClALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vull comenc;:ar per
demanar perdó o disculpes per si qualque expressió meva
ofen qualque diputat, procuraré utilitzar paraules suaus, tenir llengua de seda, no m'agradaria gens que el president
m'aplicas o aplicas sobre el meu cap el Reglament, l'article
106 del Reglament.
Les propostes de resolució que propasa el Grup Parlamentari PP-UM posen, en la nostra opinió, en evidencia el
que s'ha dit en aquest debat sobre la falta de solucions, la
mancanc;:a d'un projecte polític de futurs en situació de crisi, com és ara, del Govern de la Comunitat Autónoma, el
qual se sustenta pel Grup Parlamentari PP-UM. Diré més,
pens que fins i tot en el mateix discurs del president de dimecres passat va dir, d'aqueix aspecte, poquíssimes coses,
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tenia bastant més de contingut que aquestes propostes de
resoluci6 que ens presenta el Grup Parlamentari PP-UM.
Pens, Sr. Forcades, que la seva Conselleria d'Economia
havia d'haver fet les propostes de resoluci6, haurien estat
més amplies, haurien dit qualque cosa més i l'haurien dita
bastant millor. Entrarem en les propostes.
La primera proposta. La quantitat de despropósits que
té en tres línies és difícilment assumible. Diu que valora negativament -i em pareix molt correcte que així ho facin, des
de la seva óptica, encara que no han fet cap propsta positiva en cap sentit económic a nivell nacional- la política del
Govern de I'Estat perque provoca una situaci6 d'alts costos
a caure deIs tipus d'interes i d'una severa perdua de competitivitat. La veritat és que ens as tora perque resulta que la
perdua de competitivitat -després entrarem en els tipus
d'interes- esta provocada en general per taxes elevad es d'inflaci6, que ens coHoquen en situaci6 do lenta respecte de la
resta d'Europa, esta provocada per reivindicacions socials o
salarials massa elevades, és a dir, una política de rendes no
adequada, esta provocada per (... ) empresarial, tant en capital fix com en capital huma.

Li record, Sr. González Ortea, els raonaments que fa
un famossíssim economista, Galbraith, respecte de la competitivitat del Jap6 (... ), Xina, etc., diu que el principal factor d'aquesta competitivitat és, precisament, l'adaptaci6 de
1'empresariat a les transformacions, el reconeixement d'habits nous i, sobretot, la cultura empresarial de manteniment d'estabilitat en l'ocupaci6. Em pareix que aquest és el
panorama contrari al que esta passant en aquesta comunitat autónoma, el contrari absolutament. Tenim una comunitat autónoma que té una certa, per desgracia, com passa
ja a tota Europa occidental i molt més a America, una certa esclerosi empresarial; per aixó s'ha de fer molta feina en
formaci6 professional, empresarial, etc., que aquí no hem
vist.

PerÓ és que endemés, Sr. González Ortea, a voste li
pareix que baixar els tipus d'interes reduira la inflaci6? En
política monetarista, que vostes la defensen tant, han estat
abanderats de les política de Tatcher i Major en aquesta
comunitat autónoma, perd6, a l'Estat espanyol. Pensin com
estaríem si estiguéssim com a Allglaterra en aquest monment, s'ho pensin; la bandera, Major, és una bandera amb
pendent cap al precipici, peró és que damunt aixó vostes diuen que rebaixem els tipus d'interes per reduir els costos
salarials, peró passara que augmentara la inflaci6; vostes,
aixó ho saben, avui per avui l'única política monetaria de
reducci6 d'inflaci6 -ha passat en els darrers qunze anys- és
un mateniment deIs tipus d'interes alts, mirin que fa Alemanya, i no hi té massa problema.
En una paraula, aquesta primera proposta és una incongruencia económica de tot tipus. Com ajudaria la competitivitat la baixada deIs tipus d'interes? Li faig una pregunta, tots els doblers que vostes s'han gastat en subvencionar quatre, sis i vuit punts del tipus d'interes, com han ajudat la nostra indústria? Ha crescut el teixit industrial d'aquesta comunitat autónoma, ha crescut molt, enormement;
perdem ocupaci6, etc. Per tant, no pareix que sigui molt se-

riosa aquesta pro posta, al menys en el que diuen. Jo estic
d'acord que vostes rebutgen la política macroeconómica i
que en plantegin una altra, que no la plantegen basada en
reducci6 d'imposts, reducció de la despesa a Madrid, aquí
no, alla han anunciat que votaran en contra de tota reducci6 de despesa, anuncien i llavors tornen enrere la reducci6
de prestacions socials, perque si es redueixen els imposts
per qualque lloc s'ha de retallar, que no estiguin d'acord en
absolut amb la reducci6 de la despesa de Defensa, etc.
Aquestes s6n les seves propostes. Estaríem com a Anglaterra, infinitament pitjor, i em creguin perque és com
comen'?lm a estar en aquesta comunitat autÓnoma, per
desgracia.
Vostes, en materia económica, de moment, a nivel! nacional i parlo a nivell nacional perque aquesta proposta ho
és, el que fan és retórica demagógica, no han fet encara un
sol plantejament económic, i vos te aquí encara diu més, no
demagógia peró diu arguments que no s6n veritat. La formaci6 bruta de capital en els anys de govern socialista ha
passat del 2'3%, l'any 1983, al 5% l'any 1991. El Sr. Forcades li podra explicar que significa aixó de la formaci6 bruta
de capital.
Respecte del PIB, que és all6 que li deia, a Espanya la
formaci6 bruta de capital s'ha incrementat en sis anys en
un 5 i busques per cent mentre a Europa es mantenia practicament constant, aquests s6n indicadors econÓmics.
Els deficits de les administracions públiques, voste dira
que les nostres dades s6n inqüestionables, si vos te vol dir
que no sap que es la formaci6 bruta de capital, bé, ja esta
bé així, peró aquestes s6n dades absolutament inqüestionabIes. Del deficit de les administracions públiques del que
tant parlen, a 1'Estat, l'any 1985 el deficit més alt tenia un 6
% en percentatge de PIB; en l'any 1991 era del 2'4%. Les
comunitats autónomes o ens territorials precisament tenien
el mateix any 1985 un 0'7 de necessitat de finan'?lment i
l'any 1991 tenien 1'1'8%. No me he perdido, si usted no lo
entiende se lo explico luego, no se preocupe.
(Rialles).

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, si qualcú ha de demanar silenci seré jo qui
el demanaré. Torn a repetir alIó que vaig dir ahir quant a
les veus en off, agrairia que no es produeixin veus en
off. Continui, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Gracies, Sr. President, jo no li he dit que callas, li he
contestat només. Per tant, el primer punt que parla de política económica nacional, esta bé que la valori negativament, aixó em sembla bé peró amb el Sr. Forcades ja en
parlarem als pressuposts, no li pareix?
El punt segon és una can<;ó, l'ha posada com a nova,
absolutament repetitiva. Del parc tecnológic parlare m l'any
1985, perd6, de tecnologia punta, del Pla de reindustrialit-
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zació i ja, d'una forma absolutament completa l'any 1990.
No inventen res, senyors, ens donen com a novetat les noves tecnologies en aquest Parlament; aixo és fer ganes de
tornar a marear la perdíz, i tornara a passar exactament
igual com ha passat sempre.
Aixo pot servir per a una cosa -el Sr. Gilet sí que hi
és-, com no sigui que aquestes noves tecnologies serveixin
per obtenir documents d'altres partits o escoltar rumors sobre el Grup Socialista, que són absolutament mentida, a la
millor vénen encara de més enrere, deIs procuradors franquistes, que cobraven per esmenes, com no serveixin per a
aixo, la veritat és que les noves tecnologies no els deuen
servir de moment, a vostes, a aquest Govern, per a res més.
El tercer, un altre igual: diversificar i modernitzar. Srs.
Diputats, d'aquesta, de ¡'anterior i de l'anterior legislatura.
Quantes vegades el Govern ha parlat de diversificar i modernitzar la nostra economia? Només els vull recordar una
cosa, ahir el president la va recordar, agafaré paraules del
president, es recorden d'aquell famossíssim pacte intersectorial?, es recorden del germa gran que havia d'ajudar el
germa petit? L'ha ajudat tant que l'ha trepitjat, del genna
petit, ja no en queda res, pero del germa mitja, cada vegada
en queda menys, i aixo és a causa de la seva política. Ens
conten histories, com sempre.
Després, amb aixo ha mesclat dues coses que, en
aquest Parlament, no sabem que són: centre d'estrategia i
innovació balear i Pla d'inovació, i per aixo, perque en no
saber que son hem de dir al Govern que demani ajudes a
Europa, esperin un poquet, esperin que aquest famós parc
Tecnologic o megaparc, com diu el conseller, es discuteixi
en aquest Parlament i que es facin propostes després, pero
esperin, no frissi, el famós megaparc o parc tecnologic, així
com li vulguin dir, aixo és igual, el conseller el va presentar
fa quatre dies en aquest Parlament, hi ha d'haver un debat,
una discussió, després facin propostes d'aquest tipus, no
s'hi avancin, quan no tenen res a dir col·loquen tecnologies
i parc tecnologic, sempre és igual.
La quarta pro posta té un gust que a mi, la veritat, m'ha
emocionat, és veritat, a mi m'ha tornat a l'any 1968, té un
regust acrata absolutament increlble. Demana a Europa
que ens inclogui dins l'objectiu número 1 del FEDER,
quan el president de la Comunitat Autonoma ens ha repetit per activa i per passiva que som els capdavanters de tota
Europa, cosa que no és veritat, pero de tota o de casi tota
Europa, els capdavanters d'Espanya, l'objectiu de solidaritat, d'inversions per reequilibrar l'economia d'Europa, de
les regions europees, resulta que hem de demanar que ens
hi posin, a mi aixo em pareix vertaderament acrata i anarquista, li dic la veritat, i endemés m'agrada perque s'obliden sempre d'una cosa. Hi ha a BrusseHes -citen Brusselles aquí- dos comisaris espanyols, un d'ells és eivissenc i endemés és un alt dirigent del Partit Popular, que esta encarregat de la política mediterrania. Srs. del Govern, no ho
poden tenir millor, no ho poden tenir millor; senyors del
PP, es dirigeixin al seu alt comisari, altíssim comisari de la
comissió que té la competencia en aquestes coses i li demanin, nosaltres estarem encantats, no del FEDER-l, com és
logic, sinó de tots els altres fons que caiguin dins la filoso-
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fía deIs fons estructurals europeus, no els que estiguin en
contra de la filosofia, al menys comencem a dir que estam
molt malaltets, que som molt dolents, que tenim molt poca
renda -cosa que no ens creuen-, pero no diguin: som els mi110rs d'Europa, i que damunt ens donin per millorar la nostra situació.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Acab tot d'una, Sr. President. Al punt número 5, en el
Congrés de Diputats, li diuen "la gallina", exactament, li diuen "la gallina" i li diuen "la gallina" perque és un cant al
cel, un cant -com deiem l'altre dia al president- als núvols,
pero per damunt els núvols hem de dir que hem de fer una
conscienciació deIs agents socials, hi estam d'acord, evidentment. Que fan per fer aquesta conscienciació? Qualcú
m'ho pot dir? Que fa el Grup Parlamentari PP-UM i el
Govern per fer aquesta conscienciació? Rebutgen el Pacte
Social, rebutgen el Consell Economic i Social, rebugen tots
aquells instruments per, precisament, provocar aquesta
conscienciació. Que volen fer, més anuncis? És aixo el que
volen fer. Srs. del PP-UM, allo que els deia al principi ho
he de repetir.
Com a grup les seves propostes demos tren molt seriosament que aquest Govern que vos tes promouen esta absolutament aturat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. En torn de replica, té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Seré muy breve porque, realment, el Sr. Alfonso, aparte de marear la perdíz, era lo que
estaba diciendo el Sr. Jaén, le ha entendido mal usted, me
pierdo, no, no se perdía, estaba diciendo que estaba usted
mareando la perdíz y mareando al pesonal además, porque
resulta que, claro, estaba usted contando toda una serie de
índices y mire, no me hable usted de crecimiento de la economía española porque yo le hablaré de crecimiento, y lo
apunté muy rápidamente porque, claro, trataba de escucharle a usted todo y da muy poco tiempo a apuntar, pero
así, a bote pronto, ¿crecimiento del PIB? Sí, ¿del paro también, no? De la inflación, del gasto público, de los tipos de
interés, de déficit público, de déficit exterior, de la presión
fical, ¿sigo? ¿De todo lo que crece en la economía española? Yo creo que no vale la pena, para qué discutir algo que
son cosas que están -insisto- en la calle y en la mente de todos y que no defiende nuestro propio presidente del Gobierno de la nación.
Nosotros no tenemos que hacer una contrapropuesta,
mucho menos desde aquí, yo ya aclaré que esto no era ni siquiera con la intención de zaherir al Gobierno socialista,
que presentábamos estas propuestas. Lo que queríamos era
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fomentar que el Gobierno socialista se dé cuenta de que
tiene que cambiar su polftica y decirle desde Baleares, que
es nuestra única obligación: Para nosotros estais haciendo
una polftica muy mala, y eso es lo que decimos, para nostros estais haciendo una política muy mala, eso es lo que
pretendemos, no vamos más allá y mucho menos pretendemos sentarnos a gobernar en Madrid nosotros, nuestros colegas del resto de la nación, por supuesto, y además yo creo
que pronto tendremos oportunidad de celebrarlo, que así
sea.
Sr. Alfonso, usted ha citado aquí una cosa que yo creo
que aclara pefectamente y define absolutamente la postura,
que era lo que yo le decía de sus propuestas de resolución
que tenían un cierto sentido del humor en el fondo y las suyas un cierto sentido del humor negro y, la verdad, es lamentable. Usted lo acaba de completar, usted nos resume
la situación en Baleares, lo que pasa es que hay una esclerosis empresarial, así lo he apuntado, esclerosis empresarial, esto es lo que nos pasa en Baleares. El Gobierno es un
desastre y encima hay una esclerosis empresarial, ése es el
mensaje del Grupo SOCIALISTA, éste es el mensaje último y definitivo del Grupo SOCIALISTA de resultas del
debate del estado de la Comunidad. En Baleares hay un gobierno que no gobierna y hay un empresariado que está esclerotizado, éste es el resumen.
Nosotros no podemos comulgar con ese resumen, por
eso presentamos esas propuestas. ¿Ve que acertadas estaban? Precisamente para acallar semejante panorama negro,
oscuro, siniestro, por donde ustedes han querido hacer discurrir este debate, pero nosotros no.
¿Qué le voy a decir de tecnologías, de estas cosas que
me dice usted? Bueno, yo creo que en la Propuesta podemos añadir una cosa, podemos decir que esto de las innovaciones tecnológicas y todo esto que el Gobierno trate de
darlo a conocer a todo el mundo, excepto al Sr. Alfonso,
porque el Sr. Alfonso de eso puede darnos lecciones a todos y sopas con honda, y no lo dudo, pero mire, Sr. Alfonso, no todo el mundo en esta comunidad tiene un claro juicio y un sentido tan excepcional de la modernidad, que conoce todas estas cosas. Yo tengo que confesar que a mi me
tienen que explicar todavía muchas cosas de éstas, la verdad, lo digo sin ningún reparo y sin ninguna vergüenza. Me
parece que es bastante normal y que es la situación normal
de muchos ciudadanos, y para invitarlos a trabajar juntos,
en común, en una idea nueva, lo primero que hay que hacer
es explicarla y explicarla con claridad y bien. A eso es a lo
que invitamos a hacer al Gobierno.
Respecto al trato con Europa, nos dice usted que tratemos con el Sr. Abel Matutes, no, mire usted, aquí hay
unos cauces, unas líneas de actuación, es el Gobierno de la
nación, es el Gobierno español el que trata con las autoridades comunitarias y el que, por cierto, a propósito de tratar con las autoridades comunitarias, maltrata a la Comunidad Autónoma de las Baleares, yesos son hechos también,
no me los cantan, como dice usted; 28 ecus contra 280, ciudadano medio español contra ciudadano medio de la Comunidad balear, dígame usted si eso no es maltratar, porque bueno, que al resto de los españoles o a la media, dado

que hay comunidades que, evidentemente, normalmente las
gobernadas por los socialistas, como ayer explicaba en el
discurso, con situaciones pavorosas, situaciones de paro
próximas al 30%, etc., situaciones auténticamente pavorosas; en Andalucía y Extremadura el 26'8 y el 26'S, me parece, estoy citando de memoria pero tengo ahí el informe de
La Caixa. Ante situaciones así, tan evidentes, yo comprendo que el ciudadano medio de Baleares no reciba de los
fondos europeos, porque sería injusto, lo dgo con todas las
letras, sería injusto que el ciudadano de Baleares recibiera
lo que recibe el ciudadano medio de otra comunidad en peores condiciones, pero recibir diez veces menos de lo que
recibe el ciudadano medio español no es peor, no es de la
peor comunidad, no es de las comunidades gobernadas por
los socialistas, sino del ciudadano medio español. Eso, señor mío, clama al cielo. Que ustedes tampoco quieran ver
eso y que tampoco quieran votar a favor de una cosa tan
evidente, creo que los deja bien definidos y retratados. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. En torn de contrareplica
el Sr. Alfonso té la para ula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. González Ortea i senyors del Grup Popular, la veritat és que no em vull enfadar. L'enfilall de tonteries que ha
dit és impresionant. L'atur en el 1984 era de 3 milions de
persones, I'atur en 1992 és de 2.192.000 persones. La creació d'ocupació, afegeixi als empleats espanyols 1'5 milions,
¿esta cIar? Sarta de tonterías. La inflació pujava dos dígits,
com voste sap; en aquest moment estam en un dígit. Evidentment que estam dins una crisi mundial, evidentment
que estam dins una crisi mundial i que la patim, pero en
govern, como a mínim, presentar un programa polític i un
programa d'acció economica. Aquí hi ha un Govern que fa
així, com les moneetes aqueHes, ni ve ni oye ni habla, exactament igual, aro, aro i aro, que ni ve la crisis, ni oye el clamor de la calle ni presenta un programa de actuación.
Quan li he parlat de l'esclerosi empresarial, li he dit
unes paraules textuals de Galbraith, si vol li deixaré el llibreo Es refereix a les grans empreses americanes i comcn<;a
a referir-se a les empreses occidentals europees i espanyoles, comen<;a, i aquest és el cami que duim perque vostes,
en nou anys que governen, no han creat una sola situació
de formació permanent empresarial, ni una. Dediquen doblers a altres coses, a aixo no. Acords amb els agents socials
-economics i socials- per fer formació professional, que inclou l'empresarial, l'ocupacional i la formació professional
deIs treballadors, de tot aixo no fan absolutament res. Aixo
és el que els reprotxam i els demanam que governin, que
no estiguin aturats.
Jo com a diputat, Sr. González Ortea -perque aixo és
molt més seriós- igual que els altres d'aquesta cambra tenim tot el dret a rebre tota la informació, tota. Per tant, el
Govern ni a mi ni a cap diputat, per molt que en si1piga, li
pot negar ni li negara la informació del Pla tecnologic, que
aixo ho aprengui ja. Pero el que li he dit ja és una altra co-
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sa i no em canvil les paraules, el que li hem dit exactament
és que aquí el Grup Parlamentari SOCIALISTA durant
cinc anys i l'any 1990 els ha proposat aixo, no s'ho inventen
vostes; no és que en sapiguem més que ningú, els hem proposat aquest tema i el Govern ha tingut aquest Pla que ara
esta aquí, aquest o un altre, mesos damunt la taula del
Consell de Govern perque no I'acabaven d'admetre, ja fa
molt de temps que s'havia de presentar aquí, segons acords
d'aquest mateix Parlament i propostes del Govern.

tar en aquesta tribuna, és que hi ha hagut una nefasta política economica practicada des del Govern central de Madrid. A0 s'ha dit aquí, esta en el carrer, i no és que es digui, és que es nota, no tan sois es diu sinó que es nota. Per
tant, es van donar una serie d'índex economics aquí i, és
ciar, hem d'estar d'acord que es valori negativament la política macroeconomica del Govern de l'Estat la qual ha provocat una situació d'alts costos a les empreses, etc., a(fo ho
sabem i evidentment els hem de dir que sí.

Sr. González Ortea, quan es contesta, quan es replica,
s'ha de contestar a allo que es díu. Jo no li he negat en absolut que la situació en 1992 ha tingut a tota Europa, a Anglaterra infinitament més, Italia també, una evolució negativa, crítica per a l'economía i que aquesta comunitat autonoma també l'ha tinguda. Tots els palsos, totes les regions
han revisat, I'OCDE, superorganisme, el Banc Mundial,
I'altre superorganisme, han revisat dia a dia les seves previsions economiques perque s'equivocaven mes a mes. Vostes, amb els ulls tancats, no ho volen veure i no revisen les
previsíons economiques. Aquí no és que siguem ni negres
ni res d'aixo. No hi ha pitjor cosa que no voler veure un
problema, no hi ha manera de resoldre'l. Si voste no vol
veure que I'autopista aquesta d'Inca esta mal feta i mal dissenyada no podra resoldre mai el problema d'aquesta autopista. Si vostes, en el Govern, no volen veure que hi ha una
situació de crisi economica és absolutament impossible que
es posi remei o que s'intenti posar remei a aquesta situació
de crisi. Gracies.

Punt segon. Parlament balear, conscient de la importancia de la introducció de noves tecnologies. Qui no pot
estar d'acord amb a<;o? Aquell qui no hi esta d'acord, supos
que deu ser perque suposa per sistema, pero jo crec que
tothom ha d'estar d'acord que aquestes noves tecnologies
es desenvolupin i que afavoreixin l'activitat economica,
amb a0 estam absolutament d'acord.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Torn de fixació de posicions? Pel
Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. González Ortea, senyors del Grup Parlamentari PP-UM. Ahir
quan parlavem aquí vam dir, vam expressar des d'aquesta
tribuna els diferents portaveus del Grup MIXT que s'havia
de revindicar més. Avui tenim aquí unes propostes de resolució que ens presenta el seu grup que difícilment es pot
dir que no a cap d'elles. El que passa és que una cosa és el
que es diu aquí, en el debat o el que es diu aquí quan es defensen aquestes pro postes de resolució, s'empra un tipus de
llenguatge, s'empra un tipus d'argumentació per defensar
aquestes propostes, i una altra, en realitat, es el que són les
propostes de resolució que aquí estan escriten i que són, en
definitiva, les que s'han de votar.
Com deia un diputat seu, es va fer famós amb aquesta
frase, que crec que s'hi podria aplicar a aquestes propostes
de resolució, a0 són "recados a la madre superiora". En
aquesta ocasió la portera del convent és el Grup PP-UM.
Pero entrem ja en les qüestions que aquí estan escrites
i que crec que és el que ens interessa. Quant al punt primer, evidentment, hem de votar que sí perque, si bé ahir es
va fer una crítica amb diferents matisacions, des del Grup
MIXT, de I'activitat del Govern de la nostra comunitat, sí
que hi ha una coincidencia, i així també jo la vaig manifes-

El punt tercer crec que hauria de ser dos punts. S'ha
volgut, és a dir, entrar en un objectiu del seu Govern de la
realització del centre aquest d'estrategia i innovació a Balears i el parc d'innovació balear -supos que es refereix al
parc tecnologic- i ens han posat dins el mateix punt perque
es concedexin els mateixos incentius fiscals que s'han concedit a altres comunitats de I'Estat. És ciar, el que esta en
primer lloc ens pot plantejar algun dubte, pero com que esta junt en el mateix punt amb allo altre, amb la qual cosa
estam d'acord, difícilment es podra dir que no a aquest
punt, matisat, pero també els direm que sí.
El punt quart voste ens I'ha aClarit, hí havia un error
que m'havia plantejat dubtes, aquesta qüestió que havia
plantejat de I'objectiu FEDER, de I'objectiu número 1 del
Pla FEDER. Bé, ens I'ha aclarit i evidentment, reivindiquin, només manifestaré la inquietud d'aquest Parlament
per la despreocupació del Govern central en tratar els interessos de Balears. Bé, el que els deia abans, una cosa és el
que esta escrit i una altra és el que es diu. Manifestar és
una cosa molt eterea, bé, es ciar que estam d'acord que manifestem a<;o, pero el que s'hauria de fer és reivindicar, exigir, que hi hagués un tractament igualitari per a la nostra
comunitat, i a0 no esta escrit aquí. EIs vull recordar que
no hi esta escrit.
Quant al punt cinque jo els diria, bé, hi ha una petita
matisació que m'agradaria que abans es pogués recollir,
que quan parla de la conscienciació deis agents socials, si
s'hi pogués afegir "economics i socials", perque crec que els
agents economics, crec que amb aixo no tindran cap inconvenient. També és important que es conscienciln d'aquesta
necessitat imperiosa que té I'economia balear de tenir una
cada vegada millor competitivitat. Per tant, no obstant aixo
no passa res -i vos te ho ha dit en la seva intervenció- de ser
una declaració d'intencions i que es queda en aixo, en una
declara ció d'intencions, no en un efecte, si fos una cosa que
haguéssim de reivindicar, d'exigir, de prendre mesures concretes, sinó simplemente una declaració d'intencions amb
la qual també estam d'acord pero creim que s'hauria d'haver afegit tot allo altre. Per tant, en definitiva, un sí, pero a
aquestes propostes de resolució del Grup Popular que, bé,
creim que no donaran un resultat excessiu, no sera res que
aconsegueixi que avancem en la línia per on s'hauria d'anar
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pero que bé, que com a mínim, com a declaració d'intencions poden servir. Moltes gracies.
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poden fer com una comunitat autonoma'? Fundin una empresa pública, n'hi ha moltes, un patronat, de mecanismes
n'hi ha mil. Esta en marxa? D'acord, estic content.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS;
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquí ens
trobam principalment amb dues de les propostes de resolució amb les quals ens proposen que diguem al Govern espanyol que ho fa malament en matería economica. Nosaltres, sense entrar en detalls ja que a estones aixo ha anat en
un to un poc ironic, els dirfem que feim bona aquella tesi
per la qual el Govern de la metropoli mai no pot defensar
els interessos de les colonies, només per aixo ja hauríem
d'estar en contra de qualsevol política economica que impulsi i desconfiar-ne de la bondat, perque només preten
captar els recursos colonials.
És una altra ironia que el Partit Popular ens proposi
que recomanem al Govern determinad es actuacions. Evidentment, el Govern, si les considera oportunes, les fara
sense que aquest Parlament les hi faci; molt més si tenim
en compte que aquest debat d'aquests dies és purament retoric, principalment el d'avui. ÉS a dir, aquestes propostes
de resolució es compleixen quan es compleixen; per exempIe, record una de l'any passat que va fer el nostre grup i
que era instar que es discutissen en aquest Parlament les
memories de les comissions insulars d'urbanisme dins un
termini de tres mesos, després que s'hagués aprovat la memoria, s'havien de dur al Parlament perque es debatessin.
Aquests tres mesos eren massa curts, el Sr. González Ortea
ens va fer una esmena: quatre mesos, d'acord, ho varem (... )
Les heu vistes, les memories de les comissions insulars
d'urbanisme? Han entrat en els consells insulars. És a dir,
aquest és un debat retoric i la practica que surt d'aquí depen de la voluntat del Govern, pero molt bé, els instarem a
actuar.
Ara sí que volíem fer una referencia molt més concreta
al punt quatre, perque és un terna molt important. Estam
parlant del terna de la Comunitat Europea a les portes de
l'any 1993. Bé, ens parlen que instem el Govern central,
etc. És a dir, que una altra vegada reclamam la mediació
del Govern central. Aquí és on torna a haver aquesta voluntat de ser una provincia amb més o manco descentralització, amb quatre competencies o actuar com un pafs, actuar amb voluntat de construir una nació, que és allo que
no observam en el nostre Govern, perque l'any 1982, quatre anys abans que l'Estat espanyol entras en la Comunitat
Europea ja hi havia comunitats autonomes que eren presents a Europa, que havien fundat patronats per incidir sobre la política europea, l'any 1982, quatre anys abans que
Espanya entras en la Comunitat Europea.
Per tant, nosaltres aquí, apart de dir-Ios que sí, que
molt bé, que el Govern central tracti els interessos de Balears, el Govern balear també que defensi els interessos de
Balears, que obri l'oficina a Brussel·les, aquest Parlament
els va instar perque ho fessin i no ho han fet. Que no ho

Un altre terna que tractarem ahir, el de la integració
dins aquesta "euroregió" de l'arc mediterrani nordoccidental. Aquest arc aniría des de Múrcia, des del final de la Comunitat valenciana fins al nord d'Italia. Bé, el president ens
va dir que ja s'havia sol-licitat l'entrada. Aquesta "euroregió" no té una definició institucional, em cenyesc al punt
quatre, és a dir que si hi és per a actuacions economiques
determinades, per a convenis i aliances que es puguin signar amb les institucions representatives de cada una de les
regions, i aquí es on també el volem instar perque actuL Hi
ha un oferiment d'una comunitat autonoma concreta, ve"ina
nostra, amb la qual ens uneixen uns llac;os culturals, lingüísties i histories, que ha fet un oferiment institucional, en
presencia del Sr. Verger a la presentació d'un llibre a la
qual el Sr. Forcades no va poder assistir. Hi havia un oferiment institucional de col-laboració concreta mitjan¡;ant el
seu patronat, que duu deu anys d'experiencia dins Europa,
de moment sense cap contrapartida, sense canviar capitalitats, no ens espantem, sense passar d'un centralisme a un
altre; simplement va ser una oferta de coHaboració, parlem-ne, vegem quines contrapartides ens demanen, si és
que en demanen. Tal vegada només es tracta de connectarnos amb un modem a la seva xarxa informatica, de moment.
És a dir, és un oferiment que se'ns fa, en principi pareix
que desinteressadament i no hi ha per que no haver-Io d'estudiar, fora que hi hagi uns fantasmes ideologies que ens
empenyin. Aquí hi ha un gran sostre de possibilitats, fora
que vulguem mantenir la dependencia de Madrid i que instem Madrid perque ens ho facin per nosaltres. Madrid no
ho fara mai, Madrid mai no defensara els nostres interessos, els interessos a Brussel-les els hem de defensar nos altres mateixos, i aixo ho han de tenir claríssim. Que hem de
fer nosaltres a Brussel-les? EIs ho deia ahir, i continuo atenint-me a la qüestió, captar mercats per les nostres empreses, si aixo és possible, captar els mercats que ens interessi
que s'instaHin aquí i fer. ..
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, estam en un torn de fixació de posicions
en relació amb les propostes de resolució del Grup PPUM. En aquest moment no es pot entrar en debat sinó que
s'ha de fixar la posició en relació amb les propostes concretes.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Bé, Sr. President, estic fixant una posició, vot a favor
d'aquestes propostes de resolució si bé creim que són incompletes. Es a dir, feim un sí pero, i intentava explicar el
pero. De totes maneres em queden vint segons per acabar.
Estava en el tercer punt, que era que havíem de fer una influencia política preventiva i agressiva cap a la legislació
que es fa dins el marc comunitari. Hauríem d'actuar com
un GOBI, com un agent d'influencia dins les comunitats
europees.
Respecte d'aquest punt quatre en el qual vostes propo-
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sen que aixó ens ho faci el Govern de Madrid, el Govern de
Madrid no ens ho fara maí, aixó ho hem de fer nosaltres
mateixos. Es decideixin a actuar com un govern d'un país,
no com una sucursal del Govern espanyol.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Conclosos els debats, passarem a
la votació de les propostes de resolució. La votació es fara
en funció de l'ordre d'entrada en el registre del Parlament.
Sí, Sr. González Ortea?
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
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sar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta.
Passam a la segona.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears acorda la congelació
deIs imports de les percepcions deIs diputats i grups parlamentaris."

Sí, por una cuestión de orden, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sobre?
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sobre una propuesta (... ) que aceptemos añadir "económicos" a "sociales", por parte del Grup MIXTO en la
Propuesta número 5. Yo creí que se nos iba a dar un turno
de comentario de la fijación de posiciones pero, en cualquier caso, como parece que no es así, por lo menos eso debe quedar claro. Por nuestra parte no hay inconveniente en
poner "económicos y sociales", como nos pedía el Grupo
MIXTO.
EL SR. PRESIDENT:
De acuerdo. Com que no s'ha fet lectura abans, en el
moment de comen<;ar cada portaveu a defensar les seves
propostes, s'ha fet la petició a la Mesa perque se'n faci lectura en aquests moments; en conseqüencia, abans de procedir a la vota ció de cada una de les propostes se'n fara lectura. Comenc:;am per les pro postes del Grup Parlamentari
PSM i EEM. Sr. Moll, en vol fer lectura?

EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar una política de major austeritat en la despesa pública i, en conseqüencia, a congelar els sous deIs alts carrees polítíes, reduir en un 50% els alts carrees de designació directa, reduir en un 20% les despeses de representació
i publicitat institucional, eliminar la Conselleria sense Cartera, reduír o en tot cas no incrementar les despeses des tinades a subvencíons."

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada.
Pro posta número 3.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears no fomentara ni acceptara cap proposta de desprotecció del nostre territori."
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta.
Passam a la Proposta número 4.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de llei de creació del salari social en
el termini d'un mes."

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.

Vots en contra?
Abstencions?

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po-
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28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta.

Vots en contra?
Abstencions?

Proposta número 5.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears, per tal de fer front
als desafiaments de l'actual situació economica en la Hnia
de promoure una millora qualitativa deIs sectors productius de les Illes Balears, insta el Govern a prendre les mesures adequades en materia de formació, investiga ció i innovació tecnologica, poHtica agraria, industrial, de comer<; i
turística, per tal de, en estreta coHaboració amb els agents
economics i socials, fer front a les necessitats de modernització economica del país."

39 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovada la Proposta número 7.
Proposta número 8.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar i posar a exposició pública el Pla de l'oferta turística de l'illa de Mallorca en el termini d'un mes."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per que em demana la paraula, Sr. González Ortea?

Vots a favor?

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 5.

Sí, por una cuestión de orden, también; por una cuestión parecida a la anterior. Yo había propuesto una transacción, que se quitara el plazo de un mes y me pareció entender que el portavoz del grupo proponente la había aceptado.
EL SR. PRESIDENT:

Pro posta número 6.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears, per tal d'avan<;ar cap
a la construcció d'un model de país territorialment i economicament equilibrat, insta el Govern a crear un fons de
compensació intermunicipal destinat a afavorir els municipis que més destaquen per la proteció del seu territori."

Vull fer constar que no ha arribat a aquesta Mesa la
pro posta de modificació en aquest sentit. Per tant, la Mesa
no l'ha sotmesa a votació.
En tot cas, si hi ha unanimitat entre tots els grups perque es faci aquesta menció, no hi hauria inconvenient i el
Sr. Moll faria lectura d'aquesta ...
EL SR. ORFILA I PONS:

EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, en tot cas, la nostra era dins aquest any.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Sr. Pascual?
Abstencions?
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 6.
Proposta número 7.

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Nosaltres tenim
problemes per acceptar aquesta transacció perque tenim
una proposta exactament en aquest mateix sentit. Per consegüent, jo crec que ens hem d'oposar a aquesta transacció.

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. PRESIDENT:
"El Parlament de les Illes Balears reitera la seva voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals
de l'Estat la reforma de l'Estatut d' Autonomia de les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament el gener del 1991."

D'acord, Sr. Pascual; no s'accepta la transacció. Sr.
Moll, faci lectura del text de la Proposta número 8.
EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar i posar a exposició pública el Pla de l'oferta turística de l'illa de Mallorca en el termini d'un mes."
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39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la Proposta número 11.

Vots a favor?
Proposta número 12.
Vots en contra?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 8.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aplicar la normativa vigent en materia de normalització lingüística en els seus ambits d'actuació i a promoure l'ús de
la nostra llengua als mitjans de comunicació."

Proposta número 9.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI SEGON:
Vots a favor?
"El Parlament de les Ille..<; Balears insta el Govern a redactar, aprovar i posar a exposició pública el Pla d'oferta
turística d'Eivissa, Menorca i Formentera, en el termini
d'un any."
EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 12.

Vots a favor?
Proposta número 13.
Queda aprovada per unaniminat.
EL SR. SECRETARI SEGON:
Proposta número 10.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i posar en practica un pla per atendre les noves situacions de marginació social i pobresa."

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures adients per tal de simplificar i agilitar
els tramits administratius en ls gestions que hagi de realitzar el sector empresarial i sectors socials i culturals coordinant les diferents administracions implicades cap a l'objectiu de la finestreta única."

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda aprovada per unanimitat la Proposta número
13.

Abstencions?
Número 14.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 10.
Proposta número 11.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'accelerar durant l'any 1993 les obres de l'hospital de Manacor, de comen<;ar les obres del segon hospital de Palma i
el projecte de l'hospital d'Inca, i insta el Govern a exercir la
seva capacitat en favor de la sanitat pública."

EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears costata les insuficiencies de l'actual sistema de finan<;ament autonómic, reclama l'aplicació d'un nou sistema de finan<;ament basat en
els principis de suficiencia, autonomia, corresponsabilitat i
solidaritat i insta el Govern á intensificar les actuacions polítiques per tal d'aconseguir la cessió de la gestió a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears del 15% de l'IRPF."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat la número 14.

Vots en contra?

Número 15.

Abstencions?

EL SR. SECRETARI SEGON:
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"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar de la forma més immediata possible les iniciatives legislatives que preveuen l'Estatut i la Llei de consells insu!ars per tal de dotar aquests de les competencies
que preveu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia."

Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari PP-UM.
Primera Proposta.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI SEGON:
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 16.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar un compromís actiu en el procés de construcció de
l'Europa comunitaria amb una presencia activa en els organismes comunitaris i amb una estrategia específica de les 1lles Balears."
EL SR. PRESIDENT:

"El Parlament balear valora negativament la política
macroeconómica del Govern de l'Estat que ha provocat
una situació d'alts costos per a les empreses per l'efecte
deis ti pus d'interes i una severa perdua de competitivitat."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
39 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovada la Proposta número 1.

Vots a favor?
Proposta número 2.
Queda aprovada per unanimitat la número 16.
EL SR. SECRETARI SEGON:
Número 17.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a intensificar les mesures de protecció del medi natural i, en
conseqüencia, a presentar en el termini de tres mesos els
plans d'ordenació del medi natural de totes les arees naturals d'especial protecció de les Illes Balears."

"El Parlament balear, conscient de la importancia de la
introducció de les noves tecnologies per a la societat, insta
el Govern balear perque adopti les adequades iniciatives de
difusió deis avantatges de les noves tecnologies per a les activitats económiques que es desenvolupin o que es puguin
desenvolupar a les nostres illes."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la Pro posta número 2.

Queda rebutjada per 28 vots a favor, 31 en contra.
Proposta número 3.
Proposta número 18 i darrera.
EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'aconseguir de l' Administració de l'Estat un finan<;:ament
addicional en concepte de normalització lingüística, i així el
reclama del Govern de l'Estat, i insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar aquest finan<;:ament addicional amb l'objectiu de fomentar l'ús de la nostra llengua."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

"En funció de l'objectiu per tots compartit de diversificar i modernitzar l'estructura económica de les Balears,
conscients de la importancia que per als projectes de dinamització i diversificació del teixit económic de Balears ti ndria el suport de la Comunitat Europea, el Parlament balear sol· licita d'aquest Govern que es dirigeixi a les instancies
comunitaries pertinents per aconseguir el seu suport a la
realització del Centre d'estrategia i innovació de Balears i
el parc d'innovació balear, igualment sol·licita del Govern
de l'Estat que concedeixi els mateixos incentius fiscals que
esta concedint per a d'altres iniciatives del mateix caire a
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d'altres indrets de l'Estat."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
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Vots en contra?
Abstencions?
34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queda
aprovada la Proposta número 5.

Vots en contra?
Abstencions?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la Proposta número 3.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Primera Proposta.
EL SR. SECRETARI SEGON:

Proposta número 4.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"Conscients de les implicacions economiques, polítiques i socials que l'entrada en vigor de l'Acta Única i la ratificació del tractat de Maastricht poden tenir sobre les
nostres ílles, preocupats per la indiferencia mostrada pel
Govern de la nació a l'hora de defensar els nostres interessos com a comunitat insular davant BrusseHes, davant la
inexistencia d'una política comunitaria específica que contempli els problemes propis de les Illes (monocultiu turístic, agricultura difícilment competitiva, problemes ecologies, etc.), la discriminació que suposa el fet que Balears siguin les úniques ílles de la Comunitat excloses de l'objectiu
número 1 i que no es beneficia d'exempcions en l'aplicació
de la normativa general, el Parlament balear insta el Govern d'aquesta comunitat perque es dirigeixi al Govern de
1'Estat i a la Comissió Europea per tal de manifestar la inquietud d'aquest Parlament per la despreocupació amb la
que el Govern central tracta els interessos de Balears davant les instancies europees, proposar-li totes aquelles mesures que puguin afavorir una integració més avantatjosa
per a les Balears."

"El Govern iniciara la reforma de l'Administració de la
Comunitat Autonoma amb criteris d'austeritat, funcionalitat i economia amb les següents mesures: a) Conversió de
les conselleries de Treball i Transports i Funció Pública en
direccions generals. b) Refundició en una sola conselleria
de les d'Agricultura i de Comen; i Indústria. c) Reducció
del nombre de directors generals de vint-i-quatre a setze. d)
Reducció del nombre d'assessors de trenta-tres a quatre. e)
Supressió de la Conselleria sense Cartera."
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta proposta de resolució es vota tota llevat de
l'apartat e) perque ja ha estat votat a la número 1 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta.

EL SR. PRESIDENT:
Pro posta número 2.
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Vots en contra?
Abstencions?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la Proposta número 4.

"El Parlament de les Illes Balears acorda mantenir sense increments per a l'any 1993 les mateixes retribucions i
dietes per als consellers i alts carrees de les institucions de
la Comunitat Autonoma."
EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 5 i darrera.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament balear considera una necessitat imperiosa la conscienciació deIs agents economies i socials de Balears en la idea que la competitivitat de l'economia balear ha
de ser una tasca comuna."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

Aquesta proposta de resolució no se sotmetra a votació perque ja ha estat votada en les números 1 i 2 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.
Proposta número 3.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autonoma aprovara inicialment i sotmetra a informació pública en el més curt termini de temps possible el Pla director sectorial de l'oferta
turística, el qual incloura entre d'altres l'eliminació de 1'0-
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ferta obsoleta d'allotjaments turfstics, la creació d'órgans
zonals de gestió del Pla i les mesures cautelars que pro tegeixin la seva tramitació."
EL SR. PRESIDENT:

previsions que en materia d'equipaments culturals s'estableixen per als ambits territorials de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i dins aquests per a cada municipi;
abans de la seva definitiva aprovació el Pla esmentat sera
remes als consells insulars per tal que s'hi pronunciln."

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 3.
Número 4.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma impulsara la
creació a cada zona turística d'una empresa mixta per tal de
gestionar els fons estatals i europeus del Pla marc de competitivi ta t."

Abs tencions?
28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la Proposta número 6.
Proposta número 7.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
abans de l'inici del proper periode de sessions un projecte
de llei de creació del Consell Económic i Social."

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? No n'hi ha.
20 vots a favor, 31 en contra, 8 abstencions. Queda rebutjada la Proposta número 4.

28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 7.

Proposta número 5.
Proposta número 8.
EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma en el termini
m3.xim de dos dies presentara al Parlament el Pla de comere;: que, segons el president de la Comunitat, ja ha estat
debatut per la cambra."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

"El Govern de la Comunitat Autónoma establira un
calendari de reunions amb els agents socials per tal de: a)
Crear un organisme de mediació i arbitratge autonómico b)
Establir un mecanisme d'autoregulació del dret de vaga. c)
Negociar un conveni marc a l'ambit de la Comunitat Autónoma. d) Crear un patronat per a la formació professional i
ocupacional. "

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Vots a favor?

25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta número 5.

Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.

Proposta número 6.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
abans del proper periode de sessions el Pla general d'infrastructures culturals de les Illes Balears, que contindra les

27 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenciÓ. Queda rebutjada la Proposta número 8.
Proposta número 9.
EL SR. SECRETARI SEGON:
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"El Govern de la Comunitat Autonoma durant el primer període de sessions de 1993 presentara a la Comissió
Tecnica Interinsular les proposicions de llei per a la transferencia als consells insulars de les materies d'agricultura i
serveis socials."
EL SR. PRESIDENT:

1799

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma perque dins l'objectiu de racionalitzar l'ús del nostre patrimoni posi especial cura en la conserva ció d'alguns deis principals exponents, com és el cas
del castell d'Eivisssa, que s'ha de fer en co¡'¡aboració amb
les administracions central i insular, que es troben a hores
d'ara en una situació de degradació tal que és a punt de
convertir-se en irreversible."

Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 9.
Proposta número 10.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears celebrara dins el primer període de sessions de 1993 un debat general sobre política esportiva."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
27 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queda rebutjada la Proposta número 10.

Sr. Moll, a aquesta proposta per mi hi havia una transacció que deia: "El Govern de la Comunitat Autonoma i el
de l'Estat."
Vol tornar a fer lectura d'aquesta proposta?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, segons la Proposta que s'ha fet arribar a la Mesa la
introducció que s'ha fet és aquesta frase: "que s'ha de fer en
co¡'¡aboració amb les administracions central i insular", per
tant queda com continua:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma perque dins l'objectiu de racionalitzar l'ús del nostre patrimoni posi especial cura en la conservació d'alguns deis principals exponents, com és el cas
del castell d'Eivissa, que s'ha de fer en co¡'¡aboració amb
les administracions centrals i insulars, que es troben a hores d'ara en una situació de degradació tal que és a punt de
convertir -se en irreversib le."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mol!.

Proposta número 11.
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Queda aprovada per unanimitat.
"El Govern de la Comunitat Autonoma, directament o
a través de les societats en que participa adoptara les mesures adients per tal de recuperar els 425 milions de pessetes
enterrats al cementiri privat Jardins de Repos a Marratxí,
promogut per la societat Bon Sossec S.A."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?

Proposta número 2.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Baelars acorda que dins la línia d'actuació orientada a millorar els serveis i equipaments d'assistencia sanitaria el Govern de la Comunitat
Autonoma tindra en compte molt especialment el cas de
l'illa de Formentera, de cara a dotar-la d'equipaments suficients en aquest aspecte, a fi que l'assistencia sanitaria no
depengui exclusivament delsmitjans d'evacuació."

Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta número 11.

Vots a favor?

Passam a les propostes del Grup Parlamentari MIXT.

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta número 1.

Proposta número 3.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SECRETARI SEGON:
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"El Parlament de les Illes Balears acorda que, en relació amb l'eix d'actuació destinat a corregir els desequilibris
comarcals, el Govern de la Comunitat Autónoma pel que
respecta a Eivissa i Formentera donara prioritat a finan'?lr
els equipaments de tipus social i cultural, tota vega da que
és en aquest aspecte on son més deficitaries respecte de les
altres illes de la nostra comunitat."

EL SR. PRESIDENT:
Aquesta proposta no es vota perque ja ha estat votada
en la número 15 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Proposta número 7.
EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 4.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a prendre les mesures adients que
permetin la dinamització de la nostra economia minorant
la pressió fiscal i exigint de l'Estat central les transferencies
que ens permetin assolir les competencies degudament dotades per arribar al maxim sostre competencial previst a la
Constitució abans de l'any 1995."

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. PRESIDENT:
"El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Genrals i el Govern de l'Estat al desenvolupament legislatiu i
executiu del principi constitucional, establert a l'article
158.1, de garantia del nivell mfnim en la prestació deIs serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol."

Vots a favor de la Proposta?
Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la Proposta.

Queda aprovada per unanimitat la Proposta número 4.

Proposta número 8.

Proposta número 5.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma perque cada dia 30 de gener se celebri el Dia Balear del Medi Ambient, donat que en aquesta
data aquest Parlament va aprovar la LIei 1/1991, de 30 de
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees
d'especial protecció de les Illes Balears."

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears perque dins l'any
1992 s'exposi al públic el Pla d'ordenació de l'oferta turística per a l'illa de Mallorca i que en el termini maxim de cinc
mesos faci el mateix amb els plans corresponents a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la Proposta número 8?

Vots a favor de la Proposta?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

(Se sent que algú des de l'esc6 diu: Sr. President).

28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 5.
Proposta número 6.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a accelerar la transferencia de competencies degudament dotades als consells insulars de cadascuna de les illes a fi i efecte que aquestes siguin efectives dins l'any 1993."

EL SR. PRESIDENT:
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta.
Proposta número 9.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears sol· licita del Govern
de l'Estat l'agilitació de les negociacions perque el 15% de
l'IRPF pugui ser cedit a la COmunitat Autónoma el proper
1 de gener del 1993."
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EL SR. PRESIDENT:
Aquesta proposta no es vota perque ja ha estat votada
en la número 14 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Proposta número 10.
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en l'article 22 de la Llei 1/1987, d'ordenació territorial. b)
Adequar-lo a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció
de les Illes Balears. e) Adequar-lo a l'esperit de les al· legacions presentades pels ajuntaments i consells insulars. Una
vegada fetes les modificacions abans esmentades el Govern
exposara al públic el Pla de bell nou."

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. PRESIDENT:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentanl en
el termini de sis mesos un projecte de llei de ports esportius, de refugi i que, en general, no desenrotllin activitats
comercials en desenvolupament del que estableix l'article
10.5 de la Llei Organica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut
d' Autonomia per a les Illes Balears."
Sí, hi ha un paragraf que estava molt separat i no semblava formar part del mateix punt. Continua el punt: "L'esmentat projecte ha de definir clarament el que és un port
de refugi així com un port esportiu i ha de marcar les diferencies entre els dos conceptes."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
23 vots a favor, 31 en contra, 5 abstencions.
Proposta número 11.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara en
el termini d'un mes una modificació deIs criteris generals
del Pla director de ports esportius i instal·lacions nautiques
en el sentit de modificar la classificació de les instal·lacions
esportives i hi afegira el tipus anomenat port de refugi. La
tramitació de l'esmentat Pla director s'adaptara als criteris
modificats."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
23 vots a favor, 31 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjada la Proposta.
Proposta número 12.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autonoma corregira les
deficiencies del Pla director de ports esportius i instal·lacions nautiques en el sentit de: a) Adequar-lo a l'establert

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la Proposta número 12.
Concloses les votacions acaba aquesta sessió. Record
als membres de la Junta de Portaveus que ara tindra lloc
una reunió de l'esmentada Junta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
P)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Motius de la baixa dels Pressuposts de la Conselleria
de Comerç i Indústria de 12 milions de la partida del recinte
firal

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 3392/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió de Turisme, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la
Comissió de referència per tal de celebrar sessió informativa
sobre els resultats de la temporada d'estiu-92.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

- Per quins motius s'ha donat de baixa dels
Pressuposts de la Conselleria de Comerç i Indústria 12
milions de la partida del recinte firal a la modificació de
crèdit 158/92?

Ordre de Publicació
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quina és la quantia que queda actualment a la
partida del recinte firal

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 3393/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió d'Economia, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
davant la Comissió de referència per tal de celebrar sessió
informativa
sobre els incendia forestals ocorreguts a la Comunitat
Autònoma durant l'any 1992.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

- Quina és la quantia que queda actualment a la
partida del recinte firal?
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

II.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 3326/92 de petició d'aplicació de l'article
175.1, presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
mitjançant el qual se solAlicita que el President de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti la presència
de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports
davant la Comissió de referència, perquè informi sobre els
projectes autoritzats per la Comissió de Patrimoni, per a la
rehabilitació de diversos edificis a l'Avançada i sa Fortalesa
del Port de Pollença.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm. 3427/92,
presentades pel Grup Parlamentari PSM I EEM, en relació
amb el debat general sobre acció política i de govern.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 16 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del Partit Socialista de Mallorca i Entesa
de l'Esquerra de Menorca, presenta les següents propostes de
resolució.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a adoptar una política de major austeritat en la despesa
pública i, en conseqüència, a:
- Congelar els sous dels alts càrrecs polítics.
- Reduir en un 50% els alts càrrecs de designació
directa
- Reduir en un 20% les despeses de representació i
publicitat institucional.
- Eliminar la Conselleria sense cartera.
- Reduir o en tot cas no incrementar les despeses
destinades a subvencions.
2.- El Parlament de les Illes Balears acorda la
congelació de les percepcions dels diputats i grups
parlamentaris.
3.- El Parlament de les Illes Balears no fomentarà ni
acceptarà cap proposta de desprotecció del nostre territori.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a presentar un projecte de llei de creació del salari social en
el termini d'un mes.
5.- El Parlament de les Illes Balears, per tal de fer
front als desafiaments de l'actual situació econòmica en la
línia de promoure una millora qualitativa dels sectors
productius de les Illes Balears, insta el Govern a prendre les
mesures adequades en matèria de formació, investigació i
innovació tecnològica, política agrària, industrial, de comerç
i turística, per tal de, en estreta colAlaboració amb els agents
econòmics i socials, fer front a les necessitats de
modernització econòmica del país.
6.- El Parlament de les Illes Balears, per tal
d'avançar cap a la construcció d'un model de país territorial i
econòmicament equilibrat, insta el Govern a crear un fons de
compensació intermunicipal destinat a afavorir els municipis
que més destaquen per la protecció del seu territori.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a aplicar la normativa vigent en matèria de normalització
lingüística en els seus àmbits d'actuació i a promoure l'ús de la
nostra llengua als mitjans de comunicació.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a prendre les mesures adients per tal de simplificar i agilitar els
tràmits administratius en les gestions que hagi de realitzar el
sector empresarial i sectors socials i culturals, coordinant les
diferents administracions implicades cap a l'objectiu de la
"finestreta única”.
14.- El Parlament de les Illes Balears constata les
insuficiències de l'actual sistema de finançament autonòmic,
reclama l'aplicació d'un nou sistema de finançament basat en
els principis de suficiència, autonomia, corresponsabilitat i
solidaritat i insta el Govern a intensificar les actuacions
polítiques per tal d'aconseguir la cessió de la gestió a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears del 15% de l’IRPF.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a desenvolupar, de la forma més immediata possible, les
iniciatives legislatives que preveuen l'Estatut i la Llei de
consells insulars, per tal de dotar aquests de les competències
que preveu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a adoptar un compromís actiu en el procés de construcció de
l'Europa comunitària amb una presència activa en els
organismes comunitaris i amb una estratègia específica de les
Illes Balears.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a intensificar les mesures de protecció del medi natural i, en
conseqüència, a presentar en el termini de tres mesos els plans
d'ordenació del medi natural de totes les àrees naturals
d'especial protecció de les Illes Balears.
18.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat d'aconseguir de l'Administració de l'Estat un
finançament addicional en concepte de normalització
lingüística, i així ho reclama al Govern de l'Estat, i insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar aquesta finançació
addicional amb l'objectiu de fomentar l'ús de la nostra llengua.
Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

7.- El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals
de l'Estat la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament el gener de 1991.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a aprovar i posar a exposició pública el Pla de l'oferta turística
de l'illa de Mallorca en el termini d'un mes.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a redactar, aprovar i posar a exposició pública el Pla de
l'oferta turística d'Eivissa, Menorca i Formentera en el termini
d'un any.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm. 3428/92,
presentades pel Grup Parlamentari PP-UM, en relació amb el
debat general sobre acció política i de govern.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a elaborar i posar en pràctica un pla per atendre les noves
situacions de marginació social i pobresa.
11.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a
favor d'accelerar durant l'any 1993 les obres de l'hospital de
Manacor, de començar les obres del segon hospital de Palma
i el projecte de l'hospital d'Inca; i insta el Govern a exercir la
seva capacitat en favor de la sanitat pública.
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Palma, a 16 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PP-UM presenta les següents propostes de
resolució.
1.- El Parlament balear, valora negativament la
política macro econòmica del Govern de l'Estat que ha provocat
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una situació d'alts costos per a les empreses per l'efecte dels
tipus d'interès i una severa pèrdua de competitivitat.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

2.- El Parlament balear, conscient de la importància
de la introducció de les noves tecnologies per a la societat,
insta el Govern balear perquè adopti les adequades iniciatives
de difusió dels avantatges de les noves tecnologies per a les
activitats econòmiques que es desenvolupin o que es puguin
desenvolupar a les nostres illes.

Palma, a 16 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
C)

3.- En funció de l'objectiu, per tots compartit, de
diversificar i modernitzar l'estructura econòmica de les
Balears: conscients de la importància que per als projectes de
dinamització i diversificació del teixit econòmic de Balears
tendria el suport de la Comunitat Europea:
El Parlament balear solAlicita a aquest Govern que es
dirigeixi a les instàncies comunitàries pertinents per a
aconseguir el seu suport a la realització del centre d'estratègia
i innovació de Balears i el parc d'innovació balear.
Igualment solAlicita al Govern de l'Estat que
concedeixi els mateixos incentius fiscals que està concedint
per a d'altres iniciatives del mateix caire a d'altres indrets de
l'Estat.
4.- Conscients de les implicacions econòmiques,
polítiques i socials que l'entrada en vigor de l'Acta Única i la
ratificació del tractat de Maastricht poden tenir sobre les
nostres illes.
Preocupats per la indiferència mostrada pel Govern
de la nació a l'hora de defensar els nostres interessos com a
comunitat insular davant BrusselAles.
Davant la inexistència d'una política comunitària
especifica que contempli els problemes propis de les Illes
(monocultiu turístic, agricultura difícilment competitiva,
problemes ecològics, etc.), la discriminació que suposa el fet
que Balears siguin les úniques illes de la Comunitat exclosa
de l'objectiu núm. 1 del FEDER i que no es beneficia
d'excepcions a l'aplicació de la normativa general.
El Parlament balear: insta al Govern d'aquesta
comunitat que es dirigeixi al Govern de l’Estat i a la Comissió
Europea per tal de:
- Manifestar la inquietud d'aquest Parlament per la
despreocupació amb què el Govern central tracta els
interessos de Balears davant les instàncies europees.
- Proposar-li totes aquelles mesures que puguin
afavorir una integració més avantatjosa per les Balears.
5.- El Parlament balear, considera una necessitat
imperiosa la conscienciació dels agents socials de Balears en
la idea que la competitivitat de l'economia balear ha de ser
una tasca comuna.
Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
José M. González Ortea.
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3429/92, presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
en relació amb el debat general sobre acció política i de
govern.

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents propostes de resolució, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de
govern.
1.- El Govern iniciarà la reforma de l'administració de
la Comunitat Autònoma amb criteris d'austeritat, funcionalitat
i economia, amb les següents mesures:
a) Conversió de les conselleries de Treball i
Transports i Funció Pública en direccions generals.
b) Refundició en una sola conselleria de les
d'Agricultura, i de Comerç i Indústria.
c) Reducció del nombre de directors generals de 24 a
16.
d) Reducció del nombre d'assessors de 33 a 4.
e) Supressió de la conselleria sense cartera.
2.- El Parlament de les Illes Balears acorda mantenir
sense increments per a l'any 1993 les mateixes retribucions i
dietes pels consellers i alts càrrecs de les institucions de la
Comunitat Autònoma.
3.- El Govern de la Comunitat Autònoma aprovarà
inicialment i sotmetrà a informació pública en el més curt
termini de temps, el Pla Director Sectorial de l'oferta turística
(POOT), el gual inclourà entre d'altres, i'eliminació de l'oferta
obsoleta d'allotjaments turístics, la creació d'òrgans zonals de
gestió del Pla i les mesures cautelars que protegeixin la seva
tramitació.
4.- El Govern de la Comunitat Autònoma impulsarà la
creació a cada zona turística d'una empresa mixta, per tal de
gestionar els fons estatals i europeus del Pla Marc de
competitivitat.
5.- El Govern de la Comunitat Autònoma en el termini
màxim de dos dies presentarà al Parlament el Pla de comerç,
que segons el President de la Comunitat ja ha estat debatut per
la Cambra.
6.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà,
abans del proper període de sessions, el Pla General
d'infraestructures culturals de les Illes Balears, que contendrà
les previsions que en matèria d'equipaments culturals
s'estableixen per als àmbits territorials de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i dins d'aquests per cada municipi. Abans
de la seva definitiva aprovació, el Pla esmentat serà remès als
consells insulars per tal que s'hi pronunciïn.
7.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà
abans de l'inici del proper període de sessions un projecte de
llei de creació del Consell Econòmic i Social.
8.- El Govern de la Comunitat Autònoma establirà un
calendari de reunions amb els agents socials per tal de:
a) Crear un organisme de mediació i arbitratge
autonòmic.
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b) Establir un mecanisme d'autoregulació del dret de
vaga.
e) Negociar un conveni marc a l'àmbit de la
Comunitat Autònoma.
d) Crear un patronat per a la formació professional
i ocupacional.
9.- El Govern de la Comunitat Autònoma durant el
primer període de sessions de 1993, presentarà a la Comissió
Tècnica Interinsular les proposicions de llei per a la
transferència als consells insulars de les matèries
d’Agricultura i Serveis Socials.
10.- EL Parlament de les Illes Balears celebrarà dins
el primer període de sessions de 1993 un debat general sobre
política esportiva.
11.- El Govern de la Comunitat Autònoma,
directament o a través de les societats a què participa,
adoptarà les mesures adients per tal de recuperar els 425
milions de pessetes enterrats al cementeri privat “Jardins de
repòs” (Marratxí), promogut per la societat Bon Sossec SA.
Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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3.- Acorda en relació a l’eix d'actuació destinat a
corregir els desequilibris comarcals, el Govern de la CA, pel
que respecta a Eivissa i Formentera, donarà prioritat a finançar
els equipaments de tipus social i cultural, tota vegada que és en
aquest aspecte on són més deficitàries respecte a les altres illes
de la nostra comunitat.
4.- Insta a les Corts Generals i al Govern de l'Estat al
desenvolupament legislatiu i executiu del principi
constitucional establert a l'article 158.1 de garantia d'un nivell
mínim en la prestació dels servicis públics fonamentals en tot
el territori espanyol.
5.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma que
cada dia 30 de gener es celebri el dia balear del medi ambient,
donat que en aquesta data aquest Parlament va aprovar la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais i de règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
6.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
accelerar la transferència de competències degudament dotades
als consells insulars de cadascuna de les illes a fi i a efecte que
aquestes siguin efectives dins l'any 93.
7.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
prendre les mesures adients que permetin la dinamització de la
nostra economia minorant la pressió fiscal i exigint de l'Estat
central les transferències que ens permetin assolir les
competències degudament dotades per arribar al màxim sostre
competencial, previst a la Constitució, abans de l'any 1995.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 15 d'octubre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm.
3430/92, presentades pel Grup Parlamentari MIXT, en
relació amb el debat general sobre acció política i de govern.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 16 d'octubre del 1992,
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

8.- Insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que dins l'any 1992 exposi al públic el Pla
d'Ordenació de l'oferta turística per a l'illa de Mallorca i que en
el termini màxim de 5 mesos faci el propi amb els plans
corresponents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
9.- SolAlicita del Govern de l'Estat l'agilitació de les
negociacions perquè el 15% de l’IRPF pugui ésser cedit a la
Comunitat Autònoma el proper 1 de gener de 1993.
10.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà
en el termini de sis mesos un "projecte de llei de ports
esportius, de refugi i que, en general, no desenrotllin activitats
comercials" en desenvolupament del que estableix l'article 10.5
de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears.

D)
En relació amb el debat general sobre acció política
i de govern de la comunitat autònoma iniciat el dia 14 de
l'actual i d'acord amb el que preveu l'article 169 del
Reglament d'aquest Parlament, els diputats sotasignants del
Grup Parlamentari Mixt, presenten les següents
Propostes de resolució
El Parlament de les Illes Balears:

L'esmentat projecte ha de definir clarament el que és
un port de refugi com un port esportiu i ha de marcar les
diferències entre els dos conceptes.
11.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà,
en el termini d'un mes, una modificació dels criteris generals
del Pla Director de pons esportius i instalAlacions nàutiques en
el sentit de modificar la classificació de les instalAlacions
esportives fent-hi el tipus anomenat port de refugi.

1.- Insta el Govern de la CA que, dins de l'objectiu
de racionalitzar l'ús del nostre patrimoni, posi especial cura en
la conservació d'alguns dels principals exponents, com és el
cas del castell d'Eivissa, que es troben hores d'ara en una
situació de degradació tal, que és a punt de convertir-se en
irreversible.

La tramitació de l'esmentat Pla Director s'adaptarà als
criteris modificats.

2.- Acorda que dins de la línia d'actuació orientada
a millorar els servicis i equipaments d'assistència sanitària el
Govern de la CA tendrà en compte molt especialment el cas
de l'illa de Formentera, de cara a dotar-la d'equipaments
suficients en aquest aspecte, a fi que l'assistència als malalts
i ferits greus no depengui exclusivament dels mitjans
d'evacuació.

a) Adequar-lo a l'establert a l'article 22 de la Llei
1/1987 d'ordenació territorial.

12.- El Govern de la Comunitat Autònoma esmenarà
les deficiències del Pla Director de ports esportius i
instalAlacions nàutiques en el sentit de:

b) Adequar-lo a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears.
c) Adequar-lo a l'esperit de les alAlegacions
presentades pels ajuntaments i consells insulars.
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Una vegada fetes les modificacions abans
esmentades, el Govern exposarà al públic el Pla de bell nou.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Palma, 15 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.
Política general de joventut
Sobre la política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de joventut
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

II.- INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les interpelAlacions tot seguit
especificades.
InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
general de transports de mercaderies, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3383192.
InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
general de joventut, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3384192.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

III.- MOCIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992,
conformement, a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 3327/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 2593/92.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de
la Cambra.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari del
PSM i EEM presenta la següent moció subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 2593/92, relativa a política del Govern
en matèria de ports esportius.

Política general de transports de mercaderies
MOCIÓ
Sobre la política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de transports de mercaderies.
Palma, 14 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a retirar el Pla Director de ports
esportius i instalAlacions nàutiques, donades les seves
nombroses deficiències tècniques, documentals i legals.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a redactar un nou pla de ports
esportius on els seus objectius siguin la protecció efectiva de la
costa, i que corregeixi les deficiències tècniques, documentals
legals de l'actual Pla.
Palma, 9 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a dictar les normes pertinents en
desplegament de la present Llei.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Llei entrarà en vigor el mateix dia en què
es publicarà en el BOCAIB.
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-nou d'octubre del
mil nou~cents noranta-dos.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús G. Martínez i de Dios.

II.- RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispòs la
publicació al BOPIB de les Resolucions relatives al debat
general d'acció política i de govern, aprovades en el Ple de
la Cambra, en sessió celebrada dia 16 d'octubre del 1992.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
1.- El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals
de l'Estat la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament el gener de 1991.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a redactar, aprovar i posar a exposició pública el Pla de
l'oferta turística d'Eivissa, Menorca i Formentera en el termini
d'un any.
3.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a
favor d'accelerar durant l'any 1993 les obres de l'hospital de
Manacor, de començar les obres del segon hospital de Palma
i el projecte de l'hospital d'Inca; i insta el Govern a exercir la
seva capacitat en favor de la sanitat pública.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a prendre les mesures adients per tal de simplificar i agilitar
els tràmits administratius en les gestions que hagi de realitzar
el sector empresarial i sectors socials i culturals, coordinant
les diferents administracions implicades cap a l'objectiu de la
"finestreta única".
5.- El Parlament de les Illes Balears constata les
insuficiències de l'actual sistema de finançament autonòmic,
reclama l'aplicació d'un nou sistema de finançament basat en
els principis de suficiència, autonomia, corresponsabilitat i
solidaritat i insta el Govern a intensificar les actuacions
polítiques per tal d'aconseguir la cessió de la gestió a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears del 15% de l'IRPF.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar, de la forma més immediata possible , les
iniciatives legislatives que preveuen l'Estatut i la Llei de
consells insulars, per tal de dotar aquests de les competències
que preveu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar un compromís actiu en el procés de construcció de
l'Europa comunitària amb una presència activa en els
organismes comunitaris i amb una estratègia específica de les
Illes Balears.
8.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat d'aconseguir de l'Administració de l'Estat un
finançament addicional en concepte de normalització
lingüística, i així ho reclama al Govern de l’Estat, i insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar aquesta finançació
addicional amb l'objectiu de fomentar l'ús de la nostra llengua.
9.- El Parlament de les Illes Balears, valora
negativament la política macro-econòmica del Govern de
l'Estat que ha provocat una situació d'alts costos per a les
empreses per l'efecte dels tipus d'interès i una severa pèrdua de
competitivitat.
10.- El Parlament balear, conscient de la importància
de la introducció de les noves tecnologies per a la societat,
insta el Govern balear perquè adopti les adequades iniciatives
de difusió dels avantatges de les noves tecnologies per a les
activitats econòmiques que es desenvolupin o que es puguin
desenvolupar a les nostres illes.
11.- En funció de l'objectiu, per tots compartit, de
diversificar i modernitzar l'estructura econòmica de les Balears.
Conscients de la importància que per als projectes de
dinamització i diversificació del teixit econòmic de Balears
tendria el suport de la Comunitat Europea:
El Parlament balear solAlicita a aquest Govern que es
dirigeixi a les instàncies comunitàries pertinents per a
aconseguir el seu suport a la paralització del centre d'estratègia
i innovació de Balears i el parc d'innovació balear.
Igualment solAlicita al Govern de l'Estat que
concedeixi els mateixos incentius fiscals que està concedint per
a d'altres iniciatives del mateix caire a d'altres indrets de l'Estat.
12.- Conscients de les implicacions econòmiques,
polítiques i socials que l'entrada en vigor de l'Acta Única i la
ratificació del tractat de Maastricht poden tenir sobre les
nostres illes.
Preocupats per la indiferència mostrada pel Govern de
la nació a l'hora de defensar els nostres interessos com a
comunitat insular davant BrusselAles.
Davant la inexistència d'una política comunitària
específica que contempli els problemes propis de les Illes
(monocultius turístic, agricultura difícilment competitiva,
problemes ecològics, etc.), la discriminació que suposa el fet
que les Balears siguin les úniques illes de la Comunitat
excloses de l'objectiu núm. 1 i que no es beneficia d'excepcions
a l'aplicació de la normativa general.
El Parlament balear: insta al Govern d'aquesta
comunitat que es dirigeixi al Govern de l'Estat i a la Comissió
Europea per tal de:
- Manifestar la inquietud d'aquest Parlament per la
despreocupació amb què el Govern central tracta els interessos
de Balears davant les instàncies europees.
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- Proposar-li totes aquelles mesures que puguin
afavorir ulla integració més avantatjosa per les Balears.
13.- El Parlament balear, considera una necessitat
imperiosa la conscienciació dels agents socials de Balears en
la idea que la competitivitat de l'economia balear ha de ser
una tasca comuna.

RESOLUCIÓ
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Central per tal que garanteixi el lliure accés a la zona de domini
públic, obrint expedients d'expropiació si és necessari"
Seu del Parlament, 2 de novembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la CA que, dins de l'objectiu de racionalitzar l'ús del nostre
patrimoni, posi especial cura en la conservació d'alguns dels
principals exponents, com és el cas del castell d'Eivissa, que
ha de fer en colAlaboració amb les administracions Central i
Insular, i que es troben hores d'ara en una situació de
degradació tal, que és a punt de convertir-se en irreversible.
15.- El Parlament de les Illes Balears acorda que
dins de la línia d'actuació orientada a millorar els servicis i
equipaments d'assistència sanitària el Govern de la CA tendrà
en compte molt especialment el cas de l'illa de Formentera, de
cara a dotar-la d'equipaments suficients en aquest aspecte, a
fi que l'assistència sanitària no depengui exclusivament dels
mitjans d'evacuació.
16.- El Parlament de les Illes Balears acorda en
relació a l'eix d'actuació destinat a corregir els desequilibris
comarcals, el Govern de la CA, pel que respecta a Eivissa i
Formentera, donarà prioritat a finançar els equipaments de
tipus social i cultural, tota vegada que és en aquest aspecte on
són més deficitàries respecte a les altres illes de la nostra
comunitat.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta les Corts
Generals i el Govern de l'Estat al desenvolupament legislatiu
i executiu del principi constitucional establert a l'article 158.1
de garantia d'un nivell mínim en la prestació dels servicis
públics fonamentals en tot el territori espanyol.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a prendre les mesures adients que
permetin la dinamització de la nostra economia minorant la
pressió fiscal i exigint de l'Estat central les transferències que
ens permetin assolir les competències degudament dotades
per arribar al màxim sostre competencial, previst a la
Constitució, abans de l'any 1995.
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TEXTOS DEBATUTS
I.- INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm 3041/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a política de promoció i rehabilitació de
l'habitatge.
Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble Sr. Pere
Sampol.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Jaume Peralta
del G.P. MIXT, Hble Sr. Francesc Antich del G.P.
SOCIALISTA, i Hble Sr. Cristòfol Huguet del G.P. PP-UM.
Intervingueren en toms de rèplica els Srs. Sampol i
Saiz.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de novembre de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

III.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm. 2557/92, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a lliure accés a la zona de domini
públic.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 28
d'octubre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2557/92, amb l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3543/92, i
quedà aprovada la següent:

II.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3206/92, BOPIB núm 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a ilAluminació de la rotonda de l'entrada d'es
Mercadal.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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La votació obtengué el resultat següent:

TEXTOS REBUTJATS

Propostes 1, 5, 6, i 11:
Total vots emesos ................................................ 59
Vots a favor ......................................................... 25
Vots en contra ..................................................... 31
Abstencions ....................................................... .. 3

I.- ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, REBUTJA L'ESMENA
A LA TOTALITAT RGE núm. 2787/92, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM a la Proposició de Llei per
iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei
14/1991, de declaració de l'arxipèlag de Cabrera Parc
Nacional Marítimo-Terrestre.

Propostes 3, 7 i 9:
Total vots emesos ........ ...................................... 59
Vots a favor ........................................................ 28
Vots en contra .................................................... 31
Proposta 4:
Total vots emesos .............................................. 59
Abstencions ......................................................... 8

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ............................................... 59
Vots a favor .......................................................... 5
Vots en contra ..................................................... 51
Abstencions .......................................................... 3

Propostes 8 i 10:
Total vots emesos .............................................. 59
Vots a favor ....................................................... 27
Vots en contra ................................................... 31
Abstencions ......................................................... 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació

II.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 d'octubre del 1992, REBUTJÀ les següents
Propostes de Resolució relatives al debat general sobre acció
política i de govern, presentades pel Grup Parlamentari PSM
I EEM, RGE núm 3427/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre
del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Propostes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 17:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ...................................................... 31
Proposta 3:
Total vots emesos ................................................ 59
Vots a favor ......................................................... 25
Vots en contra ...................................................... 31
Abstencions ........................................................... 3
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 d'octubre del 1992, REBUTJÀ les següents
Propostes de Resolució relatives al debat general sobre acció
política i de govern, presentades pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3429/92, BOPIB núm. 49 de 22
d'octubre del 1992.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 d'octubre del 1992, REBUTJÀ les següents
Propostes de Resolució relatives al debat general sobre acció
política i de govern, presentades pel Grup Parlamentari MIXT
RGE núm 3430/92, BOPIB núm, 49 de 22 d'octubre del 1992.
La votació obtengué ei resultat següent:
Propostes 5, 8, i 12:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 31
Propostes 10 i 11:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 23
Vots en contra ...................................................... 31
Abstencions ........................................................... 5
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 21 d'octubre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari MIXT, relativa a augment en el grau de
protecció de les costes pels ajuntaments en el PDS de ports
esportius, RGE núm. 2839/92, BOPIB núm, 45 de 25 de
setembre del 1992.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJA ELS PUNTS
1 i 3 DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a lliure accés a la zona de
domini públic, RGE núm. 2557/92, BOPIB núm. 13 de 3 de
setembre del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos .........................................57
Vots a favor ................................................. 27
Vots en contra ............................................. 30

Total vots emesos ........................................... ..... 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 31

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació

INFORMACIÓ

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a desenvolupament de la
Llei reguladora de la televisió privada, RGE núm 2392/92,
BOPIB núm 38 de 26 de juny del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ....................................................... 31

Ordre de Publicació
A)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 d'octubre del 1992, i en referència al debat
general sobre acció política i de govern, no es votà la 2ª de les
Propostes de Resolució presentades pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3429/92, BOPIB núm 49 de 22
d'octubre del 1992, perquè ja havia estat votada amb les
Propostes la 1ª i 2ª del Grup Parlamentari PSM I EEM
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Punt 2:
Total vots emesos ................................................. 59
Vots a favor ........................................................... 8
Vots en contra ....................................................... 31
Abstencions ........................................................... 20
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 d'octubre del 1992, i en referència al debat
general sobre acció política i de govern, no es votaren la 6ª i
9ª de les Propostes de Resolució presentades pel Grup
Parlamentari MIXT, RGE núm 3430/92, BOPIB núm 49 de 22
d'octubre del 1992, perquè ja havia estat votada amb les
Propostes 15ª i 14ª del Grup Parlamentari PSM I EEM.

D)
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 d'octubre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a caducitat en les
declaracions d’interès social RGE núm 3201/92, BOPIB
núm. 47 de 13 d'octubre del 1992.

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
C)
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor .......................................................... 26
Vots en contra ....................................................... 31
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió
celebrada dia 20 d'octubre del 1992, acordà d'ajornar el debat
de la presa en consideració de La Proposició de Llei RGE
núm. 3093/92, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a modificació de determinats articles de la llei 1/1991
de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1992.
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1.- Debat general sobre l'acció política i de govern de la
CAIB.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Prec silenci.
Comen<;am aquesta sessió plenaria d'avui, que té com a
punt únic el debat general sobre l'acció política i de govern.
Per a aquesta primera sessió, té la paraula el Molt Hble.
Senyor President de la Comunitat Autonoma, Gabriel CañeIlas i Fons.

EL MOL T HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats.
Una vegada més som en aquelles fites en que fer una mica
de balan<; de quina és la situació real de la nostra comunitat
autonoma, de tot allo que ha passat i de com es pot preveure
quin en sera el futur, a més a més d'obligatori -perque així
ho diu el Reglament de la cambra- és també convenient
perque tots prenguem consciencia de les coses bones que
s'han fet i ele si n'hi ha hagudes ele elolentes, perque, ele la
reflexió conjunta, en surti el proposit elecielit el'esmenar-les,
ele moelificar-les o ele planificar alternatives. Fer-ne una
estimació és obligació del presielent, i ele l'oposició reflectir
opinions, plantejar alternatives amb les seves intervencions,
mitjan<;ant les resolucions a que arribem.
Pero també estic segur que algú pensara -o ho haura
pensat- en el fet que fa uns quants ele mesos es compliren
eleu anys ele govern, d'autogovern d'aquesta comunitat autonoma, i que aixo poelria ser moti u d 'una analisi molt més
particular. Personalment, crec que el número 10 no és cap
xifra magica i que, per ella mateixa, no provoca ni for<;a cap
plantejament específic, pero no hi ha elubte que reflecteix a
les cIares l'acció continuaela el'un govern que ha elesplegat
unes línies el 'actuació política, ele les quals haurem ele veure
for<;osament i sortaelament els fruits.
I a més ele tot aixo, envoltant la situació actual, planant
elamunt el present i gravant el nostre futur, hem d'acceptar
un fet real. el fet real el'una situació economica internacional
que no és bona, el'una situació economica el'Espanya desastrosa, com a efecte incluit el'una política mal elirigiela i el'una
aelministració mal endre<;aela i mal executaela: mal és que fos
jo qui ho eligués, pero, ele qualque forma, és el sentiment
generalitzat; així el presielent elel Govern de la nació, quan
en el elebat el 'investielura feia resum i diagnostic ele quina
n 'era la situació, deia, per ellmateix: "La situación económica en el momento prese/lle a nivel nacional se caracteriza: En
primer lugar, por ulla importante contracción de la adquirida
fe económica. más acusada y localizada, como es habitual, ell
la inversióll que en el consumo privado y público. EIl segundo lugar, esta caída de la actividad se ha traducido en un
proceso de rápida destrucción de puestos de trabaJo y en la
aglld izacióll de determinados desequil ibrios macroecollómicos,
especialmellle el déficit del sector público agravado por la

menor recaudación inducida por la crisis y el mayor
gasto, producto de los compromisos y de las coberturas
sociales. En tercer lugar, la caída de la actividad económica y la consiguiente disminución de la rentabilidad
empresarial se ha visto agravada por las incertidumbres
políticas y económicas en el plano internacional, Yfinalmente, nos encO/llramos frente a ulla serie de problemas
de insuficiencias de carácter estructural que están dificultando el relanzamiel1lO de la actividad económica, como
pueden ser el baJo nivel de ahorro, la diferencia e/llre la
inflación del sector industrial y el de servicios, la rigidez
del mercado de trabaJo o la falta de competitividad de
nuestro aparato productivo." Tot un eliagnostic per deu
anys de feina el 'un govern.
Pero hem de reconeixer també una situació economica a Balears insatisfactoria, perque és cert que l'activitat economica decau, que la indústria, en parlar així,
en general, perque sempre hi ha casos i casos, esta en
crisi, que la construcció retrocecleix i que l'atur s'ha
incrementat com a conseqüencia c1'aixo. Pero també és
cert -i s'ha ele reconeixer- que el sector turístic camina,
camina bé, amb resuItats satisfactoris, la qual cosa no
poden elir aItres comunitats autonomes competielores
nostres; cosa aquesta, el fet ele caminar bé, que té una
amplia repercussió en els resultats economics. 1 aixo ens
fa dir obertament que, gracies a les mesures preses durant aquests anys i a l'esperit j['lusionant i iHusionador
ele la nostra societat, és la situació manco dolenta del
conjunt elel país i una de les millors elins el context de
regions europees. Fins i tot, una mica valentament, m'atreviria a dir que la nostra situació és envejable i envejada, per bé -ho dic també obertament- que no és la que
nosaltres desitjaríel11. Valla pena, ido, fer qualque reflexió per veure com estan les coses.
A nivell d'infraestructures, marca sense cap elubte el
grau ele possibilitats per aconseguir un elesplegal11ent
econol11ic sense elificultats. I si aixo sempre és així, per
a una comunitat COl11 la nostra, amb vocació de servici,
el'especialització en el sector terciari, és a dir, com a comunitat turística, comptar amb les millors possibilitats
éso enelemés, fonamental. Pero les infraestructures van
Iligades sempre, per causa elels costs que tenen, a possibilitats financeres i s'han ele jutjar, ielo, en consonancia
amb aquestes possibilitats, amb les que realment hem
tengut.
Avui, eleu anys després c!'aquell 10 ele juny, en que
es constituí el primer govern c!'aquesta comunitat. crec
que el grau c!'execució és satisfactorio
Les carrete res estan sensiblement millorac!es a totes
quatre illes, i s'han duit o es eluen a terme projectes
importants que, en haver-se acabat, c!eixaran completada
una xarxa c!e comunicacions més que suficient. S'han
hagut ele superar problel11es de finan<;ament i també, de
vegades, qualque incomprensió, com passa sempre, pero
la feina esta feta i és bona. Tan soIs elues elades: en deu
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anys hi ha 23 quilometre d'autopista nova i més de 1.200 de
carretera nova o condicionada, i quasi tots els grans vials
esta n acabats o en fase de realització.
En qüestió de sanejament-depuració, encara hi podem
afegir paraules que reflecteixin més satisfacció, si és que aixo
és possible. La conjunció d 'esfon;os el 'ajuntaments i Govern,
primer, o d'ajuntaments, consells insulars i Govern, elesprés,
permet afirmar amb elret a orgull que és una tasca gairebé
acabada en les seves dues primeres fases i que queda pendent, com un esfor¡; necessari, en el qual hauria el 'actuar
urgentment el Govern central posant-hi els recursos economics adequats, la fase ele elepuració terciaria com un sistema
de recuperació, per a reciclatge, deis aqüífers, que tant ho
necessiten. Esperam que la comprensió elemostraela abans del
elarrer 6 ele juny electoral es converteixi en programes efecti us d 'inversions.
Una cosa és certa, ho mirem com ho mirem, ara pode m
afirmar que ja no vessam ni un sol litre d'aigua bruta a la
mar, a una mediterrania ele la qual el noso'e turisme viu i de
la qual es beneficia l'activitat economica.
1 dins aquest capitol d'infraestructures, és convenient una
paraula sobre política hidraulica en els vessants de suficiencia i qualitat ele l'aigua potable i ( ... ) i manteniment ele torrents. Que hi ha mancances greus en suficiencia no és cap
descobriment, i que necessitam més inversions, i urgents, per
aconseguir la segona part tampoc no escapa a ningú. Pero
fins avui elia, ni una cosa ni I'altra són competencia d'aquest
Govern, sinó del Govern central, per molt que algú ho vulgui ignorar, el qual. si bé pareix que és cert que es des perta,
després cl'haver-Io punyit molt i fort, volelriem veure actuar
amb més agilitat encara perque, una vegaela aconseguits els
projectes de Formentera i Eivissa, poguéssim solucionar enguany i I'any que ve el de la baclia ele Palma, des ele Llucmajor fins a Anelratx.
El tema deis torrents té un altre caire. El Govern cl'aquesta comunitat eluu fetes moltes millores per garantir més
seguretat, pero s'ha vist obligat a canviar de política ja que
el Govern ele Maelriel no retorna I'import ele les inversions,
justificades i aelmeses, sense cap raonament comprensible,
fins avui.
EIs ports que són competencia el'aquesta comunitat veuen, amb petites obres pero efectives, millorar la qualitat elels
seus servicis i estetica, vist que quasi 10ts estan ubicats a
zones turístiques. Yalguin com a exemple les obres a Portocolom, Portocristo, la Colonia de Sant Jordi, Ciutadella o
Sant Antoni.
1 per eleixar completa la visió de les principals infraestructures, essencials per a aquestes illes, tan sois ens falta constatar el desig que les obres ele l'aeroport ele Palma, inversió
estrella del Govern central, pe¡;a mestra, juntament amb
l'hospital ele Manacor, de l'esperit inversor reflectit en els
pressuposts ele rEstat, es vegi rapielament conc1osa, malelament sigui amb carrec als fons europeus, i demostrar així,
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una vegada més, que en els pressuposts de l'Estat, on
sortim tant sovint a 1'hora ele configurar l'estat el 'ingressos, no hi som quasi presents en els capítols d 'inversions.
1 ara, encara que sigui ele manera superficial, és bo
fer una referencia al' esfor¡; que han fet totes -i dic
totes les aelministracions- les administracions, central,
autonomica, insular i local, pel tractament ele les platges
i el seu entorno Són la base essencial ele la indústria
turística, element primorelial d 'imatge ele captació cap
a l'exterior i, certament, totes les notícies publicaeles
són per reconeixer la qualitat ele les nostres aigües i
arenes i per confirmar el grau de satisfacció ele I'usuari.
A més a més, aquesta qualitat es veu reconeguela any
rera any, ja que els organismes internacionals corresponents ens situen com a capelavanters en quantitat ele
banderes blaves.
Crec que es poden elir paraules molt paregueles respecte ele la protecció del medi natural, tant juríelica com
de preocupació, conjuntada amb l'esfor¡; que ha representat per als ajuntaments i per al Govern ele la Comunitat el projecte d'humanització i embelliment ele zones
turístiques, ja enllestit. És una llastima haver ele constatar que aqueix esfor¡; tan important, fet per la societat
i per unes aelministracions, es veu en perill perque una
ma, negligent o malintencionada, pega foc a alguns elels
paratges més bells ele la nostra terra.
1 no ens serve ix de consol pensar que enguany, tot i
ser I'any més elesastrós en tema d'incenelis forestals, n'hi
ha que ho hagin passat pitjor o que hagin patit més destrosses, perque aixo que ha passat enguany aquí no es
pot considerar més que com una calamitat.
No estaria ele més, pero, reconeixer públicament
l'esfor¡; i la preparació ele tot el personal ele vigilancia
i extinció el'incenelis, enquaelrat elins totes les aelministracions, el qual. amb valentia, risc i tecnica, ha col·laborat
en tot moment per evitar elestrosses majors.
Crec oportú fer una menció especial a tot quant fa
referencia a un servici tan essencial com és la salut i
incloure-hi també els temes d 'acció social. Hem ele
recorelar, el'entraela, que la Comunitat Autonoma no té
més competencies que les ele meelicina preventiva, pero
que la necessitat imperiosa el'atenció que té la nostra
societat l'ha obligaela a efectuar també un elesplegament
el' aspectes assistencials.
En aquest sentit, hem ele reconeixer la gran labor
realitzada en promoció ele la salut, inspecció i control
sanitari, atenció hospitalaria, construcció ele centres
d'assistencia primaria i programes el'atenció a problemes socio-sanitaris (Sida, drogoelepenelencies, vacunació
contra el virus el'hepatitis B, i altres).
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AixÍ mateix, s'han duit a terme uns programes magnífics
d'acció social, entre els quals destaca el Pla concertat de
prestacions socials basiques, la gestió de pensions assistencials i no contributives, les ajudes a famílies, a infancia, a
tercera edat, amb el programa més extens de dotacions en
centres de dia i residencials, així com també la cobertura
total d 'assistencia a disminucions i discapacitats.
Pero, per considerar tancat un tema tan important com
aquest ele l'atenció, hem de demanar una vegada més que
l' Aclministració central, competent fins un cert punt, accepti
el paper coordinador que la Comunitat ha d'exercir, que
respecti la voluntat emanada d'aquest Parlament sobira i que
no actu'¡ d'esquena a la planificació elaborada a l'hora d'establir les inversions hospitalaries, que, per favor, no vagi pel
seu vent tan sois per qüestions de defensa d'opcions, tal
vegada partidistes, que ja haurien cl'estar superades en atenció a la conveniencia de la població i no a altres fins que
més aviat farien empegueir.
1 vull fer una menció especial de la necessitat que tenim
que la competencia en temes de menors arribi definitivament
i com més aviat millor, i així completarem la labor que ara
es fa per delegació.
1 és en aquest punt, tal vegada sense esperar més, on tal
vegada convengui entrar a analitzar l'economia en el seu
conjunt, a examinar com ha evolucionat en aquests darrers
anys.
L'economia de Balears ha experimentat en aquests darrers
deu anys una evolució notable, que es reflecte ix en els principals indicadors macroeconomics i d'activitat.
En primer lloc, és de destacar l'augment del volum del
conjunt de l'economia, que s'ha multiplicat per 4 entre 1982
i 1993. Aquest augment, que és sinonim de creació de riquesa, ha estat superior al conjunt de l'economia espanyola, que,
tot i haver experimentat una evo lució considerable, ha estat
un poc inferior a la ele Balears, ja que reflecteix un factor
multiplicador de 3'6. Correlatiu amb aixo, són les altes taxes
de creixement del PIE real, que fins al final de la decada deis
vuitanta han estat superiors al conjunt espanyol. Certament,
a partir de 1989, el creixement balear s'alenteix més que no
a la resta d 'Espanya, cosa que tanmateix podria indicar un
avan<;; cíclic de la recessió en que després entraria l'economia espanyola els anys 1992 i 1993. De fet, després del parentesi del trienni 1989-1991, l'economia balear pare ix resistir molt millor que l'economia espanyola l'impacte recessiu
general.
Precisant amb mes propietat la situació de Balears, és
convenient referir-se a la creació de riquesa, pero expressada
en termes relatius al nombre d'habitants. Per aixo, és interessant utilitzar les variables PIE per capita, renda per capita
o renda disponible per capita. La utilització d 'una qualsevol
d'aquestes variables és més o manco indistinta, si se n'exclouen certs matisos de elefinició. Prescinelint d'aquests matisos
i prenent per aixo el PIE per capita com a element de refe-

rencia, destaca el fet que en 1975, per triar una xifra
qualsevol indicativa, Balears ocupava el quart lloc entre
les comunitats autonomes d 'Espanya. L'any 1983, ja ens
havíem situat en el primer lloc, que no seria abandonat
al llarg de la decaela posterior. Fins i tot en el trienni
més poc positiu que hem esmentat abans, Balears continua ocupant el primer lloc en PIE per capita. En aquest
punt on convé introduir un matís de la ma de la renda
disponible. En particular, durant el trien ni 89-91, perdem la primera pla<;;a, que ocupavem també des del 83,
i passam a tenir el segon lloc elesprés de Catalunya.
Pero, en el 92, recuperam ele bell nou la pla<;;a, cosa que
pareix coherent amb aquella idea que avan<;;avem, que
l'avan<;; cíclic és un fet a Balears respecte el 'Espanya.
Una evolució macroeconomica tan destacada s'havia
de reflectir ele qualque manera en l'ocupació i, en efecte,
així ha estat. Concretament, és pot constatar que l'ocupació entre el 80 i el 91 s'ha incrementat en un 30'68%,
percentatge superior, molt superior, al de l'economia
espanyola, que ha estat tan sois del 18'78%. Aquest augment és especialment espectacular en el sector serveis,
on practicament es multiplica per elos durant el període
assenyalat. En consonancia amb aixo, hem de fer esment
de I'augment de la població activa, amb una especialíssima referencia a la població femenina. En aquest
sentit, poelem dir que, en 1982, la població activa femenina era de 70.814 persones i que, en el 89, s'arriba a un
maxim de 105.549, que després passaria a ser només de
103.000 el 90 i el 91. El 92 s'aprecia una caiguda, conseqüent amb una certa volatilitat d'aquest tipus de contractacions, pero, en qualsevol cas, la incorporació ele la
dona al mercat de treball és espectacular i dobla grosso
modo l'increment d'actius masculins.
En un altre ordre ele coses, un indicador que pot
servir de resum elel potencial de l'economia balear el
constitueix el nombre de passatgers que han vingut i,
més particularment, el el 'estrangers. Sintetitzant: en
1988 es prod ueix un maxim de passatgers estrangers
(6.116.000), cosa que su posa multiplicar per 1 '571a xifra
del 81, que havia estat de 3.905.000. Posteriorment, tornarem a xifres més moderades, 5.329.000 el 1992 i altres
de similars en els dos anys anteriors, pero, sigui COl11
sigui, suposen un augment important sobre el 81.
Paral'lelal11ent, es produeix un augment rellevant en
el transit nacional, i aixo és indicador d 'una activitat
turística en expansió quantitativa, circumstancia que,
així mateix, es reflectiria en utilitzar qualsevol altre
indicaelor.
Aquesta panoramica de la situació deis darrers deu
anys no podria concloure sense referir-nos a l'evolució
de les variables eles elel caire de la demanda. En aquest
sentit, hem ele destacar, per el11blematic, el comportal11ent de la inversió, que fins 1990 va registrar nivells
molt superiors al PIE l11ateix. Aquest creixement, que es
va trencar el 91, tal vegada com a reflex del seu propi
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exit, s'ha de concretar en un augment permanent de l'estoc
de capital, tant públic com privat, que ha donat solidesa a
1'estructura economica en general.
Aixo ens feia exclamar ja d'entrada que, si bé la situació
economica no és la més desitjable -perque no ho és-, certament era, i ho és, la situació més poc dolenta en el conjunt
del país. 1 aquesta afirmació es basa en una raó molt senzilIa: Balears funciona molt més bé que el conjunt el'Espanya
perque és molt més competitiva, i és molt més competitiva
com a conseqüencia ele: Un nivell d'internacionalització més
alt que el ele qualsevol altre 1I0c d 'Espanya, gracies a la seva
dedicació a l'economia turística, gracies a una direcció empresarial agil i solida i gracies a unes infraestructures que,
com ja hem dit abans, han estat molt millorades gracies a
l'esfor<r del Govern balear i d'altres aelministracions.
Oüestions aquestes que han permes un augment ele b
productivitat i un augment ele la competitivitat en una activitat clau: el turisme. Per aquesta via, hem mantengut un cert
grau de creixement, sempre per elamunt ele la resta d'Espanya, i hem pogut compensar unes situacions poc propícies
ele la inelústria i ele la construcció. que arrosseguen el lIast ele
la poca competitivitat de la pesseta, elel tipus eI'interes fora
ele mercat, ele la manca ele mesures estatals de suport a I'exportació. ele l'absencia el \ll1a política laboral que permeti
ajustar a la realitat I'oferta i la demanela, homologant-se a
Europa, absencia ele transparencia deIs mercats, etc.
Probablement per tot aixo, el Govern eI'aquesta comunitat, quan ha ele ser jutjat, com tots, eles ele l'exterior, pel
conjunt de les seves actuacions, rep les millors qualificacions.
L'OCDE diu clarament que les Balears estan en les millors
condicions ele rellan<;ar I'economia, perque, contrariament
a allo que han fet altres governs eI'altres comunitats, manté
el nivell més baix ele plantilla funcionarial per caela miler
d'habitants, té I'endeutament més baix en relació amb el PIS
corresponent ele la regió. té el percentatge d'inversions, que
n'és el més alt, referit al muntant elels pressuposts.
I tot aixo, en uns moments en que el Govern central, el
de Maelriel, no és capa<r de controlar el seu eleficit públic, en
que es elispara l'ínelex el'inflació molt per elamunt ele la
previsió oficial -i aquests clies n 'hem tengut notÍcies-, en que
hem vist fer tres elevaluacions ele la pesseta -cosa que prova
que s'acceptava i es fomentava una política el'ulls clucs elavant el fet diari ele viure per elamunt ele les possibilitats- i en
que una mala gestió ele compra electoral de pau social es
carrega l'eficacia ele I'esfor<; solielari ele les comunitats riques,
com aquesta nostra, a la qual s'ha eliscriminat i es discrimina
a I'hora ele les inversions, ele b qual cosa també hem tengut
notÍcies molt recentment.
Algú probablement pensa que aprofit una vegaela més
aquesta tribuna per treure a lIum greuges en temes financers
o el'inversions, i que ho faig tan sois pel gust ele fer victimisme, ele la qual cosa eliuen que és el que més m'agraela. lelo,
creguin-me que no és aixÍ. La cosa és que les circumstancies
han fet que m'hagin hagut ele donar la raó en tots aquests te-
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mes, i per demostrar-ho, citaria paraules del propi secfetari general del PSOE, publicades en els mitjans de comunicació locals dies abans de comen<;ar la campanya
electoral. Deia el Senyor loan March: "Desde el PSIBPSOE se procurará incrementar las actuaciones de la
Administración central para antes de las elecciones. Habrla que acelerar el plan Borrell, el juzgado, el Parque
de las Estaciones; mientras que la cárcel, por su costo
político, es mejor dejarlo aparcado." 1 jo, personalment,
hi afegiria un projecte més: Impulsar les edificacions
universitaries -se'n recorelen?-, signant a corre-cuita i
amb qui us parla un conveni, signat ele pressa i a tot
córrer, i mort, logicament, després ele les eleccions per
problemes burocratics que nosaltres ja varem aelvertir
per enelavant. Pero valia més una imatge que cent mÍtings, vana iHusió en una comunitat tan petita, I per si
en queda cap elubte a qualsevol ele vostes, d'aixo, ja els
aelvertesc que ni el pla Borrell, ni el jutjat, ni la presó,
ni res ele tot aixo és en el projecte ele pressuposts que ha
presentat enguany el Govern,
I aquesta és la nostra comunitat; una comunitat sana,
amb moltes possibilitats, que ha triat eles ele fa molt el
camí de ser una comunitat eleelicaela a l'activitat ele I'oci
com a especialització, pero que té una vocació industrial
i agrícola el 'uns sectors ele la seva societat, que han ele
trobar via per mantenir-se i prosperar, en uns casos, i
com a garantia ele subsistencia i supervivencia, en uns
alu'es.
De tota manera, el factor economic no ho és tot. El
progrés sostingut requereix la fOlsa i la eleelicació ele la
nostra gent. La capacitat, la voluntat i la formació elels
nostres ciutaelans són valors ele primer orelre i la cultura
apareix com I'únic instrument capa<r el'identificar la
nostra personalitat i projectar-nos cap a l'exterior. Dins
un món internacionalitzat, b substancia espiritual el'un
poble neix arran ele la seva autentica i profunela arrel
cultural. Per aixo, el Govern ha eleelicat una atenció
permanent a la nostra cultura, a la formació i a I'oci.
La nostra ciutat i els nostres pobles, les cases pairals
i les més humils, tot respectant l'entorn i I'estil primigeni ele la nostra arquitectura, han anat recuperant i embelIint les seves fa<;anes. Aquest pla ele millorament ha
arribat al 90% elels nostres pobles i ha mobilitzat més ele
quaranta ajuntaments i més ele eleu mil famílies.
El nostre patrimoni, ríe i extens, ha estat objecte ele
convenis que han permes protegir i conservar esglésies,
cateelrals, muraeles, creus ele terme, claustres, castells i
ciutats romanes. D'altra banda, I'art ha trobat el seu
maxim exponent en les 36 grans exposicions fetes a sa
Llonja, que acabaran enguany amb l'emblematica exposició Miró, elins aquest any eledicat al nostre pintor; les
45 exposicions ele la Casa de Cultura, museus ele Mallorca, Menorca i Eivissa i les 12 itinerants.
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La promoció cultural, a través de la Fundació de la Música i I'Orquestra Simfonica -fruit el'un autentic pacte cultural, el conservatori i les escoles de música, han aconseguit una
oferta musical que mai no s'havia vist, i així podríem continuar amb la literatura -la producció bibliogrMica de la Conselleria ele Cultura ha estat extraordinaria- i amb la ciencia.
Aquests anys han estat, a més a més, de preparació intensa per aconseguir unes transferencies correctes, així s'ha
elaborat un model educatiu propi, un pla de construccions de
pistes poliesportives, d' ed ucació d' ad ults, de partici pació en
organismes internacionals.
Així mateix, s'han posat les primeres pedres d'una política solida d 'actuacions culturals, a través ele lIeis i projectes
ele lIei ele proxima presentació en aquesta cambra, tan importants com 1'1 + D, l'esport, els museus, arxius i biblioteques
i patrimonio
Finalment, elins l'austeritat que ens caracteritza, i amb
l'objectiu suplementari el'estimular l'activitat empresarial i el
foment el 'ocupació, continuarem amb el PIa ele millorament
ele fac;anes, amb la construcció el'un nou conservatori, el pla
ele construcció ele pistes poliesportives, la construcció el 'una
nova biblioteca i la millora deis arxius i biblioteques, la preservació del nostre patrimoni, l'impuls de I'esport base i la
consecució del famós campus universitario
Al capdavall, la cultura és i sera una palanca vital elins el
progrés sostengut elel nostre poble, clau el'una projecció
europea decidida i la consecució, també com a conseqüencia,
d'un turisme ele més qualitat.
Pero pens que no ens hem d'entretenir gaire més en el
passat i en el present, ni tan sois per revisar línia per línia
o punt per punt restat real deis eliferents sectors economics,
conegut sobradament i valorat possiblement de la mateixa
manera per tothom, si es vol reconeixer una realitat clara,
sinó que valdria la pena deelicar uns min uts a com afrontar
el futur amb decisió.

1 aquestes línies mestres són:
En primer 1I0c, garantir I'ocupació.
En uns moments de dificultats, ele revisions contínues d 'actituds passades, de modernitzacions d 'estructures
proeluctives, d 'aten ció a nous sistemes i tecnologies,
garantir I'ocupació és tant com assegurar el pa i la subsistencia deis nostres conciutadans. Així com n'hi ha
que només pensen en mesures correctores, que són
qualificades com a d 'acció social i que només són pa per
avui -i encara poc- i fam -molta- per elema, creim sincerament en la recerca d'alternatives que han de venir ele
les mans més eliverses, com és ara:
Aprofunelir en les solucions per a! Pla de Mallorca.
Aprofundir en les alternatives a la elesindustrialització del Raiguer.
Aprofitar realment totes les possibilitats ele
col'laboració que ofereixen les elirectives comunitaries,
no només aquelles que suposen destrucció el'activitat,
com a l'agricultura i ramaderia, sinó totes aquelles altres
que suposen impulsos nous, feina, participació, nous
plans.
Objectiu 2, 5B, o plans el 'actuació preferent; tot un
camp on no valen covardies ni excuses, on el Govern
central té molt a dir sense cap casta de por, on aquest
Govern ha de fer dedicació especial de recursos monetaris i d 'esforc;os polítics, i on els ajuntaments, els consells
insulars i els particulars han de col, laborar ele manera
decidida.
Fer realitat el parc d 'innovació balear dins el context
d'un parc tecnologic o megaparc; pot servir ja el'inici el
projecte aprovat i subvencionat per la Comunitat Europea ele Centre balear el'innovació tecnologica.

Crec que tots volem tenir de bell nou un estat de elesplegament economic i que lIuitam per tornar a entrar en una
fase d'impuls, pero diferent i ben diferenciada de la que hi
ha hagut els anys passats, no al desenvolupisme urbanístic ele
temps enrera, que ja no tornara perque pens que així ho ha
decidit la societat balear, i sí a un nou procés, on l'especialització, basada en servei, qualitat i preu, ens faci emprendre
i aconseguir un camí d 'activitat economica que doni seguretat, estabilitat i expectatives. La nostra societat, feinera i
il'lusionaela, fara, sense cap dubte, la resta.

Actuacions sectorials a tots els sectors proeluctius, i
especialment en aquells que creen més ocupació: comere; i indústries tradicionals i, en general, foment i
finane;ament per a la petita i mitjana empresa, com hem
fet aquests darrers temps, i mol tes vegaeles, que, amb
tota lIibertat, sense els entrebancs el'una política laboral
equivocaela, eloni feina sense hipotecar-se el dema; doni
feina i cre'¡ riquesa sense haver de tenir por a afrontar
el futur, gravat per unes legislacions que reclamen urgentment una modificació que les acosti a allo que s'usa
a Europa, a I'Europa moelerna i proeluctiva.

1 crec que aquest Govern, subjectant-se a aquests principis, ha ele basar la seva actuació en tres línies fonamentals,
que són les que regiran l'any i mig que queela fins al mes ele
maig de 1995, que ens dura una nova campanya electoral on
tothom passara comptes de les seves activitats i ele les seves
realitzacions.

Especial eledicació als temes de formació com a base
essencial de la professionalització que tan necessaria ens
éso Una ele les respostes més valieles a l'hora de corregir
els actuals efectes negatius de l'estructura economica és
la formació. Sense formació no es pot oferir qualitat i
així no es poden aconseguir els tres factors que, sense
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cap dubte, ens ajudaran a sortir de la crisi economica: desenvolupament sostengut, respecte a l'entorn i qualitat.
Aquesta visió oberta pot ser compartida per tots; per aixo,
el Govern balear fa esfor~os -i en continuara fent- per contribuir-hi amb plans i programes ele formació ocupacional,
estructures ele suport que ofereixin informació i orientació
professional, projectes que compten i es complementen amb
els objectius i el finan~ament ele la Comunitat Economica
Europea, que donen uns resultats i unes expectatives que
objectivament ens fan transmetre un missatge el'optimisme a
la societat balear.
Continuarem la política el'impulsar els cursos elel Fons
Social Europeu, les accions en formació professional, les
iniciatives comunitaries ele recursos humans, els programes
europeus, els estuelis i els seminaris.
Un elels programes més significatius en aquest sentit és el
Pla ele suport a la moelernització elel comer~, aprovat pel
Consell ele Govern elia 21 ele maig ele 1993, que té com un
objectiu principal refor~ar el suport él les iniciatives dirigides
a aelequar les estructures de la petita i mitjana empresa a les
noves formes de comer~, per poder afrontar, en condicions
de competitivitat, els reptes que el futur ens presenti.
Una de les quatre línies d'actuació basiques d'aquest pla
és la referent a la formació professional elel propi comerciant.
La intensa evolució que darrerament experimenta la distribució comercial, amb un rapiel ritme i una gran quantitat
d'innovacions, obliga a tots els agents que hi intervenen afer
un gran esfor~ d'actualització per aconseguir millorar la
competitivitat de les empreses en un context general, en el
qual el capital huma, la productivitat i el grau ele qualificació
que aquests aelquireixen, caela vegaela més, el fan condició de
factors essencials per a elesenvolupament de l'economia.
Les empreses hauran d'acudir, caela vegada més, als nous
mitjans i continguts ele la tecnologia de la distribució comercial per aconseguir, a través de la formació, la millora de les
aptituds professionals elel seu personal, per poder realitzar
una gestió que estigui aelequaela en el context el'innovacions
tecnologiques continuades, alta tecnificació ele l'activitat i
molt major i més forta concurrencia.
En la línia el'aquest objectiu, l'aprovació elel Pla ele suport a la modernització del comen; permeté am pliar les
activitats ele formació que des elel 1993 elesenvolupava ja la
Conselleria ele Comer~ i Inelústria a l'ambit ele la elistribució
comercial. 1 si aquest garantir l'ocupació n'és la primera
línia, el'aquest objectiu, una segona línia mestra en sera un
principi d'austeritat
L'increment elels pressuposts el'aquesta comunitat va ser
per a 1993 inferior a la mitjana d 'Espanya -ja preníem precaucions-. Per aixo, molt probablement hem de veure encara
el comportament real ele rEstat i el ele les altres comunitats
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autonomes, perque els que coneixem aixo, pensam que
només és virtual. La necessitat de reduir-Ios possiblement. els nostres pressuposts, per a 1994 sera. manco
elura. Es podran atendre de manera similar les despeses
socials, encara que no podrem segurament incrementarles. Pero, més que mai, si volem manten ir les línies ele
comportament que sempre hem impulsat, hem ele cercar
un grau de coordinació d'actuacions, tendent a fer la
nostra administració encara més austera, si és que aixo
és possible. Aquí no s'han fet mai dispenelis ni en imatges personals ni ele conjunt, ni cercant projecció exterior
de les persones ni deis partits a que pertanyen. No tenim tampoc més elespeses sumptuaries que aquelles que
la elignitat ele la Comunitat exigeix, ni televisió, ni parafernalies. Així i tot sempre trobarem una manera de fer
que la eles pesa corrent pateixi primer, per poeler primar
així la inversió, la inversió proeluctiva, paraula magica,
i una manera real ele fer ver la línia el 'actuació garantidora el'ocupació i, per tant, de confianc;a o, dit cruna
altra manera, ele col'laboració a impulsar l'activitat economica.
La tercera línia va pel cal11í ele les transferencies.
Vull fer esment, en primer lloc, elel tema d 'impulsar el
traspas ele competencies als consells insulars, per elir tan
sois que hi ha un calenelari fet, un pla acceptat i que és
un eleure que tots tenim. Convidam toth0111 a empenyer
tots a la vegacla i no a anal' contra corrent, pero al mateix temps, i sense cap casta ele problemes, a impulsar
1'acció de completar la nostra capacitat d 'autogovern en
complir els pactes el'un compromís signat, que ara és el
moment ele veure si el podem fer realitat.
Públicament he reconegut, tantes vegaeles com ha fet
falta, 1'esperit aparentment nou del responsable d' Administracions Públiques, compromes en una tasca que
entén i que vol dur a terme, si es que els alO'es ministres
el eleixen, cosa que ja comenc; a dubtar. Per la nostra
banela, no tendra més que facilitats: aigües menors,
lnserso, F eve, Calanova, joc, són un conjunt, a l11és a
l11és de l'eclucació, que no es pot veure retarelat ni un
dia, ni una hora, ni un minut tan sois. Esperal11 amb
vertadera insistencia que es fixi data per a la proxima
comissió mixta, que en principi havia ele ser fixada per
als primers clies cl'aquest mes.
Aquesta és la tasca elel nou govern, el'unes persones
coratjoses, il'lusionades, lliuraeles, que han de continuar
la feina, especialment meritoria, se'n digui el que se'n
dígui. de tots aquells que els han precedít, cl'aquells que
els han eleixat un Ilistó molt alt, i aquí agra'im avui la
seva dedicació, que servid d 'estímul, sense cap dubte,
a qui els segueixen.
Un govern, aquest, equilibrat, ponderat i segur, que
vol servir i que accepta exercir la res pública com un
deure cap als seus conciutadans. Gracies a tots.
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Pero de cap manera voldria acabar les meves paraules
sobre la situació d 'aquesta comunitat sense fer referencia a
un sentiment que aflora dia a dia, que és important i que se
I 'ha de tenir en compte. És un sentiment que no té colors
polítics, que sorgeix espontaniament. Em referesc a aquesta
crida feta pels interlocutors de la taula de dialeg, agents
socials i representants empresarials, referent a un regim
economic o fiscal especial i propi de les Illes Balears. Certament, s'ha de reconeixer que som les úniques illes de la
Comunitat Economica Europea que no disposam d'un tractament economic o fiscal propi que serveixi per impulsar el seu
desenvolupament sostengut. 1 tot entes des del respecte més
ampli per al sistema jurídic vigent. La Constitució ja preve u
que el fet diferencial insular ha de tenir un tractament adequat, diguem-ne que compensatori de les dificultats geografiqueso 1 Balears és una comunitat autonoma insular, pluriinsular, que no veu suficientment recollit aquest fet, ni dins el
sistema de finan<;ament ni en els plantejaments polítics
enfront de les disposicions de la Comunitat Europea. També
som les úniques illes que són fora deis objectius 1 i 2.

logica i coherent, prou fonamentada i consensuada,
aquest Parlament en sera testimoni a I'hora de discutirla.
1 amb aixo acab, senyores i senyors diputats, conven<;ut que esta m en el bon camí, difícil, pero segur, que
ens ha d'enorgullir a tots; si més no, quasi tant com
m'enorgulleix a mi haver estat partícip en tantes decisions i actuacions. Moltes gracies, Senyores i senyors
diputats, gracies, Senyor President.
(Aplaudimel1ls) .

EL Senyor PRESIDENT:
Gracies, Senyor President. Arribat aquest punt, en
compliment de l'article 168 del Reglament, se suspen la
sessió, que recomen<;ara dema horabaixa a les 16'30
hores. Gracies a tots.
EL SR. PRESIDENT:

Que no pensi ningú que estam promovent un sistema per
escapar-nos de les obligacions que la solidaritat reclama. Les
Balears són i han estat sempre solidaries. Han creat riquesa
i l'han compartida. Han creat ocupació i I'han repartida. Han
creat un sistema propi de desenvolupament i no I'han guardat per a elles, sinó que n'han fet partícips a tots quants han
demanat ajuda o consell.
Pero arriba un moment en que la justícia distributiva
necessita un detall, per exemple, en moments com aquests en
que el futur i la seva salvaguarda depenen d'allo que sigue m
onlC;OS de fer. Aquesta justícia distributiva, per una vegada
1
l\e que serveixi de precedent, ens obliga a comen<;ar per
nosaltres mateixos, encara que entenem que no som aliens als
problemes del conjunt d 'Espanya. Pero, en moments de
dificultat, no se'ns han de demanar solidaritats que llavors
s'utilitzen a altres bandes per a televisions públiques autonomiques innecessaries, o per a residencies sumptuaries, o per
a projectes que no representin realment creació de riquesa
productiva, de la qual tots qualque dia ens hem de sentir
solidaris i beneficiaris, a més a més.

S'obre el debat sobre l'acció política i de govern de
la Comunitat. Entram en el torn d'intervencions deis
distints grups parlamentaris. EIs torns es faran de menor
a major i, en conseqüencia, comen<;arem pel Grup Parlamentari MIXT, el qual ha comunicat a aquesta presidencia la seva voluntat de dividir-se el tom d'intervenció entre els tres diputats que componen el Grup MIXT.
En conseqüencia, té la paraula en primer lloc pel Grup
Parlamentari MIXT el diputat senyor Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Senyor President, senyores i senyors diputats. Ahir el Molt Honorable President de la Comunitat
Autonoma ens va fer una intervenció, de la qual podríem dir que, després de les que li hem sentit altres vegaeles, almanco jo l'he sentit en dues ocasions en aquesta
amb anterioritat, ha estat la intervenció més breu, més
condensada, de totes les que s'han fet fins ara per part
elel president en un debat com el que es va iniciar ahir
amb la seva.

Avui no tractaré de concretar aquest sentiment que s'escampa. Avui tan sois demanaré a tots els grups polítics,
agents socials, representants empresarials, tecnics qualificats
i membres del meu Govern, un seguiment i un estudi rigorós, un estudi rigorós que ens digui fins on hem d'arribar i
fins on tenim raons per arribar-hi; com també, i d'una manera molt especial, quines són les raons que ens legitimen i
quines especialitzacions ens són propies i necessaries per al
nost!'e futuro

Ens va parlar que la situació internacional no és
bona, ens va dir que la situació a nivell estatal era desastrosa i que -no ho va dir amb tanta claredat, pero ho
suposem- aquesta gestió desastrosa estatal és a causa,
fonamentalment, a la pessima gestió del Govern socialista, evidentment, amb la qual cosa cree que coincidim
plenament.

No volem en absolut mimetismes calculats de compensació com altres comunitats insulars, espanyoles o altres nacionalitats. Volem tan sois allo que sigui just i convenient per a
la nostra economia i per aconseguir un futur de progrés i
prosperitat. Tan aviat com es pugui concretar una proposta

Després ens va dir que la situació economica a la
nostra comunitat la podríem qualificar d'insatisfactoria.
Crec que pode m coincidir també amb aquesta afirmació,
tot i tenir en compte en el moment actual quina és la
situació economica que es dóna, sembla que alguns
sectors podrien haver comen<;at no a sortir totalment ele
la crisi pero sí a iniciar aquesta sortida, pel que fa a la
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nostra comunitat, evidentment. També hi ha una qüestió que
jo crec que pesa molt en aquests moments, que és importantÍssima, que són les valoracions que ja es poden comen<;ar
a fer de quina ha estat la darrera temporada turística que
hem tingut, en aquest sentit, del sector turÍstic, en podem
assegurar que ha tingut enguany uns bons resultats, encara
que sigui fonamentalment a causa de la devaluació de la
pesseta, i no per a<;o volem dir que no s'hagi fet, des del
Govern de la Comunitat, una feina important dins aquest
sector, una feina important, sobretot pel que fa a les campanyes de promoció. Fa pocs clies, el conseller de Turisme ens
deia a una compareixen<;a que va fer en comissió que feia
falta que aquesta promoció es fes fent una unificació d 'esfor<;os deis diferents vectors que incideixen en el sector, tant
allo que són institucions com allo que són els empresaris
turÍstics i les seves organitzacions, i, per una altra banda,
que a<;o s'havia de fer fonamentalment no tan sois per coordinar aquests esfor<;os per obtenir uns millors resultats amb
el que és la promoció en si, sinó també per renelibilitzar
millor les disponibilitats economiques que des del Govern es
podien disposar per a aquesta promoció. Per tant, en aquest
sentit, els resultats d'enguany del sector turístic els podem
qualificar d'uns bons resultats i que, evidentment. la gestió
del Govern hi ha tingut una cena influencia -per que no dirho-, en tot a<;o,
No obstant ac;;o, en aquesta gestió del turisme, podríem
dir que hi tenim un punt negre, bé, jo no volia dir un punt
negre, encara que ja ho he dit, volia dir un punt gris, al qual
ara em referiré, Ens hem de felicitar en primer Iloc perque
el Govern hagi presentat i posat a exposició pública el Pla
d'ordenacio de l'oferta turística ele Mallorca, que era un deis
temes que hi havia pendents i que moltes vegades havia estat
reclamat des deis diferents grups de J'oposició, jo crec que
també des de moltes parts del propi sector turístic s'havia
demanat que ac;;o es dugués enclavant: pero, aquest punt gris,
que no seria del tot negre, perque lIavors ho veurem en el
moment en que es discuteixÍ, en el moment en que es presenti les resolucions, la veritat és que, en ac¡uests moments,
tot i que el Parlament va prenclre un acord en I'anterior
debat, l'any passat, com aquest. que en el termini d'un any
es posarien en marxa o s'haurien fet totes les feines i s'haurien posat en marxa els POOTs el'Eivissa i Formentera i de
Menorca, ac;;o no s'ha fet i creim que és una qüestió que s'ha
de manifestar aquÍ i que s'ha e1'exigir -per que no dir-hoque es prengui la maxima consideració en aquest tema perque creim que és un tema vital i fonamental per al futur del
sector turístic, en aquest cas a les illes menors, creim que és
importantíssim que ac;;o es tingui en compte i constatar que
hi va haver aquest incompliment, que no es va fer l'any
aquest tal com havia aprovat el Parlament.
Som a punt en aquest moment de I'aprovació de la declaració -em referiré molt concretament a J'illa de Menorca- de
I'illa de Menorca com a reserva de la biosfera, creim que
poder tenir aprovat aquest pla d'ordenació el més aviat possible ajudaria, conjuntament amb aquesta declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, aquest retard que té o
que havia experimentat alllarg d'una serie d'anys, pel que fa
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al sector turÍstic de l'illa de Menorca, crec que es podria
recuperar en emprar aquestes dues palanques aquest cert
retard que es duia en el sector turÍstic a Menorca respecte de la resta de les illes,
Economicament parlant, he ele felicitar-los, a voste,
Senyor President, i al seu Govern, fonamentalment al
seu conseller el 'Economia i Hisenda, per les gestions i
l'activitat que ha fet, sobretot per les reunions que ha
mantingut a Madrid, i l'actituel ferma mantinguda per
assolir la gestió del 15% en igualtat, el'una forma identica, amb la resta de comunitats autonomes i que hi haguessin greuges comparatius pel que fa a la nostra comunitat. Crec que en aquest sentít s'ha mantíngut en
una actitud ferma i a<;o també s'ha de constatar.
També ens hem de felicitar, i crec que és important,
no és la primera vegada que es di u, pero que ahir, en el
discurs del president, es pariés o es digués molt alt i
molt clar que es demana un tractament fiscalment i
economica diferenciat per a la nostra comunitat. En
aquest sentit, vos te i el seu Govern tindran sempre el
meu suport per lluitar o per reivindicar aquest tractament diferenciat, creim que ac;;o és importantíssim des
del punt ele vista econol1i1c per sortir eI'aquest endarreriment que tenim respecte d'altres comunitats i llevar
aquests greuges comparatíus, als quals ens tenen sotmesos des de Madrid.
En altres materies, com són sanitat, assistencia social, ordenació de territori, governació, indústria i comer<;, haver iniciat posar ordre en el funcionariat de la
Comunitat Autonoma, des de la Conselleria de la Funció Pública, ha ele rebre també el meu total suport en
les feines que es fan en aquesta direcció per part de
totes les conselleries. Així mateix, esper que, tot i els
anuncis que avui s'han produ"it, es produeixi un compliment en el calendari de transferencies als consells
insulars: creim que aquest és un tema també fonamental.
També hi ha una altra qüestió, que esper que hi hagi
uns bons resultats o que almanco hi hagi resultats de les
diferents reunions que es vénen mantenint en la mesa
del elialeg social.
Abans de l'estiu, Senyor President, voste va fer una
profunda remodelació del seu Govern i va posar en el
seu Govern un equip jove que ha obert moltes esperances, per les primeres passes que ha comen<;at a donar.
Crec, sens dubte, que possiblement el seu desig hagués
estat fer-ne una remodelació molt més profunda, encara
que I'obvietat de la situació no l'ha permesa. Molts són
els temes pendents a resoldre encara i que la forma de
com es fa o no es fa no té, en aquest cas, la meya aprovació: em referesc, des de la meya perspectiva ele Menorca, al sector primari, amb una atenció molt minsa
respecte cl'aquests aspectes del seu Govern i, per una
altra banda, hi ha una serie de temes pendents que són
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sagnants, com són la posada en marxa del museu de Menorca, el desallotjament de Cales Coves, les declaracions de bé
d'interes cultural, entre d'altres. No obstant ae;o, allo que
s'ha dit darrerament determina, pel que s'ha dit en primer
1I0c, que aprovi, amb alguns matisos, amb alguns aspectes
diferenciats entre conselleries, globalment, la seva gestió i la
del seu Govern, mentre continul així, tal com ha comene;at
aquesta nova tasca i tractant d 'esborrar aquests punts negres,
no en diria negres -ho torn a repetir-, grisos, que havia esmentat aquí en fer un petit esbós deIs temes la importancia
deIs quals crec que era fonamental dir.
Senyor President, compti amb el meu suport per elavant
ele qualsevol crítica i actituels elemagogiques que es mantenen per part el'alguns altres eliputats o el'alguns altres grups
i partits polítics presents en aquest Parlamento Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. senyor Peralta. Té la paraula el senyor Vidal per
un torn de eleu minuts.
EL SR. VIDI\L 1 JUAN:
Gracies, Senyor Presielent, Molt Honorable Senyor Presielent ele la Comunitat Autonoma, senyores i senyors eliputats.
Quan ens trobam en l'equaelor de la present legislatura i en
aquest elebat sobre l'estat ele la nostra comunitat autonoma
o de l'acció política i ele govern ele la propia comunitat,
parL avui aquí, exclusivament com a representant ele la
Feeleració d'Independents el'Eivissa i Formentera. Per aixo,
com l'any passat, em referiré molt especialment a un aspecte
concret de l'actuació realitzaela i la que preveu per al futur
l'executiu balear respecte elels consells insulars, sense eleixar
ele banela el que va ser el tema central de la intervenció del
Molt Honorable President en el pIe d'ahir, la situació economica actual de la nostra comunitat autonoma i les seves
perspectives ele futuro Comentarem, en primer 1I0c, alXO
últim en relació amb el que va elir ahir el presielent.
En qualque cosa, no massa, va eliferenciar-se el seu eliscurs el'enguany elel ele l'any passat. En aquesta oportunitat,
va reconeixer que patim una crisi economica, no tan greu
com la que sofreixen els altres inelrets ele l'Estat espanyol,
pero crisi economica, i aixo és cert, pero també ja sap que
es eliu que el tort -el tuerto, en castella- és el rei en el país
elels cecs, pero continua sent tort, o sigui, que només hi veu
el'un ull. Per aixo, a pesar el'aquesta realitat i el'aquesta crisi
economica, tal com sona i no amb la elisfressa ele qualificar-la
com fa un any ele simple crisi financera, aixo el'anomenar les
coses pel seu nom -repetesc- no eleixa de ser una passa enelavant i així ho reconeixem. Va fer menció, el Senyor President, a alguns aspectes positius de la seva gestió de govern i,
eles de la nostI-a postura el'oposició lleial i constructiva, hel11
ele reconeixer-li les millores en infraestructures, quant a la
xarxa ele carreteres i sanejament així com les elutes a terme
en ports elepenelents ele la Comunitat Autonoma i tal11bé en
l'entorn ele les platges, si bé aixo no ens ha ele fer oblielar

que dins la nostra com unitat auto noma -d 'aixo, en parlarem més endavant- hi ha també elesequilibris en
aquest aspecte.
Pero en allo que no ens va satisfer prou va ser en el
que es refereix a política hielraulica i protecció elel meeli
natural. Hem ele elir-li que no basta, en el primer tema,
amb fer net torrents i projectar potabilitzaelores, encara
que aixo sigui important, ja que una satisfactoria política el'aigües a una comunitat insular no es pot fer sense
elescentralitzar els organs executius que 1'han ele posar
en practica.
En la protecció elel meeli natural, no és suficient
estar alerta i controlar els incendis forestals, és necessari
també elefensar els nostres boscos i els nostres espais
naturals d 'altra mena ele elepreelacions, el 'altres atemptats
a la nostra riquesa natural, al nostre patrimoni paisatgístic. Pensem en allo que es pot fer per evitar que es
cremin els boscos, pero, per recuperar els que s'han
cremat també, pero no oblielem que també s'ha el'evitar
que es elestrueixin i que llavors no es restaurin, per
exemple, amb l'explotació ele peelreres. moltes vegaeles
sense massa control, i sobretot que no es pot continuar
elestruint espais naturals, ni tan soIs mitjanc;ant trucs
molt dctualitat, que tenen noms com el el'alelees intel'ligents i que només poelran servir per enganyar creeluls i per, a la millor, fer canviar aixo que hem tengut
fins ara ele pagar royalties als italians pels seus invents,
perque aquests trucs intel'ligents, ele llestos, on sempre
hi ha italians pel mig, crec que poelen fer que siguin ells
els que ens hagin de pagar royalties a partir el'ara.
Pero, apart ele la broma, voste, Senyor Presielent,
eleia ahir molt clarament, i amb aixo estic completament
el 'acorel, que no arnés desenrotllisme urbanístic quan es
referia a la necessitat el'un elesplegament economic basat
en altres alternatives. Per cert, jo li vull elir que tal vegaela no es va aprofunelir molt en el sector elel comere;, tal
vegaela, en aquest aspecte s'hauria el'haver fet una menció a aquest pla d 'equipaments comercials que esperam
i elel qual estam segurs que es dura enelavant.
Per tant. voste es va referir, per a aixo tenelra tot el
nostre suport quant a les accions que va anunciar, a la
prioritat per garantir l'ocupació laboral com a primera
referencia als seus objectius ele futur. El turisme no el
poelem oblielar tampoc, la seva referencia és correcta,
pero, eles ele la perspectiva ele la formació política a la
qual represent, li he ele recorelar, perque és una realitat
i aixo ho hem ele elir al11b tota lleialtat tal11bé, que som
quatre illes, que en turisl11e som competielores entre si,
i que ha ele buscar fórmules perque no es proelueixin
alguns retarels, que jo no els atribuesc a mala voluntat,
pero que són evielents, per exemple, el Pla el'orelenació
ele 1'oferta turística el 'Eivissa, Formentera i Menorca,
per al qual es va elonar el termini el'un any al Govern
-supós que no era un recado a la madre sllperiora, C0111
eliu el seu amic senyor Huguet-, estaria enllestit. ( ... )
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també va dir que el 1994, per fer front a la crisi, tan sois
seran ateses complidament les des peses socials i que I'austeritat seria la norma de l'Administració de la Comunitat Autonoma, sense que s'hi deixassin de dur a terme inversions
reals productives, amb aixo estam d'acord; pero aquÍ cal
preguntar, en aquest aspecte cal preguntar si es pot qualific~\l
com a tal, d'inversió productiva, la que duu a terme el seu
Govern amb la complicitat del Consell d'Eivissa -o viceversaen la construcció en aquella illa d 'una innecessaria seu de
deu mil metres quadrats d 'edificació, una edificació futura
que generara despeses corrents i que és completament desproporcionada, perque la burocrácia excessiva que comportara, que no acaba precisament amb I'exemple que en va
posar ahir el Senyor President, quant que a Balears hi ha el
funcionariat menys nombrós de tot l'Estat, perque ja em
diran, aquesta relació de funcionaris que s 'hauran de ficar
dins aquesta seu amb els 570 quilometres quadrats d'Eivissa.
Hem deixat per últim Iloc allo que per a nosaltres és
prioritari, el tema de les transferencies, tant pel que fa al
tI'aspas de competencies als consells insulars, sobre el qual va
passar ahir de puntetes el Senyor President, pero, naturalment, i no per fer un joc de paraules, avui, i no de puntetes,
perque ha estat per una veu femenina. hem tengut una bona
notÍcia a aquest respecte, aixó fa que aquesta noteta que
m'he preparat avuÍ, la veritat. em serveixi de poc, l'havia
preparada avui matí abans de coneixer aquesta bona nova.
No obstant aixo, he de dir que em compbu que allo que
vaig dir l'altre dia -ara el Sen VOl' Presielent m 'ha ences el
Ilum groc- sobre que aquell Ilum vercl e1'esperan<;a que jo
havia entrevist en la reunió que varem tenir tots els grups
amb la Senyora Vice-presidenta s'ha confirmat i que aquell
projecte ele Ilei, e1el qual varem dir, amb tota Ileialtat i sinceritat, que el consideravem un el/SlIS hclli; per aixó feiem la
broma en pregonar un poc alió que passava a Rússia, d'on
som un poc Iluny, la veritat, esperavem que el Senyor Presie1ent elel Govern retiraria els tancs que amena<;aven el Parbment, bé, els tancs, que de vegaeles fins i tot s'ajuelen d'algun
franctiraelor, afortunaelament ha estat retirats Í, per tant, jo
no tenc cap inconvenient a retirar també les bassetges i a
col'laborar en tot alIó que faci falta perque vagin enelavant
-acabaré prompte, Senyor Presielent, llavors tenelrem oportunitat de continuar- aquestes transferencies als consells insulars, i aquí, si m'ho permet, ]'únic que voldria dir és que no
es confongui allo que és el tI'aspas de competencies als consells insulars, crec que és una feina que hem de fer tots els
polítics la d'informar a aquest respecte, aixo es fa mitjan<;ant b Comissió Tecnica Interinsular, amb alió que és l'exercici ele competencies perque aquestes materies siguin
transferides o delegades als consells insulars. És a l'exercici
ele competencies o al control ele l'exercici de competencies
a alió que es refereix aquest projecte de lleÍ, e1el qual hem
tengut la bona nova que ha estat retirat i que. si ho recorelen
vostes, senyores i senyors di putats, fins i tot alguns de la
premsa, els quals algunes vegaeles també escolten les meves
intervencions, varem demanar que per favor es retiras ja en
el primer envite, ho dic en castellá perque se m'entenguÍ, el
varen retirar. ara s'ha fet cas a rectificar el ( ... ). Per tant.
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Senyor President, si m'ho permet i si tenim fe, com en
el misteri de la SantÍssima Trinitat, un sol deu i tres
persones diferents, si tenim fe en aquesta comunitat
autonoma, una, pero trina, als consells insulars, i m'atrevesc a dir que quant a illes, quatre, pero aixÍ I'acudit no
em sortiria, tendra el meu suport i el de la formació
política a la qual represento Moltes grácies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Vida!. Per tancar aquest torn, té la
paraula el diputat senyor Pascual i AmorÓs.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Senyor President, senyores i senyors diputats. Com
tots vos tes saben, eles del passat 8 ele maig, Unió Mallorquina té tres eliputats en aquesta cambra, un deIs quals,
la Senyora Munar, és la presidenta del partit.
Unió Mallorquina desitjava que fos precisament la
Sra. Munar c¡ui intervingués en aquest debat i volem
agrair a totes les forces polítiques de l' oposició ...
EL SR. PRESIDENT:
Senyor Pascual, se cenyeixi a la qüestió, li record que
dins aquesta cambra es funciona per grups parlamentaris, no per partits polítics. Se cenyeixi a la qüestió. per
favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
SÍ, Senyor Presielent. Sembla que hi ha alguns eleterminats interessos en posar dificultats a Unió Mallorquina, pero Unió Mallorquina és un partit que no es mou
per interessos ...
EL SR. PRESIDENT:
Senyor Pascual, se cenyeixi a la qüestió; és la segona
vegada que li faig l'observació.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gracies, Senyor President. Perdoni, Senyor
President, pero som el'Unió Mallorquina, a mi em sap
greu.
Senyor President elel Govern, el seu discurs d 'ahir
pot ser dividit en tres blocs. Un primer bloc, que, per
cert, va ocupar més ele la meitat de la seva exposició, va
consistir en una descripció del que ha passat elurant
aquests deu darrers anys i una análisi ele la situació
económica actual de les Illes Balears respecte el 'Espanya
i d'Europa.
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Estam d 'acord amb les xifres, coeficients i percentatges
que voste va elonar elurant la seva exposició, i és més, hem
el'alabar la sinceritat que va tenir, per exemple, quan va
reconeixer que I'any 1983, any en que voste va accedir a la
presielencia elel Govern, les Illes Balears ja s'havien situat en
el primer lloc ele les comunitats autonomes espanyoles en
renda per capita.
Aixo demostra un reconeixement que el principal responsable de la creació ele riquesa a la nostra terra ha estat la
societat civil i que no únicament els governs diversos presidits per voste han contribu"it a la creació d'aq uesta riquesa,
sinó que també ho ha fet el Govern preautonomic.
Així mateix li volem agrair aquí, en aquest moment ele
la nostra amllisi elel seu discurs, que hagi elestacat com una
part positiva ele la labor elesenrotllada pel seu Govern la tasca
de la Conselleria de Cultura, que membres del nostre partít
han tengut I'honor i la responsabilitat ele elirigir
col'legiaelament amb tots els membres elel seu Govern.
U na ele les coses que voste apunta a I'acti u del seu Govern és la millora de les infraestructures que elurant aquests
eleu anys s'han produ'it a la nostra terra.
Aixo és cert pel que fa a les carrete res o a les obres ele
sanejament i depuració el 'aigües resieluals i també, per exempie, a les obres el 'embelliment de les zones turístiques, encara que en el camp ele les infraestructures queelen llacunes,
importants algunes, segurament per problemes amb l'Aelministració central a vegaeles i també algunes altres per no
eleelicar prou esment a uns problemes que dia a dia s'han
agreujat.
Més tarel em referiré al problema ele I'aigua, maxim
exponent elel que acab ele dir.
El segon bloc elel seu eliscurs eluia per títol "El futur" i,
C0111 he dit, és manco elesenrotllat que el primer.
S'ha ele constatar que sembla que s'ha produ'it algun
canvi en la seva manera de pensar -canvi positiu- qua n diu
que no al elesenvolupisme urbanístic de temps enrera i sí a
un nou procés on I'especialització basaela en servei. qualitat
i preu ens faci emprendre i aconseguir un camí d'activitat
economica que doni seguretat i expectatives.
Li he ele recordar, Senyor President, que, al llarg el'aquests eleu anys, on hi ha hagut més discrepancies entre el
seu partit i Unió Mallorquina ha estat en I'orelenació del
territori. precisament perque Unió Mallorquina no ha volgut
en cap moment el desenrotllisme urbanístic que en alguns
casos es volia afavorir des elel seu Govern.

Hem el'esperar, per tant, que aquest nou i jo ve Govern
sigui tot el sensible que fa falta respecte ele la defensa ele la
natura que la societat balear elemana.

Senyor President, per a la Buita contra la desocupaciper a I'augment ele I'austeritat del seu Govern i per a
la descentralització, tant ele l'Estat cap a la Comunitat
Autonoma com el 'aquesta cap als consells insulars, tenelra tot el suport d'Unió Mallorquina perque entenem
que I'atur és el problema més greu i que més preocupa
als nostres conciutadans, perque en temps de crisi economica profunda com els que vivim, com a mínim,
s'han ele congelar els imposts, aixo vol elir que s'ha de
gastar poc i bé, i perque la elescentralització política és
un deis fets més importants de l'acció política per a un
partit nacionalista com UM.
Ó,

Esperam que el projecte ele pressupost que entrara
aquest mes en el Parlament contenelra la traducció en
xifres, en pessetes, d'aquests principis aquí ahir anunciats.
Ara bé, fa falta parlar de les mancan ces que trobam
en el discurs que va fer ahir.
Senyor Presielent, voste va parlar ahir ele progrés sostengut elel nostre poble, vull fer emfasi en la paraula
sostengut perque és la que ha de fer possible el benestar
elels nostres conciutaelans.
Efectivament, hem vist com eles de 1985 a 1989,
aproximaelament. les Illes Balears han gauelit el 'un augment ele Proelucte Interior Brut més gros que el ele I'Estat, en canvi. els anys següents -90, 91, el 89 crec que
també hi entra- el creixement ha estat inferior, per ser
l'any 1992 una miqueta superior i amb tota probabilitat
el 1993 sembla que també sera superior.
Aixo elenota precisament que fa falta un gran esfor<;
eles del Govern balear, des ele la Comunitat Autonoma,
eles ele les institucions ele les Illes Balears, per cercar un
nivell el'activitat economica molt més constant, molt
més estable i que no tengui els alts i baixos que hem
patit els elarrers anys.
Avui, per exemple, el sector de la construcció esta en
profunda recessió, per tercer any consecutiu, i pensa111
que aixo és conseqüencia de I'excés ele construcció que
hi va haver en el quaelrienni 1987-1990, o sigui, I'excés
el'activitat el'aquest quaelrienni és una ele les causes més
importants ele la recessió el 'avui, no l'única, evielentment.
Per tant, el Govern ele la Comunitat Autonoma ha ele
prenelre mesures per elonar tota I'estabilitat que es pugui
a un sector tan important com el sector ele la construcciO.

D'altre costat, també eles elel seu partit, repetielament
s'ha elemanat i es elemana seguretat juríelica en el camp
ele I'urbanisme i únicament es pot assolir aquesta si
tenim plans estables en el temps i no elepenelents elel
teixir i desteixir deis govern successi us.
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La Ilacuna més important d'aquests deu darrers anys, als
quals voste passava revista, és l'absencia d 'unes directrius
d'orelenació territorial consensuaeles al maxim i que estableixin un moelel territorial estable, que ha de ser conseqüencia el'un model economic per a les Illes Balears.
No es pot eleixar acabar aquesta legislatura sense que
s'hagi discutit en el Parlament, i a ser possible consensuat, el
moelel economic i territorial al qual les Illes Balears s'han
el'encaminar el que resta el'aquest segle i el comen<:;ament elel
segle XXI.
Unió Mallorquina vol, Senyor President. que aquest Parlament eliscuteixi ben aviat els criteris ele les futures elirectrius
el'orelenació territorial i que I'avan<:; el'aquestes sigui exposat
al públic durant la present legislatura, perque aquesta és una
feina de primera magnituel per aconseguir un procés socio-economic sostengut i sostenible.
Senyor President, hi ha dos temes concrets que són objecte de la nostra gran preocupJció. un n 'és el deis incendis
i l'altre iJ manCJ d'aiguJ.
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regim economic i fiscal especial i propi de les Illes BaIears.
Respecte a aquest punt, Senyor President, Unió Mallorquina fara tots els esfor<:;os perque les Illes Balears
puguin gaudir el 'un regim economic i fiscal que sigui
conseqüencia del fet eliferencial ele iJ nostra economia
així com del fet de la insularitat.
No elebades, Unió Mallorquina va proposar a la reforma ele I'Estatut el'AutonomiJ ele 1991 la inc1usió de
l'artic1e 54 bis que, ele ser aprovat per les Corts Generals, possibilitaria la posterior negociació el 'un concert
economic Estat- Illes Balears.
Pero, al mateix temps que satisfets pel seu anunci,
estam preocupats per l'actitud elel Partit Popular a nivell
estatal.
Yeu factible, Senyor Presielent, que el Partit Popular. ..
EL SR. PRESIDENT:

No bastJ, Senyor President. amb elir que els incendis que
hem patit enguany -I"Jny més desJstrós- es poelen consielerar
com una calJmitat. Esperavem I'Jnunci el'un conjunt ele
mesures, sobretot ele caire preventiu, per evitJr que l'any que
ve es proelueixi unJ altra caiJmitat. Unió MJllorquina pensa
que els eloblers gastats per evitJr els incenelis forestals constitueixen unJ primera necessitat ele les nosU'es illes.
També esperavem l'anunci el'unes pro postes ele solució
als greus problemes ele manca el'aigua potable per a la pobiJció, tant en quantitat com en qUJlitJt.
Unió Mallorquina pensa que és absolutament necessario
que seria molt ben vist pels nostres conciutaelans, que les
aelministracions públiques fessin un esfon; economic per
disminuir les perelues ele les xarxes ele prove"iment el'JiguJ.
disminuir les perdues.
AixÍ mJteix. dins Unió MJllorquinJ existeix preocupJció
perque el transvasament ele recursos hÍdrics des de SJ MJrineta cap a Palma-Calvia o Anclratx no hipotequi el elesenvolupament economic ele LlubÍ. tvluro. Santa MargaliciJ,
Petra o Ariany i que fomenti el creixement urbanÍstic ele iJ
baclia de PalmJ.
Les directri us el'orelenació territorial han ele recollir el
principi que tot creixement urbanÍstic ha ele comptar amb
els recursos híelrics necessaris sense que pugui fer-se en
perjuelici el'altres comarques o inelrets, normalment més
eleprimits.
El tercer bloc elel seu eliscurs. Senyor President, que en
realitat constitueix la c1oenela, és la criclJ als grups polítics,
agents socials, representants empresJriJIs, tecnics qUJlificats
i membres elel seu Govern J fer un seguiment i un estueli
rigorós que ens legitimi J l'hora ele sol·licitJr de l'Estat un

Senyor Pascual, acabi, per favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, Senyor Presielent, acab tot el'una.
Yeu factible, Senyor Presielent. que el Partit Popular
ele Maelriel pugui en algun moment elonar suport afer
que les Illes Balears tenguin un regim economic i fiscaL
especial i propi?
Per acabar, Senyor Presielent. em permeti que li recoreli que el fonament més soliel el 'una coalició electoral
entre elos partits és el respecte mutu que ambelós es
tenen.
En aquest sentit, Unió Mallorquina es congratula ele
I'anunci que la vice-presielenta elel seu Govern ha fet
avui matÍ ele la retiraela elel projecte ele llei sobre l'exercici ele les com petencies transferieles o elelegaeles als
consells insulars, perque el elesenvolupament institucional elerivat ele I'Estatut s'ha ele fer per consens i s'ha ele
clur a una autentica elescentralització política ele la Comunitat Autonoma.
Ara bé, no sempre en el passat el Partit Popular ha
tengut el respecte a Unió Mallorquina que un soci ele
coalició es mereix. En qualsevol cas, aquest elebat no és
I'aelequat per parlar el'aquesta qi.iestió amb caracter
generJI, pero sí li he ele elir. Senyor Presielent, que Unió
Mallorquina espera que emprara tota la seva influencia
i capacitat ele convicció perque la proxima vegada pugui
ser la presidenta c1'UM qui parli en nom d'aquest partit.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Pascual. Per a la contestaclO, té la paraula el Senyor President de la Comunitat.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Senyor President, senyores i senyors portaveus,
em correspon parafrasejar, en aquest cas, el meu bon amic
senyor Cosme Vidal i respondre així a un grup tot sol i tres
persones. Un grup i tres persones que, al meu veure, han
expressat de qualque forma una serie de coincidencies i
algunes discrepancies. Tant és així que crec que la contestació podria ser possiblement la mateixa, exactament la mateixa, pe\' a tots tres.
Acceptar, de qualque manera, aquelles advertencies que
fa el grup al qual representa el senyor Peralta en aquells
temes que fan referencia a gestió de turisme, acceleració com ha fet també el senyor Vidal- del POOT per a Menorca
i per a Eivissa, per la influencia que aixo pugui tenir, tot i
que justifica que la tramitació que ha tengut, el debat i discussió, el de Mallorca, al Ilarg d'aquest any, segurament
redundara en benefici d 'una més rapida possibilitat d 'actuació a les alu'es illes.
Respondre igualment a aqueixa felicitació per la seguretat
que hem mantengut en la defensa d'aquells principis de
corresponsabilitat fiscal, que eren indispensables a l'hora de
tractar un tema com el de la cessió del 15% de l'IRPF. Hel11
fet l11enció aquí, avui i ara, i molt breument, que si en cap
moment de la meya intervenció va sortir aquell tema és
perque realment no sabia quina part de la pel'lícula contarlos, si la primera, si la segona, si la d'avui matí a darrera
hora o la que ens contin dema, just abans del Consell de
Política Fiscal i Financera, perque són quatre pel'lícules
diferents i no volia que em diguessin que hi havia una
pel'lícula de bons i una de pillets, una de pillets i una de
bons. Per tant. hem fet en tot moment, en aquell tema, defensa a ultran<;;a (l'allo que hem considerat que era bo per a
Balears, independentment de qualsevol altra consideració, i
em sembla poder avan<;;ar que aquell tema ha de continuar
rodant encara molt més abans de donar-hi una contestació
definitiva.

d 'un calenelari de transferencies als consells insulars,
perque creim que és impropi, en aquell moment, aturar
un procés tan esperat, tan desitjat i tan necessario
Jo volelria manifestar tant al senyor Vidal com al
senyor Peralta que tot allo que puguem sempre atendre,
allo que les veus del seu grup parlen per la seva boca
respecte ele les illes menors i deIs conceptes generals de
l'administració d 'aquesta societat nostra, el 'aquesta comunitat nostra, sera ben ates perque veim que va eles de
les vies del que és positiu, tant a un com a l'altre.
Respecte del senyor Pascual, jo voldria que entenguessin -jo ho comprenc així- que ha hagut de fer greus
equilibris perque el Senyor President no li llevas la paraula avui, perque ( ... ) jugar moltes vegaeles males passades, avui érem en una d'elles. Com a portaveu, li dic
amb tota claredat que he rebut el missatge contengut
dins la seva intervenció, en nom de qui ve, que el don
per rebut en allo que té de positiu, en allo que té de
crític i en allo que té ele diferenciador, perque no hi ha
cap dubte que la suma de criteris, la suma d'idees i la
suma de principis, logics uns, de conveniencia política
uns altres o de recercaela diferencia algun, fan que, en
aquell moment, sense haver d'entrar ni a rebatre'ls ni a
explicar-ne la diferencia, i molt menys a combatre'ls, em
faci exclamar que dins les reunions, elins aqueixes reunions internes ele partit a partit, com aixÍ ho fan aquells
que tenen entre si un respecte mutu, podrem treure
endavant una suma molt més positiva de les actuacions
que com Govern, com a comunitat, tothom espera de
nosaltre~, i tan soIs em limitaré a fer aquí pública una
contestació amb una sola paraula a una pregunta molt
concreta i molt determinada sobre el meu grup a nivell
nacional, en tant que em compromet, i aquesta contestació és només sí.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Cañellas. En torn de replica, senyor
VidaL té la paraula.
A causa que són dos els que intervendran, el torn de
replica és ele cinc min uts.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Agrair ;¡ tots dos que hagin entes la modificació o la
retirada de la Llei reguladora de les competencies deIs consells insulars amb merits a aquesta repetida manifestació per
part del nostre gru p d 'intentar consensuar-la; tant quan es va
presentar com després, quan s'ha continuat aquesta tramitació, no eren meres paraules sinó que es tractava indubtablement d'aconseguir, a través d'aquest consens, que hi pogués
haver el maxil11 d'opinions conjuntades respecte d'aquell
tema. 1 si aixo fa que el debat posterior que hi hagi elins
aquest propi Parlament amb les comissions que faci falta
arriba a una solució que és bona per a tots, ens en congratularem, sempre que. aixo ho deix ben clar i ja per anticipat.
vull anunciar aixo no entorpira de cap manera la continu'itat

Gracies, Senyor. President, no he sortit a la tribuna
perque cinc minuts rendeixen per fer el despla<;;ament.
Bé, en la meya primera intervenció, Senyor President, he deixat, perque pensava ja que sortiria el tema,
la referencia a aquest suport que voste va demanar a
tots els grups per obtenir almenys una comprensió, per
obtenir un regim especial fiscal i economic propi de les
Illes Balears. Naturalment que estam al seu costat perque ens comprenguin eles ele I'Administració central, i
només li voldria dir que aixo, que és una realitat geografica, aquesta composició o aquesta identitat de comu-
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nitat pluriinsular, ho tendrem més facil de fer comprendre
al' Administració central si nosaltres ho entenem entre nosaltres, i per aixó, sempre els meus esfor<;os van destinats a alió
mateix. Si la Comunitat Autónoma ho compren dins la própia comunitat respecte de les quatre illes que la integren,
sera molt més facil que ho facem entendre a l' Administració
central.
Quant a la se va referencia, que enguany també s'ha diferenciat de I'any passat, perque ens va dedicar exclusivament
a cada un deis components la seva replica, i enguany ha dit
alló que en parafrasejar un poc alló que he dit sobre aquest
misteri de la Santíssima Trinitat i de la Comunitat Autónoma, nosaltres també érem un grup únic i tres components;
bé, Molt Honorable i habil Senyor President de la Comunitat Autónoma, ho ha dut aquí, pero, ai, Senyor President, si
la nostra comunitat autonoma arriba a ser una comunitat
autonoma mixta C0111 és el Grup MIXT, més que aixo.
Llavors, jo tampoc no m'he referit a una cosa que li han
tirat en cara -em permeti un poc el to humorístic, pero aixÍ
crec que va molt millor-, jo no sé on he Ilegit que, no sé per
quin grup, li aixecaven ahir que no s'havia referit al cataJa
per res; en canvi avui, ha parlat del 15% de I'IRPF, i COl'
que jo, el cataL1 que més conec és Jordi Pujo!. crec que h;¡
tengut una referencia al catala perfectament clara, que també la cOl11partim.

rRiallcs).
Bé, finall11ent, quant a la transferencia als consells insulars, jo li he de dir, Senyor President, amb tot respecte, que
nosaltres també hem de ser els primers en entendre la
pel'lícula, perque, si no, Ilavors, els mitjans ele comunicació,
que són els que ho tranSl11eten als ciutaelans, perque els
ciutadans ni hi caben, aquÍ, ni en vénen molts, m'estic referint a ciutaelans de ( ... ). Si no ens entenem nosaltres mateixos, aixó sera difícil. Voste ha dit, com ha dit avui matÍ la
Senyora Vice-presidenta, que aixó ele retirar aquest projecte
de Ilei sobre l'exercici de competencies als consells insulars
no frenaria per res el traspas de competencies als consells
insulars, no faltaria més. és que una cosa és una cosa i I'altra
és l'altra. Les transferencies o el traspas ele competencies
transferides o delegades als consells insulars s'han ele fer mitjan¡;ant la Comissió Tecnica Interinsular, i aixó és i sera
així, perque és estatutari; en canvi. alió altre, que és el quid
ele la qüestió, i per aixo em permeti que elema nosaltres
presentem. entre altl'es. una proposta ele resolució que fa
referencia a aixó. que la meya postura. tot i estar molt content el'aquesta decisió de vostes. sigui un poquet cautelar.
perque. és la manera com es reguli l'exercici el 'aquestes
competencies. és per aixo que varem presentar-ne el projecte de Ilei. i no té res a veure una cosa amb I'altra. Per tanto
molt bé per I'aclariment del Senyor Presielen!. ele la Senyora
Vice-presidenta. a aquest respecte. peró si sabéssim explicar
les coses bé, seria óptimo
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Bé, crec que amb aixó queda tot quant volia contestar o replicar al Senyor President i donar les gracies per
la seva comprensió. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Vida!. Senyor Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Senyor President, senyores i senyors diputats, com
seré molt cur!, més aviat telegrafic, parlaré des de l'esco.
Senyor President del Govern. comunicaré a Unió
Mallorquina que voste ha rebut el missatge. Segon. esper
que les propostes que s'han fet aquÍ relatives a ordenació del territori. les elirectrius d 'aigües i incendis, siguin
acceptades pel Partit Popular. Tercera cosa, respecte de
la pregunta molt concreta que li he fet, a veure si el
Partit Popular a nivell estatal -per a voste a nivell nacional, per a nosaltres a nivell estatal- pugui en algun
moment donar suport perque les Illes Balears tenguin
un regim economic i fiscal especial i propi, voste 111' ha
contestat que sí. i jo li elic: Amén, així sia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Pascual. No hi ha contrareplica. Passam a la intervenció del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Té la paraula el senyor Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Senyor President, senyores i senyors diputats. Molt
Honorable Senyor President del Govern. Enguany s'han
complit deu anys de l'entraela en vigor ele l'Estatut
el'Autonomia de les Illes Balears. enguany també s'han
complit deu anys de I'elecció del senyor Gabriel Cal1ellas i Fons com a president del Govern. Deu anys sobre
els q uals ens hem ele demanar: Han servit per justificar
la nostra autonomia? han servit per alleugerir el jou del
centralisme? han servit per fer comprendre als ciutadans de l'Estat la realitat plurinacional d 'aquest i perque
respectin les diferencies culturals? han servit perque els
ciutadans de les IHes Balears recuperem I'autoestima.
comen¡;ant per respectar el territori i defensar la nostra
Ilengua i cultura? han servit per superar la dependencia
economica o hem lIiurat les nostres empreses a les multinacionals?
Senyores i senyors diputats, a jutjar per la irracionalitat ele la darrera polemica sobre I'Impost de la Renda ele
Persones Físiques o per les darreres estadístiques sobre
I'ús del nostre idioma al carrer o pel llistat interminable
de tancament cl'empreses de les nostres illes, poc hem
avan¡;at en aquest sentit. més aviat hem retrocedit considerablement en alguns aspectes.
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Diuen, pero, que no hi ha mal que per bé no vengui,
sempre que s'aprengui deis errors passats i es faci proposit
d 'esmena. Difícilment, pero, es poden esmenar errors quan
aquests no s'accepten. Difícilment es poden corregir defectes
quan s'amaga el cap davall I'ala. Perque, Senyor President,
el que no es pot fer és atribuir els mals que ens afecten (indústria en crisi, construcció en retrocés, augment de I'atur)
a un enemic exterior: La situació economica internacional
dolenta o la situació economica espanyola desastrosa; i a la
vegada atribuir-se els exits en allo que funciona. Textualment
deieu: "S'ha de reconeixer que el sector turístic camina bé,
amb resultats satisfactoris, aixo ens fa dir obertament que,
gracies a les mesures preses durant aquests anys i a I'esperit
il'lusionador de la nostra societat, és la situació manco do lenta del conjunt del país."

apostar per la qualitat, mentre ajuntaments amb majoria
absoluta del Partit Popular intenten aprovar urbanitzacions que doblarien la població actual del seu terme? Com
es pot permetre, amb la complicitat del Govern i de
l' Ajuntament, la degradació progressiva de la Platja de
Palma i de moltes altres zones turístiques, coneguda ja
com la "magalufització" de la Platja de Palma, que és la
mescla desordenada i descontrolada el'usos diferents i
serveis complementaris de manera saturada, procés final
d 'un turisme destructor de turisme i comen<;ament de la
degradació turística? Com és possible, en contra del
criteri de la Conselleria de Turisme, fomentar la con versió d 'hotels obsolets en apartaments de m ultipropietat,
que converteixen zones turístiques en barris ciutadans,
fet que ha ofegat i ha fet perch'e tot I'atractiu turístic de
diverses zones que no tenen possibilitats de millora de la
qualitat turística?

Senyor Cañellas, atribuir-se tot el merit d 'una bona temporada turística i oblidar la incidencia del conflicte a Iugoslavia o els atemptats terroristes a Egipte, per exemple, és no
voler acceptar la fragilitat de la nostra realitat. Perque -torn
a citar- "amb total i absoluta independencia de temporades
turístiques com I'actual que, si bé poden qualificar-se de
positives, no poden ni deuen servir per dissimular o maquillar problemes estructurals que requereixen d'un diagnostic
i un tractament efica<;, per evitar, en un futur, la dependencia de factors externs, com puguin ser la devaluació de la
pesseta, la inestabilitat política d'alguns deis palsos competidors, etc."

Com es pot apostar pel meeli ambient i, des del Govern, assistir impassible al procés d'esgotament i salinització deIs aqüífers sobreexplotats per les empreses
prove'idores, mentre que la Junta d'Aigües se'n renta les
mans? Senyor Cañellas, no es poden defugir sempre les
responsabilitats amb I'excusa que les competencies són
del Govern central. En materia d'aigües el Govern
balear té moltes responsabilitats, i en no exercir-Ies és
el primer culpable de la mala qualitat de I'aigua de
molts de m unicipis de Balears.

El nou conseller de Turisme probablement coneix aquestes frases perque són seves, jo només les he traduldes perque no estaven en I'idioma propi de les IIIes Balears. Com es
pot afirmar, doncs, que el turisme camina bé si malgrat tots
aquests factors favorables, si malgr;¡ L ia devaluació d'un 24%
de la pesseta, la despesa turística no ha augmentat ni de
molt en aquesta proporció?

1 quin exemple dóna I'Administració quan els espais
naturals de titularitat pública com sa Dragonera o Mondragó presenten I'actual estat de degradació? Us recordam que la disposició addicional tercera de la L1ei d'espais naturals, aprovada el gener de I'any 1991, diu que
el Govern promoura la declaració de parcs naturals en
les arees protegides.

Senyor President, no veim un proposit decidit d 'esmenar
les coses dolentes, com ens deieu ahir. Us podríem creure
si observassim unes accions de Govern decidides en aquest
sentit. Si la recerca de la qualitat turística no fos una simple
recomanació a empresaris i sindicats, que es queda en pur
voluntarisme si no va acompanyada de mesures concretes des
de I'Administració que incentivin la iniciativa privada. Pero,
quin és el camí que dóna I'Administració? En el millor deIs
casos, dubtes, plans que no s'arriben a aprovar, ordres que es
rectifiquen, per acabar, des de la mateixa Conselleria de
Turisme, recomanant-ne una interpretació no massa rígida.
Aixo quan no s'actua en sentit contrari als fins que es persegueixen.

Per aixo, Senyor President, quan els distints sectors
demanen la intervenció del Govern, no confongueu les
demandes deis ciutadans i deIs empresaris com una
sol'licitud de subvencions amb mentalitat intervencionista, sinó que la societat us demana, simplement, que
governeu, que aquest Govern que presidiu governi i que
aquest partit que presidiu, a les institucions, deixi ele fer
permanentment electoralisme per banyar-se en I'acció
diaria de governar, cosa que significa, ni més ni manco,
cercar contínuament els interessos generals per sobre
deis particulars, encara que aixo tengui un cost polític
o electoral.

1 no parlam només deis dubtes i tardances en I'aprovació
del famós Pla d 'Ordenació de I'Oferta Turística, sinó d'accions o d 'omissions més concretes. Senyor President, no sois
sou el president del Govern, sinó també del Partit Popular,
el partit més votat a les IIIes Balears. 1 ningú no dubta que
exerciu un control absolut sobre el partit o com a mínim un
Iideratge indiscutit. 1 si és així, com és possible el doble
discurs d'un president que convida els empresaris turístics a

Governar significa, a més ele fer complir la lIei o
repartir subvencions amb més o manco discrecionalitat.
avan<;ar-se en el temps, estudiar les dades que no tenen
la majoría de cíutadans per orientar el rumb del país,
dirigir el timó de I'embarcació i no deixar-Ia a la deriva.
En definitiva, governar és, a més, planificar. Planificació, la gran assignatura pendent del Govern, sempre la
deixa per a setembre, després per al febrer, per no presentar-se el juny. Plans pendents, uns pagats i encalai-
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xats, alguns simplement enunciats i altres amagats després de
d ues onades d' aHegacions.

les elarreres campanyes ele proeluctes fitosanitaris, criti¿ades pels magatzems agrícoles.

Pla de carreteres, Pla ele peelreres, Pla de ports esportius,
Pla eI'orelenació de l'oferta turística -a la fi a exposició pública, esperem que resisteixi les al'legacions-, Pla d'orelenació
del transport ele viatgers per carretera, plans el 'usos i gestió
elels espais naturals protegits, elirectrius eI'ordenació territorial -imperatiu legal des ele l'any 87 i ara el nou conseller les
ajorna fins al mes de maig elel 95-, Pla de reindustrialització,
Pla ele desenvolupament regional, Pla elel Pla de Mallorca,
comaneles a I'executiu d'aquest Parlament que elormen més
o manco en estat letargic.

Del que deim, n'és un exemple I'espectacular augment elel capítol ele personal I'any 1992, any postelectoral, en el qual s 'havien ele satisfer els compromisos aelquirits. Per la liquielació elels pressu posts de 1992, hem
sabut que les eles peses ele personal a les empreses públiques pujaren el 22'34% respecte ele 1991, més elel 22°,{,
en un any. 1 ahir ens parlaveu eI'austeritat i contenció ele
funcionaris? Comptabilitzau aquest personal quan afirmau que la nostra és la comunitat autonoma amb manco funcionaris per habitant?

1 que hem ele elir ele la vertebració ele la nostra autonomia?: Nomenara algun dia el Sínelic ele Comptes?, per a quan
el Sínelic ele Greuges?, com acabaran les transferencies ele
competencies als consells insulars? Poc hem avan<;at en
aquesta vertebració, encara que avui hem rebut la bona notícia ele la retiraela elel projecte ele lIei que regula el funcionament elels consells insulars: entenem aquesta retiraela com
un gest que obre les portes a la negociació, tal com varem
proposar fa uns elies.

Unes empreses públiques eneleutaeles, avalaeles amb
més ele 12.000 milions ele pessetes per la Comunitat
Autonoma. Una comunitat autonoma, per cert, que ja
comen<;a a tenir un nivell consielerable el'eneleutament,
28.708 milions ele pessetes a 31 ele elesembre elel 92,
segurament incrementat amb 5.000 milions més al final
eI'aquest exercici.

Senyor Cañellas. coneixem la vostra justificació per negarvos a planificar, per fer eleixaelesa ele I'obligació ele governar.
Us emparau en la vostra ideo logia neoliberal: Les institucions
han d'intervenir el menys possible en el mercat: les regles de
I'oferta i la elemanda són les que regulen l'economia. Nosaltres hi poelríem estar d'acord si aquestes regles s'aplicassin
a tothom per igual. si les administracions vetllassin pel compliment ele les regles elel joc, sense avantatges per a ningú.
Pero no ha estat així, i aquÍ, vós i el vostre partit. entrau en
una altra contraelicció, perque heu alterat, heu adulterat, les
regles elel joc en facilitar la implantació ele grans superfícies
comercials mitjan<;ant requalificacions urbanístic¡ues. Une
grans superfícies que han gauelit ele privilegis urbanístics i
que posen en perill el nostre teixit ele petit comere; i que a la
lIarga perjueliquen els interessos generals ele les Illes Balears.
Senyor Caí'iellas, quan us convé eleixau el liberalisme,
aquell que preelica una elisminució del sector públic, aquell
que, als programes electorals, parla ele privatitzar les empreses públiques, i passau a practicar un intervencionisme més
propi ele regims elesapareguts que el 'un moelel "thatcheria",
i, si no, ara ho veurem.
Coneixeu el monstre que comencen a ser les empreses
públiques creaeles pel Govern balear?, sabeu que tenen el
20(}¿; elel pressupost ele la Comunitat Autonoma?, sabeu que
el 92 ja tengueren unes eles peses financeres ele 1.684 milions
ele pessetes?, sabeu que el capítol ele personal elel 93 ja és ele
1.052 milions? És cIar que ho sabeu, com no ho heu cie saber
si les empreses públiques són part important ele la vostra
gran maquinaria electoral? les quals us permeten contractar
personal a elit, sense oposicions ni vigilancia sindical. Empreses públiques que permeten als seus gerents, alguns amb sous
de consellers. comprar a l'empresa que volen. contractar els
serveis que elesitgen i afavorir a eliscreció. como per exemple,

Una comunitat autonoma que I'any 92, per primera
vegaela, tanca l'exercici amb un eleficit muItimilionari:
5.418 milions ele pessetes ele eleficit. Un deficit provocat,
en part, per 1'insuficient financ;ament, per la elesigual
participació en els ingressos estatals ele les comunitats
autonomes, ele les quals és Balears la més perjuelicada.
Pero també un deficit provocat per unes previsions
d'ingressos excessivament optimistes i una administració
inefica<;. Uns ingressos minvats per la no recaptació de
l'impost sobre les empreses que incideixen en el medi
ambient, recorregut pel Govern central, la qual cosa era
perfectament previsible, i no volem dir justificable, tal
com varem aelvertir en el elebat de presa en consideració
del projecte ele lIei. Un deficit provocat per la baixíssima recaptació elel canon de sanejament d 'aigua, en
aquest cas, atribu'ible únicament a una administració
inefica<; que provoca greuges comparatius en cobrar
l'impost a uns ciutaelans i a aItres no. i un deficit provocat per la baixaela ele la recaptació en taxes,actes juríelics
elocumentats. etc.
Resumint, l'any 1992, el'tll1a previsió elefinitiva cl'ingressos de 54.367 milions ele pessetes, tenim un grau
el'execució d'un 74'5';!ó, és a elir, 13.813 milions recaptats menys elel previst. Al contrari, no ha existit una contenció de les eles peses proporcional a la elisminució
el'ingressos, sinó que el grau el'execució elel pressupost
ele elespeses ha estat del 86'6%. Li ho recorelam, senyor
Cañellas, perque la contenció elel eleficit és la medul'la
de la ideologia liberal-conservadora mentre no s 'esta en
el poder. evidentment.
Tots aquests factors, empreses públiques que cada
any demanen més subvencions. el propi endeutament
del Govern, eleficit en la liq uidació elels pressuposts,
afegits a una manca ele competencies en planificació
economica, minven les possibilitats reals elel Govern ele
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les Illes Balears de prendre mesures eficaces per sortir de la
crisi economica.
Senyor President, si en el debat de l'any passat parlavem
de la responsabilitat del Govern en l'augment de l'oferta
turística, amb unes mesures que havien provocat uns efectes
contraris als perseguits, enguany hem de lamentar que la
tresoreria del Govern balear no permeti la inversió pública
necessaria per activar la nostra economia. Un endeutament
progressiu del Govern per finan<;ar no sois inversions públiques, sinó un augment important ele eles peses corrents i superflues, en uns anys en que la nostra economia creixia molt
per sobre de la mitjana espanyola, juntament amb el sobredimensionament del sector de la construcció provocat per les
presses en construir places hoteleres i així burlar els decrets
"cladera", crearen unes expectatives de creixement sostengut
irreals. Avui, quan el sector privat necessita l'aportació de la
inversió pública, les arques del Govern esta n buides i en
números verme lis, amb imminents reta lis pressupostaris. El
di posit regulador de I'economia, que són les administracions
públiques, esta buit quan el país té més set.
Cert que aquests problemes no són tots atriL'lLúbles al
nostre Govern. Mai no ens cansarem de denunciar la discriminaclu que pateixen les Illes Balears per part elel Govern
central, el qual hi practica una vertadera espoliació economica. En aquest sentit, la nostra veu i el nostre vot sempre
es faran sentir per reclamar més finan<;ament per a la nostra
comunitat autonoma, els regims fiscals i economics específics, encara que moltes de vegades elubtam el'aixo quan veim
subvencions a ajuntaments segons el color polític, quan veim
el clientelisme en les ajudes a entitats, quan veim el malgastament en excessius alts carrecs, assessors, estudis, propaganela,
política; aquesta és I'austeritat que els caracteritza, senyor
Cañellas? Ens creguin, senyores i senyors diputats, hem
d 'estimar molt aquest país per demanar més finan<;ament,
més recursos economics, perque els administri el senyor Cañellas i F ons.
Així i tot, a pesar de les grans eliscrepancies polítiques
amb la gestió de la majoria elel Partit Popular, voldríem que
el Govern ele les Illes Balears tengués les maximes competencies possibles. 1 hem de lamentar, una vegada més, la
manca el 'am bició de govern elel nostre president, que accepta
un pacte autonomic sense la més mínima referencia al fet
diferencial de les IIIes Balears. Unes illes que, per historia,
cultura, fet geogrMic i economic, mereixien un tractament
específic i no veure's equiparades a la baixa amb regions
espanyoles que no tenen cap tradició ni necessitat autonomica. Una manca d'ambició que ens fa témer pel futur procés
de transferencies.
Perque aquesta injustificable discriminació, que pode m
qualificar-Ia de colonialisme, comen<;a a tenir unes conseqüencies gravíssimes que poden matar la gallina elels ous
el'or: Suspensions de pagaments, disminució de J'ocupació,
augment de la marginació. Paraules que defineixen una situació de crisi economica profunda, que afecta tots els sectors
ele la nostra societat, uns amb més intensitat que altres. 1

precisament qui pateix més aquesta crisi són els desvalguts, aquells que no tenen feina, ni subsidi, ni refugio
Senyor President, és immoral que en la comunitat autonoma més rica ele tot l'Estat encara hi hagi persones que
no tenen l'essencial per sobreviure i, una vegada més, li
hem de recordar que som l'única comunitat autonoma
de tot l'Estat espanyol que no ha creat la renda mínima
ele reinserció o el salari social.
Senyor President, deixi d 'amagar els problemes sota
uns indicadors favorables. De que serveix a I'empresari
que es veu obligat a tancar I'empresa el fet que Balears
tengui el PIB més elevat ele l'Estat?, que importa als
treballaelors que queden al carrer el fet de tenir-ne la
renda per capita més elevada?
Senyores i senyors eliputats, no creim haver elramatitzat amb la nostra analisi, ni tenim una visió pessimista
de futur, al contrari, un país capa<; ele resistir una balan<;a fiscal negativa el'entre 90.000 i 180.000 milions de
pessetes l'any 1992, segons distintes estimacions, un país
capa<; ele mantenir la llengua propia a pesar de segles
el 'imposició, un país que és capa<; de mobilitzar-se per
elefensar el territori, no té res impossible. Nosaltres
creim en aquest país i en la seva gent, creim que podem
superar aquesta difícil situació economica i creim que
podem sobreviure com a poble. Pero, per a aixo, hem de
eleixar les autocomplaences, no ens hem el 'enganyar a
nosaltres mateixos, sinó que hem ele ser realistes, analitzar la situació i, a partir ele la realitat, planificar el nostre futur amb il'lusió i valentia.
Amb aquesta intenció, permetin-me que tot seguit
exposi quines serien les nostres línies prioritaries eI'actuació, evielentment sense entrar en concrecions, que
necessitarien un temps major elel que disposam avui.
Senyores i senyors diputats, estam segurs que avui
tots els partits polítics amb representació parlamentaria
coincielim que el turisme és el motor de la nostra economia, és, per sort, una activitat que, per si mateixa, és
menys contaminant que la majoria el'activitats inelustrials. a la vegaela, també coincielim que l'objectiu basic és
la recerca ele la qualitat.
On no existeixen tantes coincielencies és en l'aplicació deis instruments necessaris per assolir aquests objectius. Perque una cosa són les grans declaracions, fins i
tot la normativa i els plans que s'han impulsat eles elel
Parlament i el Govern -evielentment encara no hem
estueliat el Pla d 'orelenació ele l'oferta turística- i l'altra
cosa són les actuacions concretes. No tornaré a insistir
en al10 que he esmentat al principi sobre requalificacions
el 'hotels en apartaments, fet que com porta la elegraelació
ele la morfologia i el metabolisme turÍstico
Pero sí que vull insistir en elues qüestions importants: L 'increment el 'una mala anomenaela oferta turística complementaria formada per chirillguilOs, tiqueters,
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venedors ambulants, Ilmanteros", de durada molt limitada,
que ofega tot l'entorn i que engega uns possibles turistes
potencialment més qualitatius. També és preocupant les
dificultats per fer contractes de sis mesos, els quals permetin
als treballadors accedir al subsidi d 'hivern. Ouant al segon
factor més important que afecta negativament el sector,
l'estacionalitat, la nostra proposta seria l'increment de la
promoció ele turisme cultural i esportiu, sense que es confongui amb la promoció de més urbanitzacions encobertes per
a camps ele golf. Encara que hem ele reconeixer que a Ma1l0rca i a Eivissa l' oferta cultural és practicament n ul·la.
A partir d'aquí, existeixen dues corrents d'opinió: Una
que propugna aprofundir en l'actual model de monocultiu
turístic i que reclama més especialització encara, i 1'altra,
que, tot i que reconeix el papel' ele motor ele I'economia que
té el sector turístic, aposta per la eliversificació. No cal dir
que nosaltres estam per aquesta segona opció, perque entenem que, a diferencia elels territoris continentals, les Illes no
poden tenir una economia únicament especialitzaela en un
sector. En aquest sentit, a més elel sector industrial. que agonitza entre suspensions ele pagament i regulacions ele !locs de
feina, a I'espera elurant eleu anys del Pla ele reinelustrialitzaciÓ, consieleram dos sectors estrategics:
El primer, l'agricultura, no pel seu pes específic en el
Producte Interior Brut ni pel nivell el'ocupació, sinó per la
gran funció meeli ambiental que realitza. EIs en posarem un
exemple: Aquest estiu ens ha devastat una plaga el'incenelis
forestals, la majoria elels quals provocats, difícils ele controlar
i el'extingir, básicament per mor ele la brutor elels boscos,
deixats el'explotar pels pagesos per manca ele rendibilitat
economica, i hi poelríem afegir també per insuficiencia de
recursos, ja que som la comunitat autónoma amb manco
agents forestals per hectárea ele bosc. Per ac¡uest motiu, se
cerquen solucions per incentivar els pagesos i propietaris a
mantenir els boscos nets; el nostre grup hi ha presentat algunes iniciatives. A la vegaela, elavant la trágica manca d 'aigua
per proveir els municipis ele Palma i Calviá, se sen ten veus
que reclamen I'aigua que utilitzen els ebrrers pagesos per
regar. És a elir, per una part, ens adonam que l'activitat agrícola és imprescindible per mantenir el meeli natural i, per
l'altra, es critica l'activitat agrária com a fre al desenvolupament; un elesenvolupament que continua, incorregible, exigint un gran consum ele territori i ele recursos naturals.
Pero la realitat és que tenim un territori i uns recursos
naturals limitats. Les illes són, naturalment i culturalment,
mons en miniatura. Les mateixes alteracions o elegradacions
que són tolerables al continent poder! tenir efectes catastrofícs sobre els ecosistemes insulars. El que seria tolerable al
continent no ho és a una illa,
D'altra banda, els illencs han estat, de sempre, creaelors de
paisatges i l'atractiu ele les i!les el constitueixen avui el paisatge natural i el paisatge entropitzat. No és raonable, per tant,
pensar que es poelen conservar els valors naturals i paisatgístics ele les Balears prescinelint deis conreus i del món agrari.
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El segon sector estrategic al qual ens referíem és el
del comen;, millor dit, el petit comen;. Sector que pateix uns moments d'incertesa per la imminent proliferació de grans superfícies comercial s, afavorides no per la
llibertat d'empresa ni per les lleis de mercat, sinó pel
privilegi, per la influencia política, que ha permes
modificacions de planejaments i requalificacions urbanístiques per facilitar la se va implantació. 1 en aquest
sentit, de vegades se'ns ha plantejat un interrogant:
Davant el suposat abaratiment de preus que comporten
les grans superfícies, que són primer, els interessos deis
consumidors o els interessos generals de tots els habitants7 Confessam que el nostre grup no ha pres partit a
la Ileugera, sinó que hem meditat i dubtat fins que no
hem trobat la res posta en una altra pregunta. Si tenim
vocació de construir un país, en majúscula, si tenim
vocació d'estadistes, que són primer, els interessos deis
consumidors o els interessos generals deis ciutadans del
nostre país, de tots els ciutadans del ]X1ís7 Evidentment,
per a un governant, han ele primar eh interessos generals, valorar els centenars de !locs ele feina que elestruiran les grans superfícies, valorar les petites empreses
que hauran ele tancar, valorar els beneficis que no queelaran aquí i que elisminuiran la capacitat ele consum
interior, valorar la perelua ele tributació a les nostres
institucions.
Pero encara existeix un altre motiu per prenclre part
pel petit comen; en contra ele les grans superfícies: La
nostra xarxa comercial és un magnífic instrument per
donar sortiela als nostres productes, siguin agroalimentaris, el'artesania, manufacturers, bijuteria.
Cert que per aixo es necessita la complicitat del sector, ele tots els sectors, en diríem. 1 aquesta és la gran
assignatura pendent. Durant massa anys ens han fet
creure que tot el que venia ele fora era millor: La cultura, I'ielioma, els proeluctes de consum, l'art, l'arquitectura, fins i tot els governants. Massa anys ens hem autoodiat i hem pensat que érem una cultura de segona, un
poble ele segona, una província.
1 tal vegacla -em queden elos minuts, Senyor Presielent-, als eleu anys el'exercir mínimament l'autogovern,
ha arribat I'hora cl'aixecar el cap, I'hora d'exercir COt11 a
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers. Ha
arribat I'hora d'entendre que els nostres problemes els
hem ele resolelre nosaltres mateixos, que no ens resolelran res eles ele fora. 1 només els pobles, les societats
fortes, resolelran els reptes de final de segle: La competitivitat, la marginació, I'atur, la immigració; reptes que
no es poelen combatre amb l'inelivielualisme i l'egoisme,
sinó amb un alt esperit cívic, amb sentit ele responsabilitat personal, cercant I'interes general, canviant hábits
consumistes per estalvi, reutilització ele recursos, voluntariat social. Per aixó, hem ele reforc;ar la nostra identitat, avanc;ar col'lectivament i posar les bases ben solieles
del nosU-e poble, de la nostra nació.
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1 arran d'aquest darrer pensament, i ja per acabar, fa
temps que tenc ganes de fer-li una pregunta, Senyor President: Que sent el president del Govern de les Illes Balears
quan les estadístiques diuen que disminueix l'ús de la llengua catalana a les nostres illes?, que sent el president quan,
en passejar pels carrers de Palma o de "vila", cada clia se sent
menys parlar mallorquí, eivissenc, quan veu els nostres joves
abandonar la llengua deis nostres padrins?, que sent, Senyor
President?
1 us deman aixo perque vós, Senyor President, que teniu
una reconeguda capacitat de liderat, mai no heu fet una crida
als ciutadans de Balears, nascuts aquí o fora, a estimar, a
defensar, a parlar la nostra llengua. Per que mai no heu
emprat la vostra capacitat d'influencia, de crear opinió, per
fer proselitisme per la nostra llengua? Hi pensi, Senyor President, ara que la llengua catalana torna a estar qüestionada
arreu de l'Estat, perque, en el nostre cas, la llengua no és
simplement ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, senyor Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
J::t acab, Senyor President. La llengua no és simplement
un element de comunicació, sinó la principal senya d'identitat del nostre poble. No fos cosa que un clia, en girar l'ullada
cap enrera, ja no ens reconeguéssim a nosaltres mateixos.
Pensi, senyor Cañellas, en les paraules de Maria Aguiló,
aquell gran poeta de la nostra Renaixel1(;a: "Poble que la
Ilengua cobra, es recobra a si mateix." Gracies, Senyor Presidento
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Senyor Sampo!. Per a la contestació, té la par::tula el president Sr. Cañell::ts.
EL MOL T HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE
LA COMUNIT AT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Senyor President. De la meya intervenció, crec
recordar-ne les paraules exactes, per si un cas, val més treure-les a Ilum, deien que és convenient que prenguem consciencia ele les bones coses o de les coses bones que s'han fet i,
si n 'hi ha hagut de dolentes, la reflexió conjunta serveixi per
fer un proposit decidit d'esmenar-Ies, de modificar-les o de
planificar alternatives, ::tlternatives. 1 jo deia que fer-ne una
relació. reflectir la situació, era obligació del president i la de
l'oposició era reflectir opinions, plantejar alternatives, amb
les seves intervencions, mitjan¡;ant les resolucions a que
arribem.
Jo pens que l'única alternativa que hem sentit avui aquí
és que la darrera intervenció, d 'aixo no fa molts de dies. del
portaveu del PSM i EEM va ser d'una frivolitat tan grossa
que avui h::tvia de fer-Ia oblidar i I'han presa per un altre

costat molt diferent, la relació de tot all0 que no els
agrada i després dir que planteja alternatives quan o jo
estic molt malament de la vista -avui mati he hagut
d'anar a comprovar-ho i m'han dit que no- o jo no n'he
vista cap.
Han servit aquests deu anys per justificar l'autonomia? Esta ben ciar que per al PSM i EEM en absolut, esta
ben ciar que pareix que s'estimarien més haver continuat tal com estavem abans, sense tenir oportunitat d'actuar en la resolució deis problemes, de decidir eles d'aquí
allo que ens importa. No s'ha demanat mai el partit el
portaveu del qual ha ocupat aquesta tribuna just abans
de mi que hauria passat si no hi hagués hagut autonomia?, on seríem ara? Tal vegada amb les mateixes circumstancies, dades economiques i plantejaments que les
altres comunitats autonomes que no han tengut aqueix
Govern? S'ha plantejat per que és ql'~' hi ha sectors que
ho passen malament? s'ha plantejat per que la construcció -m'ho ha dit aquí- retrocedeix? No és perque la
societat balear ha dit prou i basta? Es que algú pensa
que la construcció poch'a tornar a tenir mai en aquesta
comunitat els volums que tenia?, no perque fossin excessius Ilavors i que ara siguin massa baixos, sinó perque la
societat balear en el seu conjunt, les Ileis d 'aquest Parlament i les decisions deis grups polítics han fet dir:
Retura, que ja comen<;a a ser-ne hora. 1 aixo ha estat
decisió d'aquest Govern, al qual han de elir: Tu t'has
carregat la construcció, o aixo és una elecisió el 'aquesta
societat que vol posar un altre ritme, una altra marxa,
una altra forma ele funcionament.
Tres quartes e1el mateix li podria dir ele la indústria
en crisi. Ahir li feia referencia dins el meu discurs de
quines són les actuacions economiques que han dut que
aqueixa indústria entri en crisi, si són possibilitats des
d'aquesta comunitat o són factors que li són aliens, per
molt que voldríem que no fos així: així i tot, li podria
dir que en deu anys -perque m 'he preocupat de treureho- la quantitat cl'ajudes, de fórmules i de regulacions
que. tant per al comer<;, per a la ind ústria, la promoció
industrial. com per a l'artesania, com per a la indústria
en si. han fet: Suport al petit i mitja empresari. des del
89: accions formatives, en el 92: nous projectes empresarials, en el 93: revisions d 'estudis en el sector de comer¡;,
en el 92: equipaments comercials, en el 92; millora de la
com pelÍtivitat, en el 92; millora de I'organització industrial. en el 87; promoció comercial, en el 87; projectes
de disseny. en el 87; maquetes empresarials, en el 93;
contractació de dissenyadors, des del 87: modernització
de la investigació i c1esenvolupament tecnologic, des del
87: ajudes a I'artesania, eles del 93; electrificació 93, 8S;
economiques per a estalvi i diversificacions energetiques
i nous recursos energetics renovables, des del 93. Crec
que no em poch'a dir que en els temes industrials ... ,
perque. al menys, o voste no escolta els sectors industrials o no els escoltam nosaltres, o parlam amb dos sectors
industrials diferents, perque crec que ni el sector industrial de cal¡;::tt ni el de la pell, aquells que han abandonat
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una producció de caracter quantitatiu perque no tenien
possibilitat de competir, ni la tendran ni la tornaran a tenir
mai, amb unes comunitats que tenen una gran quantitat
el'economia submergida ni amb uns pa'isos elel tercer món,
els quals tenen una economia ele ma el'obra a uns preus amb
els quals no podrem competir mai, podran fer més que unificar les seves proeluccions, millorar la seva qualitat, cercar una
nova comercialització i, amb I'impuls el'aquest Govern, amb
I'impuls el'aquesta comunitat, amb I'impuls el'aquesta societat, manten ir-se agrupats elins un mercat que cada elia els és
més propicio Aquells que han sabut seguir les elirectrius el'aquest Govern, ele qualitat, preu, ele recerca ele mercats, ele
elisseny i ele moela, no estan passant crisi, estan creixent en
nombre el'empleats, li'n poelria elonar noms i persones, pero
m'en guarelaré, no sigui cosa que eliguin que són interessos
particulars i personals en 1I0c el 'interessos generals, pero hi
són. Que n'hi ha hagut, logicament, que han hagut ele ceelir
el seu 1I0c elavant aquesta tecnificació perque no els ha estat
possible mantenir-Ia?, logicament, pero analitzi nombre ele
parells, analitzi facturació, analitzi mercaeleria que ha sortit
fora, i veurem si és aixÍ o no és aixÍ.
Certament que aquests elos sectors són els que estan en
més elificultats, és logic, és el que sofreix, per una banela, la
returaela, el canvi ele pensament. el'aquesta societat el 'aquestes
illes, que ha elit basta a la construcció i és el que pateix les
elificultats d'una pesseta revaloritzaela. la elificultat d 'una
contractació laboral ferma que I'hipoteca i que no el eleixa
viure, tota una serie de mesures que, volent tot allo que haguessin volgut, no ho haurien pogut moelificar ni tant aixÍ
perque no era la nostra capacitar.
1 quan m'han tirat pel cap ac¡ueixes dues elificultats que
tots, jo el primer les vaig exposar en el meu eliscurs, i com
que sabia que em elirien que no n 'havia parlat, he fet una
senya a cada pagina aquí on parlava ele la construcció i de
la indústria, sis vegades em surt haver fet referencia a les
seves elificultats, sis només, obviaré lIegir-les-hi perque voste
les té dins aqueixes tretze pagines elel meu eliscurs, que per
a mi són trenta-vuit perque la lIetra és més grossa.
Bé, contrapartida. Yoste només apunta els exits del turisme. EIs problemes són eI'aquÍ. EIs problemes són d'all:l
i els exits d'aquÍ. Hi ha en el contingut elel meu eliscurs cap
referencia que el merit del turisme sigui nostre, com a únic
objectiu, o tan sois hi ha la referencia que, igual que haguessin pogut fer altres comunitats, altres inelrets i altres regions
d'Europa, aquell Govern, alllarg el'ac¡uest eleu anys, ha sabut
regular el sector, ha sabut potenciar la imatge, ha sabut potenciar les estructures ele les zones, ha sabut fer canviar la
satisfacció que el visitant sent. ha sabut convertir-se en una
elestinació turística ele categoria?, perque exactament el
mateix haurien pogut fer la Costa elel Sol, la Costa Blanca,
la Costa Brava i altres indrets, i no ho han fet, si tot el merit
fos que hi ha bregues a Turquia o fonamentalistes al sud, al
norel el' África, o la guerra ele 1ugoslavia -li assegur que jo no
I'he muntaela-, en resulta que també es veurien beneficiats
sectors elel turisme el'aqueixes comunitats que li acab ele elir
i, no bastant aixo, no se n'han beneficiat en absolut, han ven-
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gut molt més aquí, ha tengut una repercusslO més
aquí, com ['ha pot haver tengut Canaries que, en el
primer moment, es va juntar amb les mateixes inicia ti ves
que nosaltres, a remole de les decisions que anaven
aquí, quan aquí es feia un regulació, alla, tres dies
clesprés, es publicava la mateixa, perque ens la elemanaven; la qual cosa elemostra que hem sabut, aqueixes dues
comunitats, caminar per un camí elistint que els altres.
Merit ele la nostra societat, que és més intel·ligent,
merit el'un empresariat que sap anar intel'ligentment pel
camí que li toca i merit el'una administració, en aquest
cas el Govern ele la Comunitat, que ha sabut anar-li darrera, elarrera, i que ha orelenat I'oferta, ha orelenat 1'0ferta complementaria, ha fet moelernitzar els hotels,
canviar les estructures ele les zones turÍstiques, elotar ele
serveis fins al més mÍnim, perque tenen les seves influencies sanitaries, i la elotació ele serveis corporatius, i la
elotació ele policies municipals, i I'estructuració, i tot
aquell servei que, en combinació amb els ajuntaments i
amb els consells insulars, hem sabut fer.
La elespesa turística, empero, no ha crescut al mateix
ritme que la elevaluació, pero ha crescut enguany, ha
crescut el 12%, se!':', ¡,nportant aixo, i les contractacions
ele preus el'aquesta temporaela ha crescut, sera important, i la ele I'any que ve s'ha contractat a preus millors,
és important, no ha passat a les altres comunitats, qualque cosa haurem fet que estigui bé, que hagi fet possible
aixo, i si repassa tot el meu cliscurs veura com jo vaig
procurar simplement fer una analisi ele la situació i
esperar que vostes fossin els que eliguessin allo que
havÍem fet bé i allo que havÍem fet malament.
Esgotament el 'aqi.iÍfers, elegraelació el 'espais naturals,
societat que clemana que governi i que eleixi fer electoralisme. No sé com me les he el'arreglar per fer veure
que, si creim realment en un estat ele les autonomies,
hem de ser conscients que mentre no arribi la situació,
encara enfora, ele elivisió ele les competencies, ens passara moltÍssimes vegades aixo ele elir: 1 voste no ha fet res
(raquell tema, i voste no n'és responsable, el'aquell
tema, i voste no assumeix les mancances en aquell tema.
Yoste m'ha tatxat ele no haver actuat amb seguretat i
amb elecisió, ele no haver assumit les meves responsabilitats en esgotament el'aqi.iífers. Jo crec que he ele tornar
a dir que no era la meya responsabilitat, i aixÍ i tot,
encara que no ho era, hem actuat tractant ele pressionar
en elos sentits: Primer, un pla hidrologic que s'estava
fent i que aq uÍ mate ix ha estat reclamat multituel ele
vegaeles, fins i tot crec que, si cercam resolucions sortira,
no esta va acabat, i aixÍ i tot hem infl ui't a veure si el
ministeri poelia anticipar, dins les se ves responsabilitats,
actuacions que es consideraven basiques, i s'ha aconseguit, s'ha aconseguit a Formentera i s'ha aconseguit a
Eivissa, coses que en un principi pareixia que estaven retarelaeles i que s 'aconsegueixen en aquest moment en
forma el'inversions, en forma ele recuperar actuacions
que estaven posposaeles, actuacions no únicament i exc1usivament temporals, perque voste quan pensa en I'es-
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gotament deis aqüífers és en preparar el camí per poder
parlar del transvasament de certs aqüífers, sinó en considerar que aquestes són merament actuacions purament i exclusivament temporals en tant que mesures que són de can'tcter
definitiu per aprofitar aigües que es vessen avui, que no
s'utilitzaran en absolut, que no s'aprofiten, que es tiren a la
mar, puguin venir a cobrir aqueixes mancances o puguin ser
construi'des, com a Eivissa i com a Formentera, en aquesta
zona de la baelia de Palma elements definitius, més cars,
pero definitius, que permetin actuar-hi, i hi hem actuat,
enelemés, economicament, hem ajudat i ofert la nostra ajuela
a l'illa el 'Eivissa i a la ciutat de Palma -quan dic Palma, entenguin que és Palma i la bac1ia, perque es proveeixen del
mateix conjunt- fent despeses d'aquesta comunitat, des peses
que, a la millor, costaran endeutament el 'aquest que avui
voste em critica, que hem eI'assumir com a propi, que no és
la nostra competencia perque no hi ha necessitat, a l'espera
que qualque elia les competencies ens compensaran ele la
inversió nova en aquestes actuacions.
La societat elemana que la governin, pero no sé a qui ho
eleman, si a voste o a mi, jo cree que estic en consonancia
amb la societat, i endemés cada vegaela més; i si em elemanen que faci electoralisme és que la societat s'equivoca, i
cada vegada que surten a aquesta tribuna pontifiquen eI'allo
que vol la societat, i la societat caela vegaela més em pareix
que vol allo que nosaltres li oferim i no allo que vostes li
ofereixen. Per tant. entenc que he de respectar aquest sentiment seu d 'interlocutor ele la societat, pero em permeti que
no el consic1eri un interlocutor tan valid com pareix que és
rúnic interlocutor, perque a mi -em cregui que l'escolttambé em elemanen altres coses.
No es preocupi per demanar transferencies, les pot demanar i ens pot elonar suport amb tota tranquil'litat, ens pot
elonar suport amb tota tranquil'litat perque les exercirem
almanco tan bé com les que hem exercit, i aixo és ele reconeixement públic, jo comprenc que els sap greu, pero ho
reconeixen públicament els membres del Govern central, ho
reconeixen públicament els membres elels organismes internacionals.
Jo comprenc que, a voste, li hagi causat satisfacció que
avui haguem anunciat la retirada amb merits a aquesta millor
coordinació de la Llei reguladora ele les com petencies deis
consells insulars, pero jo volelria eleixar ben ciar des del principi que 11101t em tem que al final tots els grups no ens posarem d'acord, perque hi ha moltes de les qüestions que ens
separa ven on és possible que es puguin llimar les diferencies,
pero em pareix que n 'hi continua havent una, basica, de
diferencia, entre uns grups i els altres, i és l'estructuració, si
els consells insulars han de funcionar únicament com a administració local, amb els procediments de l' Administració local
o si en poden tenir altres, i si, en aquests altres, hi ha cl'estar
representat tot el conjunt elel pie elels consells insulars o si
pot funcionar per un organ eliferent, pero no volem que
eliguin que ho volem imposar, no volem que diguin que ( ... )
31 en sumen més que els de la banela contraria i que per
aqueixa majoria ho imposam. Al final, estic conven<;ut que

qualque solució d'aqueixes haurem de donar, pero com
que pel mig hi haun't sentencies que, a la millor, són
aclaridores, no provoquem enfrontaments en un tema
com aquest, continuem impulsant el calendari de transferencies als consells insulars i aixo vendra pel seu bé.
Se m'acusa que clefens les regles delmercat i després
les tergivers, ele quin mercat?, que és el que demana el
mercat? Perque els sentiments en ( ... ) a elefensar, logicament, les empreses eI'aquí, és molt facil sortir a aquesta
tribuna, no cree que hi hagi cap polític, i menys els ele
l'oposició, que mai no hagi sortit a dir: Defensam el
petit comer<;, defensam la petita indústria, i volem que
els proeluctes siguin els eI'aquí. Per~ després, a la millor, mengen rose tes ele blat ele les Indies i diuen que
alteram les regles elel mercat qua n es permeten insta'lacions ele gran comer<;, a mi no m'omplen de satisfacció, pero el mercat també les reclama, i el que s'ha
ele cercar és l'equilibri, que és el punt diferenciador
entre estar a l'oposició o estar en el Govern, que el
eI'estar en l'oposició avui ( ... ) a les grans superfícies i
elema amb el comer<;, pero qui esta en el Govern ha de
elecidir en cada moment com contempla l'equilibri entre
els elos punts, com dóna, a tota la societat que el reclama, un equilibri just i una possibilitat que tots lluitin
am bies mateixes igualtats.
Per aixo, elavant unes actuacions que s'imposen, perque les lleis ho permeten i perque el camí és així, es
fan plans ele su port a la petita ind ústria i al petit comer<;
perque s'ajuntin, perque tenguin igualtat el'oportunitats,
si ho volen, que ho volen, i aquells que tenen la mentalitat ele saber que el seu camí esta en l'especialització
suren i aquells que volen continuar tancats en la mentalitat ele 1'any 1900 a la millor fracassen. I cada dia n 'hi
ha que fracassen i tanquen, i caela dia n'hi ha que obrin
i viuen. No s'ha ele mirar només el nombre deis que
tanquen, s'ha ele mirar també, de tant en tant, el nombre elels que obrin, l'any passat, si no vaig equivocat,
varen ser 2.979.
Pero el que no puc admetre és que em digui que les
empreses públiques entorpeixen també les regles elel
mercat, que estic en contra ele l'intervencionsime perque
les empreses públiques fan una actuació eleterminada, no
hi ha cap empresa pública de les que ha fet aquest Govern que lluiti en contra del sector privat, ni una, i rúnica que ho podria fer fa totes les seves funcions a través
el'empreses privaeles, com si fos una aelministració pública, no n 'hi ha cap, i logicament, aqueixes empreses
públiques han tengut creixement de personal i han tengut creixement ele recursos, pero també han fet molts ele
serveis nous que no existien, han fet mol tes funcions que
ningú no vol fer, perque no hem creat empreses públiques per competir amb ningú, no hem creat empreses
públiques per fer servicis que pot fer un privat, i quan
ha estat per fer una funció orelenaelora, com és 1'Ibasan,
ni té un sol picapedrer, ni té un sol estructurista, ni fa
una palada el 'hormigó, ni compra res, ho dóna, igual
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que l' Administració, a les administracions, i quan ho té fet,
la gestió també la dóna a les empreses privades, cree que
n'hi haura moltíssims que Ji podran e10nar testimoni d'aixo
o em treura ni un sol cas en contra.
Naturalment que s'eneleuten, escolti, que plouen ele l'aire
e1el cel les realitzacions? Hem e1'esperar també en aquells
temes que eren tan urgents perque influ'ien sobre el turisme,
com era la e1epuració, el sanejament i no tirar aigua bruta a
la mar, a veure si qualque elia ens posavem el'acorel en les
competencies? No, no, s'ha ele fer i es fa, i si ens hem e1'eneleutar avui i és un benefici per elema, es fa, sempre que
sigui pruelent, i no em eligui que I'eneleutament e1'aquesta
comunitat no ha estat un eneleutament pruelent perque no
s'ha mirat ni un sol moment allo que hagin pogut fer els
alu'es, i no ho eleim nosaltres, ho eliu fins i tot el Govern
central, que e1iu que hem complit exactament I'escenari emmarcat, es va revisar no fa ni tan sois unes setmanes a veure
qui complia i qui no. Ens clonaren els números ele les capacitats que encara ens queelen, perque no hem arribat ni tan
sois als escenaris emmarcats,
Deficits. Efectivament, l'any passat va ser un any el'execució correcta, un any el'exeeueió elels pressuposts ele la
Comunitat con'ecte; fins l'any passat. senyors elel Govern, als
seus antecessors els havien clonat "tello" perque no executaven el pressupost, i l'any passat, que el Varel11 executar, eliuen que bé, e1els alu'es anys també, pero I'any passat ho reconeixen, ah!, malament perque els ingressos han fallat, pero
els ingressos, voste sap i ho ha reeonegut aquí, en aquesta
tribuna, que varen fallar per clues raons fonamentals: U na,
per la crisi economica, que ha fet modificar les possibilitats
al lIarg elel 92, on es va aprofunelir i l'altra perque ens han
eluit elos anys consecutius aturats uns ingressos propis, que
aixo sí que és corresponsabilitat fiscal ele veritat, lIigar els
ingressos el'aquesta comunitat a la fiscalitat el'aquÍ, aixo és
corresponsabiJitat, no alu'es coses, Ens els tenen aturats i,
enelemés, allo que pareixia que es podia solucionar ara, pareix que s'hi han equivocat i tampoc no ho volelran solucionar.
Teniu les caixes buieles i no poelrem actuar, amb les caixes
plenes poelríem afectar un 18 é5;:, cle reconomia el'aquest país,
i amb les caixes buieles .. " ¿han mirat I'aelministració el 'aquí,
on no hi és ni el Govern e1'aquesta comunitat ni el Partit Popular, com tenen les caixes?, C0111 esta n les aelministracions?,
com empren la política laboral els ajuntaments aquí on hi
ha els mel11bres ele l'oposició al seu front i el partit de l'oposieió al seu front? Jo no en faré un resum, pero crec que val
més que no em parli de caixes buieles i que no em parli cl'actuacions e1'aquest estiu.
Acaba el fet de retrets amb una frase lapielaria: "Hem
el'estimar molt aquest país per e1emanar més finane;ament
perque l'aelministri el senyor Gabriel Caí'íellas." O sigui, que
el problema d'estimar o no estimar, ele demanar el que és bo
o no és bo, va en funció de qui hi hagi aquí o no, ele qui
governi aquesta comunitat o no; jo crec que l'estimació esta
per cla111unt de les persones que hi hagi en el Govern d'a-
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questa comunitat. Estimar un país és fer feina per a eIl,
inelependentment de que, l'electorat, decieleixi qui I'administra o no. Estimar un país és tractar de posar-hi
pau i no de cercar només les qüestions que no són les
corresponents.
Voldria fer-Ji una referencia únicament i exclusivament -supos que el senyor Obraelor la tornara a treure,
pero és igual- al tema del salari social, perque, la veritat, és que no passa debat de I'estat de la Comunitat ni
intervenció que no em parJin e1el salari social, que en
som els darrers, que no l'hem posat i que no en tenim
ni tan sois un pensament. Jo volelria que entenguessin
que el nostre grup esta pels treballadors, per e1efensarlos, perque no hi hagi marginació, perque no hi hagi
pobresa, pero no esta per fer-ho per aqueixa via, que
tots els nostres plantejaments van a cercar no subsieli,
sinó feina, cercar reactivació ele l'economia, no cercar
que la gent pugui estar comodament sense cap motivació per reanimar el mercat laboral. Endemés, Ji'n diré
qualque cosa més, jo poelria aelmetre que sigui necessari,
pero també voldria que tengués en compte que han ele
ser ben clars a I'hora ele repartir de qui és caela una ele
les responsabilitats, i el11 cregui si li dic que la Constitució ho e1eixa ben ciar -duc tants de papers que no sé si
els trobaré tots-, l'article 41 ele la Constitució e1iu que
"los poderes públicos ma11lendráll 1l/1 régimen público de
seguridad social para todos los ciudadanos que garantice
la asistencia y prestaciones sociales suficiellles ante situaciones de necesidad, especialmetlle en caso de desempleo." 1 per que hem ele posar més e10blers deis nostres a
aixo?, i per que hem de ser nosaltres els que tornem a
llevar, d'aquelles actuacions que no ens han estat transferides, actuacions economiques per tornar a anal' a
suplir les e1eficiencies ele l'Estat? Que caelascú aguanti
allo que és la seva responsabilitat, nosaltres incentivarem la inelústria, incentivarem reconomia, intentarel11
potenciar el comere;, farem que el turisl11e millori, crearel11 més ocupació, farem que actui'll les elisposicions
e1el mercat, com han actuat fins ara, i no fara falta ele
tot aixo,
Bé, a mi m'hauria agraelat que, elesprés el'aquesta
actuació negativista, hagués estat ver que a continuaeió
venien, hauria estat logic i jo li ho hauria aplauelit, voste
sap molt bé que moltes ele les vegaeles que he sortit
aquí he sortit a elir-li que la seva intervenció era positiva, avui, clesgraciaclament, no ho puc fer, unes línies
cl 'actuació, i an uncia que a contin uació ens clonara quines són les seves visions polítiques, Turisme, motor ele
l'economia, hi esta m el'acorel; no contaminant, hi estam
cl'acorcl; cap a la qualitat, hi estam el'acorcl: necessitat cle
regular roferta turística complementaria, en tenclrem
oportunitat; subsielis cle I'hivern, em pens que en els
pressupost cl'enguany els han lIevat. no me'n eloni la
culpa a mi, pero miri els pressuposts del Govern nacional presentats a veure si els subsiclis ele l'hivern no han
volat amb una simple frase, no desapareix el PER, no,
aixo no, pero els subsidis ele l'hivern per al sector turís-
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tic enguany belen, veurem com acabaran, pero, enguany, de
moment, belen. Dic aixo i ho dic fonamentadament, vull dir
que, com veig que el Grup SOCIALISTA ja diu que no amb
el cap, jo, per si vostes no en tenen la informació completa,
els la puc facilitar, la que varen lliurar el dia ele la presentació elels pressuposts en la persona concreta elel senyor Sol bes,
el qual qualque cosa sabn't del que eliu aquell tema, concretament, el paper eliu: "Ni percibir la prestación durante los
períodos habituales de inactividad", com una de les mesures
ele protecció per a la elesocupació, és a elir, no al PER, no,
aixo no, pero "no percibir la prestación durante los períodos
habituales de inactividad". Crec que per a aquesta comunitat
és important, i aquí sí que valdria la pena que prenguéssim
un interes tots.

que hagi pogut néixer al Pla o al Raiguer, sense desmillorar ningú ni fer-li de menys.
EIs nostres problemes els hem de resoldre nosaltres
mateixos, pero em cregui que no els resoldrem intentant
introduir dinamiques de debat que fan enfrontar les
persones. Voste em demanava que utilitzas -quan convé- el lielerat, quan convé som un líder, quan convé
som un trasto, pero ara convé que sigui un líder i que
encap<;ali la defensa i la utilització de la llengua, a mi,
en aquell tema, m'hi tendra sempre per posar pau, mai
per moure guerres, crec que parl en mallorquí elels més
clars. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Estacionalitat en un turisme cultural i esportiu. Ens han
sentit dir qualque altra cosa? Jo crec que no.
Ara bé, monocultiu turístic o equilibri economic, logicament, es pronuncien per l'equilibri. com que no hi tenen cap
responsabilitat, com que no tenen més que elir: Ens apuntam
a l'equilibri. Nosaltres també, si no, ho tenelríem bo ele fer,
posaríem clau al pan y a totes les inelústries i a tots els comer<;os. Ah!, aixo sí, elins aquest equilibri, especial visió,
cura i mesura en l'agricultura; com si aquest Govern, alllarg
ele eleu anys, no hagués tengut una preocupació per I 'agricultura, com si aquest Govern no hagués tengut una preocupació per una política forestal, una de les empreses públiques
és per substituir la ineficacia, la falta de voluntat, de la propietat privaela, la falta ele rendibilitat. com deia voste, ele la
propietat privada, i no confongui els agents, els agents forestals són per vetllar, no són per fer net, els agents forestals
són perque vigilin si es compleixen les nOl'mes, no per fer
net, si en comptes de tenir-ne vint-i-quatre en tenim quaranta-vuit, les vots estaran igual, la funció la fa un altra, perque
pareix que tot el problema ele la neteja del bosc és si tenim
vint-i-quatre agents forestals o n 'hem de tenir quaranta vuit,
aquest no és el problema de la política forestal, el problema
ele la política forestal és si trobam el mitja d 'incentivar
suficientment el privat perque faci aquella funció a la qual
no arriben els nostres serveis públics o si tenim mitjans suficients perque la facin els públics aquí on no puguin arribar
els privats.
Pero quan parla d'agricultura mescla I'agricultura deis
\loscs i la de les muntanyes, que és la del medi natural, amb
la deis plans, amb la deis conreus, en el món agrario Jo li voldria dir: Quan el món agrari ha estat almanco tan ben orientat com ara quant al món ele I'oli. al ele les llavors, al deis
cereals, al ele la ind ústria lletera, al ele les expectatives noves
per a sa Pobla i la patata?, quan han trobat un suport per
comercialitzar en conjunt els productes agrícoles, tant fructícoles com el'horticultura?, quan han comen<;at asurar
aquells que han tengut capacitat, intel'ligencia i mentalitat
per juntar-se i comercialitzar a punt i quants han estat pel
Govern ele la Comunitat per tirar enelavant en aquells temes?
El que passa és que tothom creu que viure en el centre I'illa
és saber d 'agricultura, escolti, n 'hi ha molts que han nascut
a Palma que saben tant o més d'agricultura com qualsevol

Gracies, Senyor President. En torn ele replica, senyor
Sampol. té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Senyor President. No volelria que al llarg de
la intervenció se m'oblidas una referencia a la seva
darrera afirmació, elic, només li he del11anat que el president del Govern de les Illes Balears, aquell que té la
responsabilitat de vetllar pel compliment de l'Estatut
d'Autonomia, aquell que diu que la llengua catalana és
la propia de les IIles Balears, una vegada en deu anys,
una vegada, es dirigeixi a la població i els digui: Ciutadans de Balears, nascuts aquí o fora, la nostra llengua
retrocedeix, ajuelau-nos que no mori. Una vegada li ho
demanam, que ho faci en deu anys, ni aixo. Aquestes
paraules signifiquen l110ure guerra, per favor, Senyor
President, aixo és pau, evitar que una cultura mori,
evitar que una llengua mori és un acte ele pau, no un
acte ele guerra, Senyor Presielent.
Entrarem en les qüestions que es poden debatre,
evidentl11ent obviaré la manipulació que ha fet el 'alguna
de les me ves afirmacions, el Diari de Sessiol1s elira allo
que he volgut dir o no. Així com acusa de manca de
poques alternatives, jo també el remet a la feina feta pel
nostre grup durant deu anys, a les proposicions que
presenta m aquí que, en el seu conjunt, poden marcar
una línia d'actuació molt important.
Bé, només faré una petita referencia al sector de la
construcció, pareix que ara nosaltres demanam al sector
de la construcció que s'aturi, senyor Cañellas, el sector
de la construcció esta sobreclimensionat per unes falses
expectatives que es crearen quan no es varen prenclre
mesures cautelars per protegir el decret "cladera", quan
es crearen unes fases expectatives de creixement, les
quals provocaren que en quatre anys es constru'iren
noranta mil places turístiques legals, el de les il'legals
ningú no el coneix, aixo ha provocat el sobreelimensionament elel sector de la construcció que ara pateix, va
inflar l' economia el 'una manera artificial, una manca ele
mesures cautelars.
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Ha fet molt per la indústria, ha fet molt pel comen;, en
Ilegir els pressuposts cada any ho veim, en repassar la memoria d'activitats, pagines, pagines i pagines, pero, i aquests?,
en tornar a sortir aquí, a les actuacions, quantifiqui les actuacions que ha fet, veurem la doblerada que s'ha gastat en
indústria i comen;, pero, de totes maneres, no es tracta de
subvencionar, jo hi estic d 'acord, no es tracta de subvencionar, del que es tracta, i crec que li ho he dit ben clar en
I'exposició anterior, el que no S'h~l de fer, és afavorir els
grossos, que és allo que ha fet el Govern, i en parlarem.
El turisme va bé, ara n'he perelut les xifres, la despesa ha
augmentat pero per L1evant crec que també ha augmentat
un 11 %, és a dir, entre el 7 i l' 11 (;i:J ha augmentat a les elistintes zones; ele manera que no tant ele triomfalisme.
Ja entraríem en els temes concrets que elonen Iloc a contrareplica.
Tema espinós, canelent, el més espinós tal vegaela, amb el
qual s'ha hagut e1'enfrontar al Ilarg d'aquests deu anys: El
tema de les aigües, la manca de prove'ilnent basicament als
municipis de Palma i Calvia, la salinitzJció deis aqüífers. Jo
li he dit que el Govern tenia una part molt importJnt en la
salinització deis aqüífers, voste eliu que no, que 10t aixo és
competencia del Govern central. Repassem, jo veig que
aquí. en el butlletí de dia 12 cl'Jbril ele rany 85. es u'aspassen a la Comunitat Autonoma ele les IIIes Balears "todas las
funciones que en materia de aguas y obras hidráulicas ¡¡elle
legalmente atribuidas el Ministerio de Ohras Públicas y Urhanismo, excepto las que se expresall en el ep(grafe e", les
que se n'exceptuen són les obres el'interes general. serien
aquestes grans obres: sa Costera, sa MJrineta, etc, Pero, i les
actuacions ddlries?, la vigilancia, la concessió ele nous permisos, ele noves captacions, de qui és aixó? no és competencia
ele la Comunitat Autonoma ele les 1Hes Balears? Més endavant s'hi torna a insistir. dia 14 ele novembre ele I'any 86 surt
en el butlletí la signatura del conveni de col'laboració entre
el Ministeri eI'Obres Públiques i UrLJanisme i la Comunitat
Autónoma ele les IIIes Balears; el senyor Jeroni Saiz i Gomila. si el coneix. el va signar. i tornen a acorelar que. excepte les obres el'interes general. totes les competencies "en
materia de polida de aguas y sus cauces. redes hidrológicas,
como las demás que sean propias del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, estudios prellios, anteproyectos y proyectos", tot aixo és responsabilitat elel seu Govern, i si no és
així, si no té cap competencia en materia d 'aigües, per que
és que dia 13 ele elesembre elel 90 crea la Junta el'Aigües ele
les IIIes Balears? A l'exposició ele motius eliu que és per exercir totes aquestes competencies que li han estat elelegaeles i
que ha signat un conveni ele gestió, i no hem ele fer res amb
aixo. És ciar, la Junta eI'Aigües havia ele vigilar el compliment ele la L1ei el'aigües a les IIIes Balears; per exemple,
havia de fer la labor ele policia el'aigües, ele concessió de permisos, és a dir, la tramitació de tots els expedients, els quals,
una vegaela tramitats els signa ... , ara em pareix que és el
senyor Ramon Aguiló, pero tota la tramitació de l'expedient
correspon a la Junta d'Aigües. S'havien de crear uns organs
de planificació, que era el Consell General de I'Aigua i les
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juntes insulars d 'explotació de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Una de les competencies del consell d'administració
de la Junta d'Aigües era efectuar la declaració el'aqui'fers sobreexplotats o en risc de ser-ho i, així mateix,
acordar la delimitació de perímetres de protecció d 'aqüífers o afectats a la denegació de nous aprofitaments;
algú ha dit al president de I'Empresa Municipal d' Aigües ele Palma que no xuclas més d'un determinat pou
perque salinitzava tot l'aqüífer?, algú ha dit a algú que
ha elemanat per fer noves captacions d 'aigua a na Burguesa que alla no s'hi podien fer perque esta va en perill
I'aqüífer i que s'havia ele delimitar un perímetre de
protecció? No, perque I'única política d'aigües que hi
ha existit s'ha deixat en mans de les empreses subministradores, i les empreses subministradores només cerquen
la rendibilitat economica, no tenen en compte el valor
social, el recurs natural escas que és l'aigua, i els és
igual que la xarxa perdi el 25%, aixo ho hem vist escrit,
perque els és més barat fer un nou pou o dur aigua
d'una altra part en comptes d'invertir per protegir els
darrers aqüífers que queden.
Si no té competencies, per que va crear I'organisme
autonom Junta d'Aigües?, que té un pressupost, un
pressupost ele cinc mil i busques de milions, del qual, si
llevam I'Ibasan, queden per a infraestructura hidraulica
1.297 milions, i en el conveni figuren traspassats 11
funcionaris i 39 treballadors en regim laboral. Senyor
President, no defugi les responsabilitats.
Tema del comen;. Ara és un recurs facil fer plans,
intervencions; el problema, com li deia abans, és la
intervenció. Diu: No és el mateix estar en el Govern que
en I'oposició. És ver, ho demostra la modificació general
del Pla general de Palma; pel tema de El Corte Inglés,
dia 31 d 'octubre del 90, el Consell de Govern en va
denegar la modificació. Hi ha un canvi polític, el senyor
Fageda entra en l'Ajuntament de Palma i quatre mesos
més tard el Consell de Govern diu amén. Abans sí, ara
no, no és el mateix estar a l'oposició que estar a la majoria.
Empreses públiques. Bé, no és el mateix prendre que
receptar. Programa electoral del Partit Popular, disminució d'empreses públiques, i aquí creació ele més
empreses públiques, ara se'ns ha anunciada una altra. El
capítol ele personal de les empreses públiques puja el
22%; programa electoral del Partit Popular, contenció
elels funcionaris. No només aixo, sinó que. en les darreres mesures que proposa el Partít Popular per sortir ele
la crisi economica, reducció del pressupost de les empreses públiques, reducció de la despesa corrent, de les
despeses de funcionaris.
Aquí entram en un altre capítol molt delicat, és a
dir, no ha afavorit ningú, només afavoreix els interessos
generals, aquí també el programa del Partit Popular diu
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que es reformaran IIlos procedimientos de contratación del
sector público reduciendo los márgenes de discrecionalidad
en la contratación directa 11, les empreses públiques, en el
90% deis casos, estan contractant per adjudicació directa.
Resposta a pregunta de com s'ha contractat el personal: "La
contratación de la persona considerada más idónea para el
pllesto ofertado 11 , perque és la que ha agradat més al seu
gerent. Contractacions d'obres per adjudicació directa, pressupost inicial: 17.265.832 pessetes; pressupost d'adjudicació:
17.265.832: ni una pesseta de baixa. Una altra: 5.000.678,
5.000.678; exactament coincideix el pressupost de contracte,
el pressupost inicial, amb el pressupost d 'adjudicació. No hi
ha ni un 1% de baixa en la majoria d'adjudicacions de les
empreses públiques, i així li podria repassar les que tenc
contestades perque ele totes aquestes encara esper la resposta,
ele elia 22 de gener de I'any 1993.
El tema del deficit -em permeti un poquet més de temps,
Senyor President.
EL SR. PRESIDENT:
Un mimlt unicament perque esta ( ... ).
EL SR. SAMPOL I MAS:
El Senyor President s'ha estes molt; evidentment, cree
que és una prerrogativa que té, és a dir, quan ens canvien
les tornes, per ventura sera a l'inrevés, aixo sí que tal vegada passi qualque dia, almanco hi confiam.
Bé, ha dit, com sempre, que la crisi economica és la
causa de la manca de recaptació, aquí tenc un estueli que he
fet ele la liquielació elel pressupost del 92, pero, per que no
es cobra el canon ele sanejament, Senyor President?, per que
a uns municipis sí i a altres no? S'ha cobrat el 35'64%, de
5.439 milions prevists, l.938 només. El deficit també es a
causa, entre altres coses, d'una mala administració.
Senyor Presielent, estimam aquest país i ho hem demostrat en moltíssimes el 'ocasions en reclamar més competencies, més transferencies, en reclamar més recursos economics:
ara, estimar aquest país no és docilitat, exercint la crítica
també feim país, també es elemostra que s'estima aquest
país. No vulgui intervencions com totes les elel Grup MIXT,
que li donen floretes: esta m aquí per controlar el Govern
fer-li pro postes.
No ha fet referencia a un tema.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi. senyor Sampo!. per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Un minutet, Senyor President, i hauré acabat. És important perque és el tema del salari social, que ja el Ilig amb
l'austeritat, ahir hi va fer referencia. Cree que un deis tres

eixos ele la seva actuació en el futur és l'austeritat. Va
dir una frase, que aquí no s'han fet mai elispendis ni en
imatges personals ni ele conjunt; senyor Cañellas, l'any
1991, any electoral, es gastaren 430 milions en publicitat, es va fer una campanya abans de les eleccions, una
campanya institucional, amb l'eslogan: IIEntre tots feim
camí ll , el qual encap¡;alava tots els anuncis. Poc temps
després ve la campanya electoral i eslogan del Partit
Popular és: IICamí ele progrés 11; IIEntre tots feim camí ll , IICamí de progrés ll . Si aixo no és utilitzar en
benefici d'imatges personals o col·lectives ....
En el tema el'austeritat, jo l'hi faig una proposta ara
mateix i resoldrem el tema del salari social, cree que els
sindicats valoren en poc més de cent milions de pessetes,
entre cent i dos-cents milions ele pessetes, les necessitats
inicials,. suprimeixi els vint-i-set assessors, esta en el
programa electoral elel seu partit, esta escrit també, si
ho trob; IIcongelar las planLillas de fllncionarios, reducir
significativamente el nlÍmero de altos cargos, se suprimirán organismos públicos y ministerios 11, pot llevar el
conseller sense Cartera, lIy se reformará el Tribunal de
Cuentas 11, bé, aquí no importa que el reformi, cre'i el
Síndic de Comptes, és a dir, que alla necessiten un
organisme per controlar i aquí el Síndic ele Comptes.
EL SR. PRESIDENT:
Senyor Sampol, tanqui la se va intervenció ja, per
favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gracies, Senyor President. Hi hauria unes quantes
coses més a elir, m 'hagués agradat parlar del model
economic pero, com veu, Senyor President, no tenc
temps, ho eleixarem per a una altra ocasió. Moltes ele
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Sampo!. En torn ele contrareplica,
Senyor Presielent, té la paraula.
EL MOL T HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Senyor Presielent. Dues advertencies ele caracter previ, supos que innecessaries. La primera és que
no cregui que esperava que em tiras floretes, perque
aixo em preocuparia, seria que hauria elesviat el suficient
el meu pensament i la meya manera ele gestionar, (1'acorel amb els principis als quals cree que he estat fielel al
llarg d'aquests eleu anys, per atracar-me cap als seus,
cosa que em preocuparia, o voldria suposar que voste
s'ha desvirtuat tant que ja s'atraca tant a nosaltres que
seria, jo cree, perjuelicial per a voste. No hi ha cap dubte
que qualque dia és possible que canvi'in les tornes: miri,
hi ha coses més difícils que han passat i jo no vull negar
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aquesta possibilitat, em pareix que esta enfora, possiblement
jo ja no la veuré.

es reserva la Admistración dcl Estado, no som jo qui no
diu.

Voldria també deixar ben ciar que en cap moment ha
estat la meya intenció, si així ho ha paregut, manipular res
i manco les seves declaracions o les seves manifestacions
aquí, i menys les que fan referencia a un tema tan seriós
com és el e1el sector ele la construcció. Jo simplement he e1it
que voste anunciava que la construcció retroceelia i que no
havíem prestat esment a aquest fet i que voste anunciava
que, ele qualque manera, aquest retrocés era culpa, era una
de les mancances, el 'aquell Govern; en aquesta replica ho ha
intentat Higar encara més dient que en els darrers dos o tres
anys, e1'en<;a el decret "cladera" u i dos, la construcció s'havia sobredimensionat ele tal manera que ara es trobava falta
el 'obra que elur-se a la boca, i aixo no és aixL la construcció
o creix únicament i exclusiva del elecret "cladera" cap aquí,
ni el seu elimensionament és conseqüencia, com a sector,
el'una elisposició com aquesta, la construcció tenia un volum
prou important per ser un elels sectors més grossos, de més
influencia economica, i aquest sector ara es troba que, davant una serie de mesures preses per aquest Parlament, per
aquest Govern i, sobretot, per un pensament de la societat.
canvia la filosofia elel desenvolupament, canvia la filosofia
per la qual ha ele caminar o vol caminar aquesta societat en
els proxims anys i, per tant. necessita regular-se aquest sector
i posar-se a l'altura el'allo que realment la societat reclama,
pero no té res a veure, li ho assegur, amb el clecret "claelera"
ni s'ha sobredimensionat per aquells temes.

La Junta d' Aigües va ser una manera ele comen<;ar a
preparar, a tenir un instrument, perque quan aqueixes
competencies, que ja havien d'arribar I'any passat, estiguessin aquí tenir una organització administrativa preparada que, enelemés d'exercir aqueixes competencies,
en fa d'altres, com tots molt bé saben, i que si endemés
elel canon hi ha una serie de pressuposts més és perque
també tan sois en inversió (n materia hielraulica hi
havia una despesa ele més de tres-cents cinquanta milions ele pessetes. Ho eligui tot o no eligui res, no digui
veritats a mitges perque aixo confon al personal, ja és
que la gent esta avesaela a sentir els discursos per la
meitat. Igualment, no parli que als recursos e1el canon
xifres ele 5.400 milions ele pessetes, quan voste sap que
aquestes varen ser corregieles a I'hora de fer-ne el plantejament definitiu.

No es tracta ele subvencionar el comerc ni la inelústria,
aixo ' sí que ho ha elit, fora subvencions.'Es tI'acta ele no
afavorir els grossos, tampoc no crec que els afavorim i, ele
fet, esta bastant limitat. No hem fet cap moelificació ele les
nostres postures en el tema ele les grans su perfícies, ni tan
sois en aquella que voste ha mencionat perque l'únic que es
va fer en un moment eleterminat és treure a lIum unes elificultats juríeliques que hi havia, i quan aqueixes dificultats
juríeliques se substitueixen, se suprimeixen i desapareixen,
s'ha ele canviar la postura si es vol ser aclient a la societat.
que pel mig hi hagués un batle o n'hi hagués un altre no hi
té res a veure, aixo passara cada quatre anys, hi haura canvis
a molts cJ'ajuntaments i es trobaran que les clistintes actuacions polítiques pareixed que estan prese' ',.n funció e1'un
batle o e1'un altre, quan aixo no és així.
Tema e1'aigües. Jo no em Ilev cap responsabilitat, assumesc totes les que em fan falta, pero voste mateix ha e1it que
les concessions eren decisions fetes en funció el 'una legislació
que no poelem canviar, el 'uns informes que vénen taxats,
e1'unes e1ecisions que estan plasmades en aquest butlletí i que
la concessió, al final, és del ministeri, en funció el'allo que es
planeja, pero el que es planeja ve regulat fil per ranela, únicament unes mesures burocdtiques que no poelia can vial', i
mentre no tenguem la competencia en aigües no les poelrem
canviar, poelrem gestionar allo que s'ha establert aquí, precisament en aquell conveni que voste ha mencionat eliu: "La

lcgislación, ordc/lación y cO/lccsión dc rccursos y aprollcchamicmos hidráulicos"; aquestes són fW1CiollCS y servicios que

En el tema del salari social, l'hi vull puntualitzar que
jo no he dit aquí que em faltin doblers per fer-Io, jo he
dit que nosaltres estavem per una altra política, jo he
dit que esü¡vem per una pOlÍtica de tractar al maxim de
cercar feina, de no donar una manera de llevar un problema ele manera purament i exclusivament provisional,
de mala manera. No entraré a elir frases com les que ha
dit qualque socialista ele pro aquests dies, al qual han
retret que les tornas enrera, pero simplement queim
més en ensenyar la gent quina és la seva responsabilitat,
quina és la seva funció, quina és la se va participació,
dins el progrés d 'aquest país que no subvencionar amb
ingressos que estan destinats a altres coses, que no ens
han estat transferits, que no creim que en sigui n la solució, i ho elic ben clar, no ho tract de dissimular, no
creim que en siguin la solució, perque ens estimam més
gastar el eloble ele doblers elels que hem rebut en formació, i crec que no m'ho negad, el doble ele doblers en
formació, que no deelicar pessetes només a la subvenció
temporal, val més ensenyar-Ios a pescar que donar-los
un tros de peix. Moltes gdcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gdcies, Senyor Presielent. Arribat aquest punt, se
suspen la sessió per un temps de quinze minuts.
Correspon en aquest moment la intervenció elel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula el sen yor
Obrador i Moratinos.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Senyor President, senyores i senyors diputats. Senyor
Cat'íellas, ahir escoltarem amb atenció el seu discurs i
tenguérem la sensació ele ser a un altre món, a un altre
país tal volta inexistent, el país de la fabula i de la
imaginació. No hi trobarem el bateig calent ele la nostra
terra i elels nostres ciutaelans, les se ves preocupacions: les
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seves paraules són molt llunyanes a les paraules que el nostre
poble elesitja sentir. Voste va elibuixar un quaelre que semblava bé un el 'aquells entreteniments que totes les nostres revistes solen elur a les elarreres pagines, és aquell quaelre el'un
elibuix, a primera vista perfecte, i on a baix hi ha el retol que
eliu: Hi trobi voste eleu errors.
Aixo, tal volta, ens pot servir per analitzar el seu discurso
Efectivament, intentarem mostrar un ele tants d'aquests errors, pero creim que tots els senyors i senyores diputades en
poden trobar molts més que els que nosaltres podem assenyalar. Voste parla d'un any, no, parla de deu anys, quan el
debat que ens reunia aquí a debatre era precisament el debat
ele política general elel Govern de l'any 92-93. Per tant,
pode m entendre, de les seves paraules, que el que voste havia
de elir aquest any era gairebé res, era un any en blanc, negre
o gris, com algú ha dit aquí dins.
Voste parla que la inversió que feia l'Estat la finan<;;ava
amb els doblers de la Comunitat Europea, aixo era trampa;
la que utilitza el Govern d 'aquestes illes, el Govern de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, en canvi, molt bé,
i cada vegada que voste parla en el seu discurs d 'inversions
ele la Comunitat Autonoma ho ha fet deis fons estructurals
ele la Comunitat Europea, l'Objectiu 2, pel Fons Social Europeu, el 5B i fins i tot el Feeler o bé de rEstat, en parlar de
plans d 'actuació preferents; recursos, per tant, que no són ni
controla aquesta comunitat.
Voste va manifestar un maniqueisme absolut enfront ele
l'Estat. Som una comunitat rica, la més rica ele les comunitats autonomes el 'Espanya, pero llavors ens volien comparar
i ens volem comparar amb totes aquelles que necessiten de
la solidaritat.
Voste deia: Un gran exit, en deu anys hem fet 23 quilometres d'autopista. Si anam a aquest ritme, suposam que la
ele Manacor es poch'a inaugurar l'any 2020.
Va parlar que cada litre d'aigua bruta anava a la mar. i
hauria d'haver dit: Tota l'aigua mal depuraela se'n va a la
mar. Per aixo elemana ara que l'Estat pagui la depuració
terciaria, perque aixo no succeeixi ja. Nosaltres hem parlat
moltes vegades de la necessitat que aquesta clepuració es fes
d'acord amb uns parametres i uns estandards ele qualitat
suficients, i quan es va parlar, precisament, elel canon el'aigua, es va parlar el 'aquells nivells ele elepuració.
Vostes han organitzat, en eliríem, la cova "el 'ali basan", i
alla éso Ara, els problemes els hem ele resoldre amb uns
doblers que surtin d'un altre lloc perque la recaptació que
certs ciutadans pagam a aquest canon no basta ni tan soIs per
pagar els interessos acumulats de les inversions.
Voste parla ele turisme, funciona bé, diu voste, és obra
nostra. Indústria, un desastre, és culpa del Govern central.
Voste parla de eleu anys de cultura de la Comunitat Autonoma ele les Illes Balears, del seu Govern. Gloriosa obra de

eleu anys que ens ha servit per, a partir d 'ara, presentar
un seguit de projectes de llei al Parlament. Realment és
per xiular.
Parla de consells insulars, en va dir una cosa que ens
alegra, que n'hagin retirat la Ilei, pero no desmenteix les
paraules que voste va dir aquí, va dir que hi havia un
calendari parlat per tractat de transferencies noves,
mentre que la Senyora Vice-presidenta es presenta a una
reunió amb tots els grups de l'oposició i ni va presentar
calenelari, ni va proposar acorels, ni s'acorda absolutament res, sinó que simplement va parlar ele la possibilitat de les transferencies de cultura i agricultura, de les
quals no sabia com, després ja ho veurem, el que vengui.
D'acord, per tant, no n'hi va haver, res ele res, ni proposta ni calendario A més, ens hem trobat, quan voste
parlava d 'entrebancs ele certs grups a segons quines lleis
ele transferencies, que en aquesta comunitat s'paroven
lleis ele transferencies que tenen clausules secretes, cinquanta milions per sota ma per a Eivissa a fi que accepti
la Llei de transferencies. Creim que aquest obscurantisme en la Llei de transferencies perjuelica precisament
aquest equilibri competencial que s'ha ele donar als
diferents consells insulars.
Parla, certament, de Pla ele comen;, pla de que?, on
és? Es prometen quantitats per al' any 92 i no s 'inverteixen en allo, precisament, que s'havien compromes.
Els 850 milions per a l'any 93 els reelueixen a 500 milions ele pessetes. A més, moltes el 'aquestes inversions no
van al sector ele comer<;;, sinó que va a indústries, jo en
citaria un cas, el cas de Jaume Mascaró S.A. ele Ferreries, empresa ele sabates, que reb 39 milions ele pessetes,
35 per un moti u i 4 per un altre; aixo sí, el Senyor
Conseller els coneix molt bé.
Voste parla el'un regim economic i fiscal, propi ele
les Illes Balears, perque som -va elir textualment- les
úniques illes de la Comunitat Economica Europa que no
el tenim. És que volem el mateix tractament fiscal de
[,illa, per exemple. de Silan, a Dinamarca, alla on seu la
seva capital, Copenhague, o una illa qualsevol de Grecia
que no té ni tan sois els recursos necessaris per sobreviure elamunt I'illa? Quin i que. Quin regim volem,
perque Balears té un regim economic i fiscal propi?,
perque tenim, senzillament, uns descomptes en els transports aeris perq ue tenim un tractament diferenciat a
l'hora ele tractar les nostres illes; elins l'any 92, en els
temes ele les ajudes estatals se'ns va considerar precisament, per un regim especial, tres províncies, comunitat pluriprovincial, quan realment i historicament no ho
érem. Per tant, de quin regim economic i fiscal propi
vos te ens vol parlar? Perque, si som rics, si ens va tot
molt millor que als altres i som I'enveja ele tothom, quin
regim especial hem ele demanar?
Voste va parlar d'austeritat, no sabe m si seriosament
o en broma. La comunitat deis múltiples assessors i
carrecs ele confian<;a, com s'ha repetit per aquí, la deis
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més de mil mílions de publicitat I'any 92, la deIs projectes i
execució d'obres públiques, la de la quantitat d'empreses
públiques. Parla voste de coeficients favorables de funcionaris a Balears, ha tengut en compte els deIs consells insulars,
els de les múltiples empreses públiques i també del nivell
competencial?
Podríem continuar amb el joc, parlar de formació professional, de turisme, d'I + D, d'errors i falsedats que crec que
podríem trobar en a9uest dibuix que voste ens va presentar
en el seu discurso Es segur que vostes, senyores i senyors
diputats, n'han trobat, d'altres, que jo no esmentat, pero
realment, el moment en que ens trobam no és per a jocs ni
per a altres herbes. Els ciutadans de la nostra comunitat ni
viuen ni es conformen amb que els diguem que estam mi1I0rs que les altres comunitats autonomes o destinacions
turístiques, aixo no duu feina ni a les empreses, ni a les
indústries, ni doblers a les caixes deIs comerc;os.
Voste, senyor Cañellas, I'any passat deia que no hi havia
crisi, que tot anava bé, per contra, ha passat allo que li eleiem nosaltres, cantavem una caiguda elel nostre model de
creixement i així ha succe"it. Voste, certament, no ho pot
reconeixer, per aixo, ens ha fet l'escapada elels deu anys,
endemés és comprensible, sobretot quan ja fixa termini
el'any i mig per a les proximes eleccions autonomiques.
A voste, com ~\ presielent d'aquesta cOl11unitat, no li toca,
ni pot, dramatitzar la situació, és el presiden t d'aquest Govern, el president de la nostra comunitat. Tampoc nosaltres
no el volem fer, no volem parlar de catastrofismes, pero sí
li volem dir que voste es va equivocar I'any passat, per aixo
mateix no ha pogut parlar ele res positiu aquest any. No li
volel11 donar, senyor Cañellas, la culpa de la crisi economica
que patim, ni tan soIs ele per que ens trobam aquí, pero sí
el volem acusar i denunciar de fer la política de l'estrús i de
no assumir allo que sí estava i está en les seves mans fer.
Tal volta, cometre la falta més greu és, per a un governant,
per a un capita de vaixell en el moment ele la tempesta, fallar
per omissió, és quedar-se amb les mans aturaeles.
No estam d 'acorel amb l'análisi ele la situació que vos te,
senyor Cañellas. ha fet apareixer, perque no l'ha acabada ele
definir pel que feia a la nostra situació. Creim que és més
complicada i que, senzillament, ni és tan envejable ni envejada com voste deia. Balears, deia, és la com unitat més rica
c!'Espanya, aquest és un títol que no ens afavoreix gens i
l'hem de posar en solfa. EIs primers que l'hauríem de revisar som nosaltres mateixos, si no partim del que som en
realitat, és molt difícil enfilar un camí amb futuro Estar en
el bon camí, com deia voste, en utilitzar, per cen, un eslogan socialista, i si tots ens posam d'acord, que no és així, ho
hem de saber explicar a les al tres comunitat autonomes, al
Govern de la nació i fins i tot a la Comunitat Europea.
El bilió i mig del nostre PIB, xifra referida a l'any 92, es
clivideix pel 710.911 ciutaclans de dret, i el resultat, 2.135.255
pessetes, ens dóna la renda per cápita més alta d'Espanya.
Pero si comparam el dividend, el major, amb les altres co-
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munitats, per exemple Catalunya, que té més de dotte
bilions o Andalusia, que té més de set bilions i mig,
tenint en compte la discontinui"tat del nostre territori i
l'efecte terminal, no de pas, quant a inversions en infraestructures, i si, al nostre divisor de població de dret, li
afegim i estimam la població f1otant, el resultat numeric
canvia substancialment. La nostra renda per cápita ha de
tenir i té altres components.
Voste deia: Balears, la primera comunitat en renda.
l esta, per cert, per davall de la mitjana de les comunitats autonomes, de les comunitats autonomes en protecció social, en nombre d'aturats i de població activa, on
el salari mitja deIs treballadors d 'aquesta com unitat és
vint-i-quatre mil pessetes per davall de la mitjana espanyola, on els contractes en precari superen el 90% del
total deIs signats I'any 92, que en tres anys hem perdut
67.513 contractacions en el mercat laboral i que aquesta
realitat s'agreuja més dia a dia. Voste creu que amb
aquestes conclicions podem estar entre les quaranta
regions el'Europa capdavanteres? I si entram en el creixement del nostre PIB, del qual ja no parlam, i que
voste reconeixia, veim que els tres anys clarrers hem
crescut un 5% menys que la mitjana espanyola.
Voste afirmava que la primera batalla era lluitar
contra la desocupació, ho ha dit voste, hi esta m d'acorel,
encara que quedaria millor en positiu, la primera tasca
que ha d 'emprendre la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears i el seu Govern és la creació d'ocupació; sense
ocupació no hi ha futur, es cridava pels carrers de I~s
nostres ciutats, i és ceno Amb allo que continuava afirmant el seu discurs ja no estam tant d'acord, li falta va
l' analisi real.
Destrucció d 'ocupacio neta. Si ens fixam, utilitzem la
temporada baixa, el mes de gener de I 'any 1991 perdérem el O' I % -291 1I0cs- de !loes feina sobre l'any 90. la
li ho anunciavem en el debat de I'estat de la comunitat
de I'any 91, que aixo significava una inflació perillosa a
la nostra eomunitat perc¡ue el 92 en perdérem l' 1'67(J, 4.068 treballadors- i l'any 93 el 5'1% -12.566 treballadorso En un any, el mes de gener, el'ocupaeió neta, el 'alta
en la Seguretat Social, hem perdut a Balears 12.566110cs
ele feina, i ens hem col'locat en una xifra ele 236.499
ocupats en alta a la Seguretat Social, s'han destru"it
17.000 1I0cs de feina en tres anys, endemés, amb una
tendencia negativa molt preocupant. Si miram la temporaela alta, la cosa és semblant; el mes el 'agost del 91
baixaren 2.041 altes sobre I'any 90, el 92 ho feren 7.515
i I'any 93, espleneliel any turístic, amb un 12% d'augment ele eles pesa turística i un 6% més ele turistes,
n'hem perdut 6.000.
Si ens referim a les enquestes de població activa, el
panorama encara és pitjor. En referencia a I'any 90, any
maxim d'ocupació i població activa, en utilitzar el primer trimestre, hem perelut més ele trenta mil ocupats i
prop ele setze mil acti uso Per tant, ens situam l'any 93,
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en números absoluts d'ocupació i població activa, per davall
de l'any 88, si tenim en compte que des de l'any 88 a l'any
93 hem pujat prop de cinquanta mil habitants a les Balears,
en aquests sis anys darrers. És la baixada més espectacular de
tota la historia ele les Balears.
Si entra m en el sector serveis, tal volta el que menys han
baixat en xifres absolutes pateix el mal endemic ele l'estacionalitat i la precarietat. És el que provoca el baix nivell salarial
en comput anual. La injusta elistribució ele renda, la marginalitat en les prestacions futures i el desinteres, evidentment,
per la formació professional. Si no trencam aquestes tenalles
estacionalitat-precarietat, tot el que parle m el'inversió en
formació i millora de la qualitat elel servei turístic és paper
banyat.
Voste parlava de salvar el sector industrial. Sap voste,
senyor Cañellas, que les exportacions, és a elir, els treballs
que es fan en aquesta comunitat per a treballs de fora d'aquesta comunitat, no a l'estranger, sinó per afora d'aquesta
comunitat, dins la branca de la inelústria només representa
un de caela quatre treballaclors en el sector de la indústria,
que els tres restants treballen per a consum interior, treballen
per a aquesta comunitat.
De l'any 90 al febrer del 93 hem passat ele trenta mil ocupats a vint-i-cinc mil ocupats; és a dir, elel febrer de l'any 90
al febrer elel 93 hem passat ele trenta mil a vint-i-cinc mil,
hem perd ut un 15% d' ocupació i. evidentment, sense possibilitat de recuperació a curt o mitja termini. Mentrestant,
voste, senyor Cañellas, tenia aprovat per aquest Parlament
un pla el'industrialització, que finalitzava el desembre de
l'any 1991, que era per a quatre anys, des del 87 al 91, per
2.500 milions de pessetes, i a finals de I'any 90 n 'havia invertit tan sois 900 milions, deis quals hi havia la compra d'Ifebal. Sap també que fa sis mesos que és dins aquest Parlament un nou pla el'industrialització i que el seu grup parlamentari, el qual té el poder per fer-ho, ni tan sois s'ha
preocupat per accelerar-ne el procés? L'haguessin pogut
discutir dema. És un sector, com eleia voste, i ho eleia des
d'aquesta tribuna, que precisament necessita més que altres
sector rajuda tecnologica, de preparació, de formació i d'incentius, per crear feina, per crear treballs en el sector de la
indústria. No hi han fet absolutament res, i ho podien fer,
estava en els seves manso
Sector de la construcció. Jo li agrairia o crec que és convenient per a aquesta comunitat que vegi com ha actuat el
sector de la construcció, com es veu perfectament dins la
corba que es dispara a partir de l'any 87, havia mantengut un
creixement sostengut o sostenible i que a partir del 86 es
dispara amb un esquema eliferent del comportament que té
ara. Un esquema de creixement economic basat en la construcció esta va i esta condemnat al fracaso La construcció,
amb tots els efectes multiplicadors addicionals, no pot constituir-se en el motor de l'activitat economica com ho ha estat
en els anys ele bonan<;a, és el sector que més excedents ha
provocat, i aixo per eliversos motius; primer, perque opera
en un espai limitat, que no es pot expanelir, i segon, perque

actua transformant actius immobiliaris en líquiels i pot
provocar, per tant, una renda inexistent, una descapitalització de recursos naturals i paisatgístics o fer obsoleta
una oferta existent abans d 'hora; tal volta, si no haguéssim tengut aquest boom turístic, la renovació de la
planta hotelera s'hauria provocat més comodament que
no en la situació actual. Aixo ho deien, amb una expressió molt grafica, els vells picapeelrers, quan els deien: ]0
vull un reforma a ca nostra i vull que em costi poco Ells
deien a continuació: Millor tirar a baix la casa i fer una
de nova. Entenem que aixo precisament va desmotivar
la renovació d'aquella planta hotelera. En l'ocupació, el
sector de construcció el sector de construcció ha tengut
un efecte ciar: L'any 90, prop de vint-i-cinc mil llocs de
feina; l'any 93, més de elivuit mil. Una caiguela, per tant,
del 30%, en situar I'ocupació l'any 87, i baixa.
En comer<;. Tot ha repercutit, evidentment, en el
sector de comer<;: menys ocupació, desaparició d'autonoms, baixada ele les caixes, etc. Un sector que havia
aguantat bé, certament, la creació de Pryca i Continente,
pero que no sabem si en aquesta situació podrá aguantar Alcampo, El Corte Inglés i Pryca-2. El sector comer<; representa el 25% ele la nostra ocupació.
El més comode seria utilitzar la paraula tradicional
crisi, la paraula crisi és la primera que ens surt a tots en
aquests casos, és un vocable depriment i que l'utilitzam
moltes vegades com una pecll'a per tirar als altres, no per
afirmar una sortida col, lectiva cap al futur, alimenta la
filosofia del "sálvese quien pueda" i ens serveix moltes
vegades per definir histeries i no per concretar (oo.)
nostres. De l'economia es diu que són expectatives, crear-les, donar-les a coneixer i traeluir-Ies en opcions concretes és el que hem el'intentar cloure i presentar des
d'aquest Parlament al conjunt deis ciutadans de Balears.
Jocs florals i discursos comparatius poc ajudaran als qui
ens han elegit i ens paguen per fer-ho. Anar per feina
avui, a la nostra comunitat, és posar-se a treballar ja pel
manteniment de l'ocupació.
No li demanam, senyor Ca11ellas, miracles, li elemanam simplement que faci el que pot fer i el que ha de
fer. A voste, evidentment, no li pertoca arreglar la crisi
economica mundial, ni I'europea, ni I'espanyola; voste
és el capdavanter d'una comunitat petita amb futur, tal
volta per aixo mateix, perque és petita i ben col'locada,
perque tenim una activitat economica, que és el turisme, que té futur i si sabe m corregir i rectificar els errors
passats podem tirar tranquil'lament enelavant. Ara bé, el
que no podem fer és confiar en expectatives a llarg
termini, l'avui i I'ara ens empeny. Voste parlava en el
seu discurs de Parc d 'innovació balear dins el context
d'un parc tecnologic o megaparc, de Centre balear
d'innvació tecnologica, son paraules seves. Senyor Cañellas, la seva possible rendibilitat es veura l'any 2005,
2010, mentrestant, la nostra comunitat és la que inverteix més en 1 + D de totes les comunitats autonomes
d'Espanya, i aixo és I'avui i I'ara. No ens hem d'oblidar
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del futur, hem de treballar de cara al futur, pero hem de
treballar en el presento
El conseller el'Obres Públiques, el senyor Reus, en la seva
compareixen¡;:a ele dia 29, ens parlava el 'un estueli, el 'un pla,
el'un moelel estrategic, que elaborava la Conselleria el'Hisenela i que veuria la llum probablement abans ele final d'any.
La conclusió que ell avan¡;:ava era que I'activitat turística i
el'oci és el nostre futur i, per tant, hauria el'impulsar la utilització correcta elel territori i elels recursos escassos ele que
gauelim. Enhorabona, aixo ja ho eleia el Llibre blanc ele l'hosteleria balear ele l'any 69, i l'estueli realitzat per Ofemasa
l'any 76 hi afegia una cosa que ens feia bon cantar, que
s'hauria ele treure amb el consens ele tots els grups polítics,
socials i economics, creim que és una bona música per a
aquesta lIetra.
Conclusions. Si tenim ciar que el nostre futur és l'activitat
turística i el'oci, si la primera tasca, com eleia el senyor Cañellas, és Iluitar contra la desocupació, si els recursos, com
reconeixia el conseller, són escassos (de territori, cl'aigua, de
litoral, paisatgístics, energetics i economics) han de ser dirigits a aquestes finalitats. Si, per sortir-ne amb for¡;:a, ho hem
de fer tots junts amb un necessari consens polític i social,
per tant, ens hauríem ele clemanar tot5 nosaltres: Que esperam per fer-ho si esta en les nostres mans? Quin turisme
tenim ara i de futur? Un turisme vacacional, ele sol i platja,
que ve a Balears afer vacacions, no tant turisme de coneixer
i veure, els turismes alternatius són encara, avui per avui,
poc importants en nombre, no han de ser descurats, certament, pero s'han de valorar en el seu conjunt. El turisme
vacacional és repetitiu, exigent cl'estúndarels de qualitat.
almanco COI11 al seu país d'origen, vol seguretat en els preus,
vol seguretat en els conelicions sanitaries, vol un entorn
agradable per fer-hi vacacions, vol sentir-se com a ca seva,
pero amb serveis que li permetin gaudir elel temps i ele les
comoditats de l'oci, elemana molta més qualitat de serveis
que el turisme que per primera vegada va a un país per
coneixer-Io, per fer-hi turisme, vol trabar. evidentment, unes
ciutats i pobles arreglats, vol platges en condicions, serveis ele
transports i oferta complementiria en qualitat-preu adequades al seu nivelL i sobretot vol uns serveis higienics i amb
seguretat COI11 a seu país, vol zones verdes, de les quals pugui gaudir, no vol brutor ni mobiliari urba en condicions no
adequaeles a la seva forma de vida.
En resum, amb aquests criteris volem reflexionar i aportar
sortides que crei'n expectatives a curt termini i que ajudin la
iniciativa privada, a la petita iniciativa privada, a creure en
el futur i per tant a invertir. L'estalvi s'ha produ'it precisament en aquells sectors socials l11és temorencs deIs seu futur.
Sense elonar confianc;a al present és elifícil construir el tutur.
Diversificar les actuacions com a peces d 'un gran pllzzle amb
la idea de construir una sola figura: Posar a punt Balears en
estúndarels eurapeus de serveis, qualitat i excel·lencia. Hem
de crear, per tant, per a aquest fi diversos escenaris d'actuaciÓ, el ele la col'laboració social institucionaL el de l'habitatge
rehabilitat i millora de fac;anes, l'escenari elel servei públic
el'informació i el'informació a tots els inelrets ele la nostra
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geografia, i hem de tenir cura especialment de I'aigu-a.
hem ele garantir una correcta i efica¡;: utilització de 1'aigua potable per elamunt elels interessos privats o d'institucions que no contemplin aquest recurs com a escaso
No podem crear una exceHencia turística si als nostres
visitants no oferim una qualitat aelequaela el'aigua, sense
oblidar tampoc els resielents.
La situació el 'atur provoca elava vegaela més arees ele
marginació social. Sí, senyor Cañellas, vull parlar del
salari social, i si és precís el tornarem a debatre en la
replica i en la contrareplica, perque caela vegaela més
els ciutadans ele la nostra comunitat són els que pateixen
situacions extremes, irrecuperables moltes vegaeles. Les
consultes fetes als ajuntaments, a la Creu Roja, a Caritas
i a altres institucions benefiques així ho confirmen,
ciutadans que mai no haurien somiat ser en aquests
nivells ele marginació ara el pateixen. Per solidaritat amb
ells o fins i tot per evitar, ele forma egoista, situacions
que no afavoreixen la nostra imatge de futura qualitat
turística. ho hem de fer. Donar prioritat als recursos
disponibles, en funció elels criteris abans assenyalats,
amb els objectius a aconseguir i la prioritat en el temps
és allo que hem ele fer. La prioritat pot significar certament haver el 'ajornar inversions costoses ele poca renelibilitat social en l'ocupació; amb els criteris que abans
hem dit hem ele Iluitar contra la c1esocupació.
El debat ele l'estat de la Comunitat hauria de significar aquest any una cricla c!'il·lusió i el'esperanc;a a tots
aq uells que tenim fe en el nostre poble, i no tenim la fe
del carboner, sinó la fe el'aquells que han analitzat la
situació actual en funció del passat i en mirar cap al
futuro Per aixo, els socialistes de les Balears creim en el
futur del nostre poble, en la capacitat ele contreure reptes i en la for¡;:a ele dur-Ios a terme. Per aixo proposam
a tots els grups parlamentaris ser capac;os ele consensuar
les resolucions, aquelles resolucions que esperen els
ciutaelans de les nostres illes. Demostrem, per tant, amb
fcts que estimam la nostra terra i que estam disposats a
servir-la efica¡;:ment per damunt elels interessos privats
i particulars. Dins l'economia elomestica sempre es c1óna
prioritat als recursos i necessitats; si tenim ciar que el
primer és Iluitat contra la c1esocupació, siguem, per tant,
conseqüents. Si elemanam la unitat ele tots per tirar
endavant, fins i tot el sacrifici ele tots, bo seria que també nosaltres en elonassim exemple. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gr:'tcies senyor Obraelor. Pel torn ele contestació, té la paraula el Senyor President ele la Comunitat.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOYERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas
i Fons):
Senyor Presielent, senyores i senyor eliputats. En
altres ocasions, quan he sortit a fer la replica al Grup
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SOCIALISTA, se m'ha acusat de dirigir-me a una part deis
diputats i d 'obviar els altres, i avui havia fet el proposit d 'encap<;alar la meya intervenció demanant-Ios disculpes, als del
meu grup, si em dirigia només a I'altre, per allo de la llei ele
les compensacions, pero per mi que no em queelara més
remei que mirar I'aire, he dubtat si tan sois havia ele sortir.
Hem fet un elebat per arribar a una conclusió, som a una
comunitat turística, hem ele elir que som pobres per veure si
en convencem els al tres i elesprés hem ele posar els serveis a
l'altura el'Europa, jo no he entes res més, jo no sé si vos tes
han entes res més, pero a partir ele quan eliu conclusions no
han fet més que aqueixes tres explicacions. Ciar que aixo no
m'estranya, que pot elir aquest grup?, perque hi ha grups
que tenen l'oportunitat de sortir aquí i fer un plantejament
polític, i ningú no els pot retreure actuacions polítiques
més que qualque ajuntament, per avui, a la millor elema
pocli'a ser el'una altra manera, pero n'hi ha que tenen responsabilitats ele govern, n'hi ha que treuen mesures caela dia
damunt el papel', n'hi ha que dirigeixen I'economia elel país
-pereloni, ele l'Estat, ha elit voste-; és clar, segons quines
eleterminacions preguin, segons quines manifestacions facin,
a la millor els retreuen la seva política. Conclusió: Aquesta
és una comunitat turística, especialment eledicada a sol i
platja, que l'hem ele elotar ele tots els serveis i el'un gran
panorama perque els turistes el'aquí -no sé si ho saben- són
repetitius. El 50% n'és repetitiu, exactament, i I'altre 2Y5{)
es eleixa influir per allo que les agencies els eliuen, i pus
conclusions. Que passa? Que, és clar, era molt fort per al
Grup SOCIALISTA venir a elesfer tot un plantejament ele
caracter polític fet amb un eliscurs com el que jo vaig plantejar humilment aquí ahir, no en poelien estar en contra.
Garantir I'ocupació. No és el mate ix garantir I'ocupació
que crear ocupació o lIuitar contra la elesocupació; les matisacions són importants i jo som molt pruelent a l'hora ele
triar les meves paraules. Yaig elir garantir I'ocupació, tractar
ele garantir I'ocupació, vaig elir austeritat i vaig elir transferencies: tres línies el'actuació, les tres mateixes perque la
política moltes vegaeles eluu que elistints grups s'hagin ele
veure en la necessitat ele fer exactament el mateix plantejament polític, que no el mateix elesenvolupament polític, el
mateix plantejament, les mateixes línies d'actuació que esta n
proposades en aquest país nostre, amb majúscula, de l'Estat,
no amb majúscula el'aquí. sinó amb majúscula d'aquí. A
l'Estat, a un elebat com el el'investielura, el maxim representant elel Partit Socialista: Garantir l'ocupació, austeritat en els
pressuposts i transferencies. Li puc tornar a treme, com vaig
fer ahir, el resum fet pel senyor Felipe González. Tota la
política ele quatre anys és aixo: ocupació, austeritat i transferencies. Bé. me'n eleix una que logicament no podia treme,
no m 'atrevia a tant, que era la política internacional, que és
la que ocupava més ( ... ).
Pero no eliré ele quina manera es despatxa aqueixa política el 'ocupació. el que eliré simplement és que no sé si vostes
han sumat la ele creació, la perelua d'ocupació, em pareix
que ja no queda ningú que faci feina. Pero és que no es
poelen manejar les xifres amb aqueixa frivolitat, no es pot

sortir aquí a plantejar, com voste ho ha fet, que som
una comunitat pobra en funció que resulta que no han
dividit el PIB pel nombre ele població flotant, i després,
el seu grup, a I'hora de reclamar el nostre finan<;ament,
ens diu que la població flotant no es pot dur a co¡'¡ació,
que aixo és una conseqüencia que patim afortunaelament els Balears, que ens elóna la situació que tenim.
Yoste s'atreveix a plantejar aquí, en parlar de finan<;ament -m 'havia fet proposit de no crielar-Ji ni una sola
vegada, el meu grup em va dir que no Ji donas massa
"tello" perque després ens el barataran-, s'atreveix a
treure aquí a lIum el finan<;ament ele quatre illes com
tres províncies, i quan aixo ens elóna quau'e punts per
elamunt de la mitjana ve el seu Govern i ens els retalla;
aquest és un ac- te ele poca agudesa. Precisament actuacions com aquestes són les que han omplit la pipa a tota
la població el'aquesta societat, a tota la nostra societat,
que ja comen<;a a elir basta, volem un sistema eliferent.
Quant a les xifres el'ocupació. És que la seva política
el'ocupació no la pot elur a col'lació maí. Jo també m'he
permes elur alguna xifra perque sabia que voste no tenia
altra sortiela que aqueixa. Les xifres ele la elesocupació ele
l'any 92, en nombre total ele contractes perduts, que,
efectivament, són vint mil, setze mil coincideixen amb
el "decrelazo", setze mil. Ara preparen el segon. Ji ho he
clit al senyor Sampol. en els pressuposts el'enguany es
tornen a CalTegar els fixos eliscontinus; jo ja comen<; a
pensar que aixo és perque hi hagi algú que elesprés
eligui que se'n va a Madriel a veure si ho arregla, perque
avui feien can'eres socia listes elestacats pe!' elir que no
se'n parli, el'aixo, que ja ho tenim arreglat. És cIar, caela
any, com que va ser un invent, i no elic que dolent,
perque, contrariament, a vega eles reconec que és bo, un
invent que es va fer en l'epoca en que certs portaveus
eren líelers socials, pero ho tornen a pentinar i aixo no
existira. deIs vint mil, setze mil coincieleixen amb el
"decretazo ", I 'any 92. Pero com que jo vull ser un poc
més positiu que voste, li puc fer arribar les elarreres
elaeles el'ocupació per primera vegaela fresques, per primera vegaela enguany torna a créixer el nombre el'ocupacions en el sector turístic, s'ha romput la elinamica ele
b baixa el'ocupacions. s'ha romput a la restauració. s'ha
romput a l'hostaleria i s'ha romput en el conjunt elel
sector. i per primera vegaela. elesprés ele les baixes ele
elos anys, torna a ser un creixement positiu per al 93,
endemés, amb totes les conclusions ele l'estueli preparen
ja que per a l'any 94 encara sera molt millor, perque
ocupació hotelera i ocupació ele personal van sempre
juntes. el que passa és que n 'hi ha que només es queelen
amb l'esquerela ele darrera la porta en comptes de veure
el que és bo.
I que sigui precisament el seu grup el que eligui a
veme que feim nosaltres per crear ocupació i que els
seus presenten uns pressuposts, els ele més creixement,
els més expansi us -i no ho elic jo. ho eliu El Paú-, els
elel 93, i els elel 94 tornen a créixer el 12%. El ministre
corresponent ja avisa: No se podrá crear empleo. el dia
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que presenta els pressuposts, bé va el Grup SOCIALISTA.
Qui ho va dir és el senyor Solbes, el senyor Alfonso té la
virtut de dir que no, pero aixo ho va dir el senyor Solbes, i
endemés, quan se Ji de mana especialment: Y cuándo se producirá la reactivación económica que genere empleo? Contesta tot un senyor ministre: Ya me gustaría a mí saberlo.
Perdonin, he estat un poc discret, pero crec que ja he de
perdre fins i tot la discreció. Aixo deis fixos discontinus, el
senyor Obrador ja ho sabia; fa tres, quatre o cinc dies que va
córrer a Madrid a veure cómo se articularía un Iwepo SiSLClila i el nl/epo sistema ja s'articulat. en els pressuposts els
deixen fuera.
Contrariament, les informacions que jo li dic i que li don
amb estudis, no volia treure les deis diaris. és que s'ha romputo la contratación laboral experimenta ulla reactivación en
Baleares. Aqueixa reactivació es produeix perque la consciencia que som un sector turístico un sector que ha de cercar
la quaJitat, un sector que ha de cercar la propia imatge, un
sector que ha el'oferir un paisatge. un sector que ha el'oferir
unes zones humanitzaeles, un sector que ha el'oferir unes
aigües netes i unes platges clares, un servicis medics. uns
servicis socials. unes garanties i unes seguretats. un clima
igual que el del seu país. Aquest (iovern fa deu anys, no
només el darrer, en el elarrer hem fet molts ele elesenvolupaments, hem fet un pla, un programa. i l'hem elut a terme, i
així tenim el que avui tenim. Que passa? Que aixo no és bo
el'acceptar, que passa? Que és molt més bo ele fer venir
aquí. fer una serie ele reclamacions ele coses. que per ventura alguna el'elles no s'ha fet, és natural. no les hem fetes
totes, no pensam, ni en feim comptes, acabar elema ni passat
dema. Fer tota una serie el 'actuacions. elir el que ha faltat i
elesprés, a l'hora de les conclusiol1s. no concloure res; s'ha
ocupat un espai elavant la televisió. s'han fet reclamacions
oportunes i pertinents, peró no hi ha un model de política
alternatiu valid, no hi ha un model ele política alternatiu
valiel perque el seu ha fracassat. perque el nostre, agradi no.
ha prosperat més que el elels altres llocs. comparativament és
millor que el el'Espanya, comparativament és millor que el
ele les seves comunitats autonomes. i encara s'atreveixen a
dir-nos que nosaltres no respecta m la solidaritat? que no
comparam que alla hi ha més gent'? que nosaltres no COI11param ni tenim en compte la solidaritat? Miri, només en un
paperet, ajudes de la Comunitat Economica Europea: Nosaltres, 9'9 per habitant; la mitjana. 178 ecus per habitant; 9'9.
la mitjana 178. Aqueixes comunitats de les quals voste diu
que tenen tanta de cosa. 249. 320. 374, 276, 469,132,401, i
sense crear ni una sola activitat economica rendible, aixó
només per a subsistencia. 684.
Tres línies els vaig oferir jo des d 'aquí. tres línies que
havien de ser, almanco, respectades. Perque, garantir I'ocupació, ho vaig fer, amb una serie de projectes concrets i
determinats, una serie de projectes concrets i determinats en
els quals, com és clar, recorría també al financ;ament de la
Comunitat Europea, com un procediment més. Jo aquí elel
que m'exclamava ahir era que I'única inversió, l'única important de rEstat afer enguany. que ja havia el'estar I'any passat, a pesar deis fons propis de l'Estat i deixar-nos qualque
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cosa deis fons de cohesió per repartir-los amb nosaltres
també i no només amb altres comunitats on necessiten
el seu vot per treure el pressupost, i que ja s'han repartit
les xifres, que aquesta única també la passassin a la
cohesió i perdéssim ser en el deure i en I'haver deis
pressuposts de rEstat. Que passa? Que no s'atreveixen
a parlar-ne, no s'atreveixen a parlar clarament de quina
és la situació, escoltin, se l'ha de saber, havien de fer
una cosa rara, avui havien de sortir per un numeret rar,
perque sabien que no tenien cap oportunitat de parlar.
Les inversions en aquesta comunitat del Govern central
decauen en pessetes constants cada any; del 83, de 8.492
milions, 8.039, 5.600, 3.700, 4.500, 5.200, 4.700, 5.145,
2.400, 1.133, i per I'any que ve, sap quants n'hi ha, de
preparats, en pessetes reals, no en pessetes constants?
4.000, en pessetes reals són bastants menys d'aquests
1.100.
Em permetran que els digui en un minut -m'he permes sumar-Ia- les promeses d'inversions de l'Estat només dins la campanya electoral: 259 mil miJions; 2.120
milions; 22.000 milions, només per a Feve. Los fondos
del PDI en las Islas iran todos a las costas, 1.200 miJions;
estoy a disposición de ... , perdó. aixo és de Felix Pons;
un capúulo especial para las carreleras locales, gestionaran, Senyor Conseller, convendra que la proxima vegada
se l'endugui; 10.000 milions d'hospitals: aixo en quinze
clíes, pensin si arriba a tenir quatre anys. Que no ens
donin el dret el'administrar-ho a la derecha caciquIl,
després ja comencen a recortar los hospitales, després
resulta que somos la inversión más baja de todo el Estado. Pero no es preocupin, per enguany ens salvarem
amb asuntos sociales per poder fer totes aquestes actuacions, hi han posat 2 milions per l'any que ve d'inversió,
en asuntos sociales en aquesta comunitat, i el palau de
justícia ja desaparegut, i en defensa no hi ha res, en
obres públiques ens hem salvat perque hi ha un acord
a nivell de ministeri perque nosaltres facem unes depuradores i les de Calvia les faci .... un aCOl'd, ho dic, un
acord, i benvingut aquest acorel, perque no hi ha res
millor que repartir les carregues: en educació practicament res. Sumaven escassament. les promeses, senyors.
312.000.016 milions més les no quantificades.
1 que han ele dir? Han de dir clarament que hi ha
parts i quarts, han de dir clarament que no saben on
van, han de dir que tant ells com nosaltres podem parlar
de garantir ocupació, podem parlar d 'austeritat, podem
parlar de transferencies, pero, que passa?, que quan
aqueixes paraules estan en boca del Grup SOCIALISTA
són paraules per dir i paraules per no fer, són paraules
per omplir-se la boca amb els discursos i no reaJitzar-Ies,
i quan nosaltres feim el resum de deu anys i resulta que
les infraestructures s'han fet, que les carreteres s'han fet,
que les depuradores s'han feto ara resulta que funciona
malament.
La depuració terciaria va ser un acorel amb el ministeri, que ells la poelien finan<;:ar (1mb els fons ele cohesió
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perque estaven perfectament arbitrats, perque els fons de
cohesió són per a inversions que incideixin en el medi ambient primordialment, perque així ens permetria recuperar
aquesta aigua, pero em sembla que, pel que he sentit, ja es
torna a embullar.
La diferencia és que, quan nosaltres utilitzam aquestes
línies, després, darrera. hi ha efectivament totes i cada una
de les nostres actuacions. Quan ells parlen d'austeritat, parlen d'un pressupost expansiu; quan nosaltres parla m d'austeritat, parlam el'un pressupost regressiu, encara que ens consti
haver de dir que no, encara que algú de vostes, consellers,
passen pena perque. als mateixos sectors, els han de elir:
Enguany no hi haura creixement, amb sort, a aquells als
quals afecten els temes socials; en canvi, a ells, resulta que
aquesta actuació no els va bé.
Quan parlam ele transferencies, parlam de garanties reals,
de transferencia. El senyor Felipe González -em diuen que
li tenc un certa estima, i és ver perque, fosca!, per qualque
cosa el voten- va pro posar exactament corresponsabilitat
fiscal i transferencies, pero obliden allo que va dir a baix. Va
dir: "Igualdad de oportunidades" per a totes les comunitats,
va dir finan<;;ament correcte i va parlar ele corresponsabilitat,
no ho va dir a la lleugera, va dir exactament "igualdad de
oportunidades de los habitantes de todos ellos y la illlegración
en UIl proyecto compartido de responsabilidad de aquellas
visiones legítimas y diferenciadas", pero quan tractam de
diferenciar-nos, ens diferencien per la coa. 1 va elir més, va
dir: "Mediallle el traspaso de medios personales y lIlateriales
necesarios", pero el tren no arriba perque no ens volen pagar
el eleficit. Va parlar de corresponsabilitat, i en aixo sí que
valla pena que es fixin, "ww cuestión que resulta indispensable en la actual configuración del estado de las autonomías.
si no quremos que las insuficiencias de los recursos públicos
de las comunidades autónomas se traduzcan en demandas de
llueva financiación con cargo a los presupuestos del Estado",
i surten les seves comunitats, faltaria més, jo estic molt bé,
tots igual, lligar-nos? No, aquells que facin feina i nosaltres
a vime. No em pareix correcte, no em pareix correcte, la
veritat. Allo que s'ha volgut fer amb el tema ele la corresponsabilitat és rompre l'estat de les autonomies, no dic rompre
en el sentit de fer fallida, en sentit economic, sinó de rompre, de dividir-lo en trossos. Davant un problema greu, elavant una situació difícil de crisi. davant un moment en que
s'havien de prendre resolucions, es treu l'enfrontament entre
les comunitats, a veure que passa, i ni hi haura igualtat, ni
hi hama corresponsabilitat, ni fins ara hi ha cap mitja material.
M'oblidava de dir-Ios, en el tema d 'inversions, que ja hi
ha la confirmació que, allo deis aularis de la universitat,
hisenda no ho passa al Grup SOCIALISTA. Jo ahir ho vaig
anunciar C0111 una mera possibilitat, ja hi ha constancia escrita, hisenda no autoritza el conveni perque aquesta comunitat pugui avan<;;ar la construcció de I'aulari de la Universitat. "Los recortes financieros y de gasto no permiten 1lI! convcnio como éste ", ha arribat avui.

Per aixo, quan el portaveu del Grup SOCIALISTA
surt avui aquí, surt amb un cortina de fumo Vostes
s'han oblidat aixo, vostes s'ha oblidat aixo, vostes estan
destruint I'ocupació, pero no hi ha cap decisió de les
seves que hagi influ'it en aqueixa ruptura d'ocupació, ni
cap de les nostres que, pel que es veu, hi beneficii'. És
que tothom esta capgirat, és que ningú no pot entendre
que anem per on anem tothom doni l'enhorabona a
aqueixa comunitat a I'hora d'entendre el tema turÍstico
Toth0111 ens dóna I'enhorabona a I'hora de veure com
potenciam la comercialització deIs sectors industrials que
pateixen per aquest caire i que fan exclamar aquí que,
a un industrial, li han donat una sub venció a Comer<;;
sense dir que és per comercialitzar productes a I'exterior, que és vendre, o que s'oblida l'actuació en el nostre
estimat comer<;;.
Jo el que pensava, la veritat, era que, quan el senyor
Obrador feia el seu discurs, davant, davant li havien
segat I'herba. la hi havien segat tal vegada amb més
contundencia. tal vegaela amb més coneixements, tal
vegaela amb més preparació, a pesar que també, tal
vegaela, amb menys coratge.
Jo demanaria al Grup SOCIALISTA que s'oblidas de
fer aquests plantejaments, que s'oblielas el'una vegada
per totes ele tan soIs venir a veure quines són les mancances el'un discurso Jo espera va avui del Grup SOCIALISTA que venguessin a dir: Mirau, contra el vostre
model hi ha aquest, contra les vostres línies d'actuació
hi ha aquestes, contra la relació que diu garantir I'ocupació a través d,unes polítiques el'actuació en el Pla, en
el Raiguer, a cercar fons a la Comunitat Europea, a
fonamentar la formació. a realitzar tot aixo que pugui
ser el nosU'e futur per al 2025, per al 2015 o per al
2005, perque resulta que si feim plans a llarg termini,
ens eliuen que ens oblidam del elia a elia, i els alU'es anys
que jo venia a fer un eliscurs del elia a dia em deien:
Pero voste s'ha eleixat el llarg termini, no sap planificar.
Pero no hi ha en absolut el més mÍnim plantejament
alternatiu, i és que no hi pot ser. és que el seu ha fet
fallida. s'ha demostrat al llarg ele eleu anys, perque han
elut aquest país a la situació en que esta, han elut aquesta comunitat a greus problemes per elecisions elel Govern
central. entre ells returar tot quant nosaltres hem intentat posar en marxa; i aixo amb la fe del carboner o sense
la fe elel carboner, perque la fe elel carboner mon pare
la traelLúa per creo cn Dios. puño cerrado, i ele vegaeles
val més, amb aqueixa fe, pensar que hi ha un futur, que
es fa feina en aqueix futuro que no sortir aquí només
purament. únicament i exclusivament a destruir. El elia
que es elecieleixin a construir, el elia que seriosament
vulguin parlar el' ordenació territorial. elel Poot, del Consell Economic i Social, de totes aqueixes coses. ens trobaran tant C0111 vulguin.
No s'han atrevít a treure el 15% tampoc, ni el cofinan<;;ament, i jo no el treuré, i no el treuré per una raó
molt senzilla, perque en privat li deia. al portaveu, no
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sabem dema que hem de votar, perque encara avui, per
telefon, intentaven modificar la fórmula en tres punts essendais, perque els ministres s'amaguen per no donar explicacion s de les seves promeses, perque dema encara no saben si
tenen conformada kl voluntat del més important per veure
si els altres ens hi hem ele sumar, senyor Vielal, al catala. Per
tant, no ens poelen donar a nosaltres la versió elefinitiva del
tebeo, pero avui matí elemanaven: Que ens votare u la fórmula?, quina?, que en sortirem guanyant o perdent? Depen.
No poelem perdre mai, s'ha sentit aquí: amb gent que
jug a amb les canes elins la manega, no es pot perelI'e mai;
amb gent que, en comptes de proposar una fórmula de finan<;ament per a aquesta i per a les alO'es comunitats, c1arÍssima, plantejacla amb seriositat, se seu un clia i I'altre també,
avui amb un, avui amb un altre, aquÍ et clon, aquÍ em lleves.
Quatre fórmules cluim en vint clies, i dema la volen fer votar.
Senyor President, jo mentre el senyor portaveu del grup
parlava he tengut la prudencia de callar-me, i el senyor Alfonso pareix un corb. Ja sé que hi ha dos portaveus aquÍ,
pero un d'ells no surt a la tribuna.
Sen yo res i senyors diputats, voldria acabar tan sois dient
que avui tampoc li ha anat gens bé al Grup SOCIALISTA,
volia fer el meu discurs sentimental, avui volia repetir les
meves expressions d'estim el meu poble i faig feina per a ell,
jo Ji diré les mateixes que li vaig dir ahir, n'hi ha que es
creuen que una imatge val més que cent paraules, pero
aqueixa imatge de la televisió no val quan els fets no sumen
caela elia una acció, una obra, una realització, una atenció,
una preocupació, un elesviure's, i n'hi ha que només es desviuen per veure si posen entrebancs. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Senyor Presielent. Pel torn de replica, senyor
Obrador, té la paraula.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Senyor President. senyores i senyors eliputats. Senyor
Cañellas, voste ha fet el eliscurs de sempre, és a dir, sortir
d'aquÍ, anar-se'n a un altre ambit i oblidar-se que és el
presielent d'aquesta comunitat. Pero una vegada més li volem
recordar, li volem dir i li volem tocar, i aquesta vegaela també li vull dir coses molt puntuals i molt concretes que, tal
volta, mai no li havia dit.
Primer ele tot, quan jo parl ele comunitat rica no he contraposat comunitat rica a comunitat pobra, he dit simplement
que aquesta realitat de comunitat rica no es correspon exactament a la realitat i hi he marcat una serie de temes, pero,
precisament, jo li treuria -si vol- un cert argument el'autoritat, el senyor Miquel Alenyar parlava el 22 ele setembre del
92 ele "el espeJismo de la riqueza balear", i eleia exactament
aixo que compartim molts, que no és possible parlar amb
aquesta riquesa, i eleia que el Govem balear debe romper el
mito de ser la comunidad más rica de España y renegociar su
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posición ante Europa ". Jo crec que és un tela del qual
hauríem ele parlar, perque una comunitat rica no es pot
permetre totes les dades que jo Ji he dit; endemés, Ji
eliria que totes les dades que Ji he dit són elades oficials,
concretes, i n'he elit el nombre d'absolutes, precisament
les daeles tant de I'Insitutut Nacional de la Seguretat
Social com ele l'enquesta de població activa.
Pero vos te ha canviat una paraula, curiosament, i el
seu eliscurs no és així, endemés, I'he sentit dues vegades
en cinta; per tant, voste va dir exactament en el seu
cliscurs "lIuita contra la elesocupació", no garantia l'ocupació, aixo és perfectament en el discurs i esta perfectament elit. En aquest sentit, jo li dei a que la tasca més
important el'aquesta comunitat és fer front a aquest gran
repte que tenim, per raó de causes no només puntuals
o no d'actuació de govern, sinó precisament a una situació economica i social que vivim en aquesta comunitat,
i si no som capa<;os, eles de Balears, de tirar aixo endavant elifÍcilment construirem un poble assentat, un
poble amb futur, fins i tot eliria més, aquest poble que
crel aquests serveis adequats per a aquest turisme.
Jo no he vist tot aixo que vos te eliu en el seu discurs,
que voste puntualitzas com ho ha de fer, voste té idees,
com si dibuixas aquest gran elibuix que aparentment
quaelrava pero que tenia uns errors que jo els hi he
marcat i als quals voste no ha contestat, ni a un sol
el'ells.
Voste parlava d'austeritat, i que és austeritat? Que
la suplencia d'un xofer del senyor Berastain, quinze dies
elel mes el'agost, ens costi als ciutaelans eI'aquesta comunitat 400.000 pessetes, aixo és austeritat?, austeritat
és gastar-se 2.400 milions de pessetes en inversions
immaterials?, és gastar-se més de 1.200 milions de pessetes en temes de publicitat? Voste creu que és austeritat i bona gestió haver posat 5.400 milions de pessetes
elel pressupost en tres debats en aquest Parlament sobre
el tema on se'ns parlava que el canon serviria per a tot,
que era un acord de tot, i ni tan sois basta per als interessos de les inversions fetes?, i que hem hagut de dedicar -el senyor Reus ho deia en la compareixen<;a de dia
29- fons eI'altres 1I0cs per cobrir el forat c!'Ibasan.
Tal volta, elels eloblers ele carrete res que en un moment elonat pactaren amb el Govern ele la nació, i amb
el qual estaren el'acorel i satisfets, amb aquests quasi
quinze mil milions en cinc anys que havien ele venir,
n'havien ele venir 800 el 92, 1.700 el 93, 3.600 el 94,
3.600 el 95 i 3.600 el 96; i que, concretament, aquestes
xifres havien de ser aixÍ perque així creim respectar
l'autonomia, i tots eI'acorel, i tots negociant, i tots eliscutint i elonant suport a aquesta gestió del Govern autonom eI'aquesta comunitat entenÍem que havia ele ser
com a finan<;ament no finalista. Per tant, si és aixo el
que és austeritat i bona gestió, no ho entenem.
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Pero hi ha hagut un tema que m'ha molestat molt, que
I'hi vull dir i que el vull deixar molt clar. Voste ha parlat de
fixos discontinus. Voste creu, senyor Cañellas, que ahir matí, devers les deu o les onze, un membre de la Conselleria
d 'Hisenda hagi de telefonar a un dirigent de Comissions
Obreres per dir-li precisament que el Govern de Maelriel
havia lIevat allo deis fixos discontinus i que ho tenien de
bona font, i aquest elirigent de Comissions Obreres li vaig
elir: Escolta, que jo tenc la resolució ele dia 27 ele setembre,
on precisament no consta aixo i on precisament hem arribat
a acords. 1 a les dues o les tres de l'horabaixa aquest mateix
funcionari de la Conselleria d 'Hisenda tornava a telefonar al
elirigent de Comissions Obreres i li dei a: Nosaltres hem fet
una gestió i ens consta que és ver. 1 aquest dirigent de Comissions Obreres I'havia plantat a Madriel, i a Maelriel li
havien dit que no era ver; i jo personalment, perque així
m'ho va dir, vaig telefonar al secretari general d'ocupació i
em va elir que poelia desmentir públicament tot aixo, que era
una faH'tcia i una mentida. Voste creu que un govern ha
el'incitar un sindicat en un tema que no té garantit, a través
d 'un funcionari, pagat per tots els ciutaelans, de la Conselleria d 'Hisenda, a un dirigent ele Comissions perque aixo surti
precisament en el moment elel elebat de la Com unitat?, voste
ere u que aixo és seriós?, voste creu que aixo és un govern
que pren la responsabilitat ele dirigir aquest país?

d'ocupació, i aquí no afecta el "decretazo", els vuit mil
treballadors de construcció que hem perdut o els cinc
mil d'indústria, a aquests senyors no els ha afectat per
res el "decretazo", i els hem perdut en un any, en dos
anys, en una caiguda creixent. Aquestes són dades oficials d'altes en la Seguretat Social el mes ele febrer d'enguany, el mes de febrer ele l' any 92 i el mes ele febrer ele
I'any 91. Si voste mira totes les corbes ho veura perfectament.

:,enyor Cañellas, fixi les seves paraules. Molt orgullosament vaig tractar el tema ele fixos eliscontinus perque em
preocupava seriosament, com a membre que em consieler
el'aquesta comunitat i com a membre que, tal volta, abans
que voste entras en política, ja eluia molts anys lIuitant en
aquesta comunitat per la democracia i per aquesta autonomia. Jo li vull elir una cosa, perque precisament em sentia responsable el'aquest fet, vaig anar a Madrid, em vaig preocupar, ho vaig eliscutir, vaig explicar totes les necessitats, se'm
donaren totes les explicacions, a més, 1i vull dir que les sortieles que nosaltres proposavem eren sortides de les quals hem
parlat amb els sindicats, amb les patronals, amb l'Administració,perque creim que hem ele elonar sortieles a aquesta
tenalla terrible que és la precarietat i I'estacionalitat ele la
nosO'a comunitat; mentre no rompem aquesta tenalla, i el'aixo, voste no en fa menció mai, serem la comunitat que estarem 24.000 pessetes per davall el salari 111itja el'Espanya, i
mentre no rompem aquesta tenalla, estam condemnant a més
ele seixanta o setanta mil treballaelors avui, en aquesta comunitat, a tenir unes pensions basiques que no els cobriran
ni el mínim necessari perque han ele cotitzar tal volta vint
o vint-i-cinc anys per acceelir a la seguretat social. Nosaltres
hem ele lluitar per canviar aquest moelel, perque aixo no ens
crea riquesa, aixo ens crea pobresa, Aquests factors els hem
ele tenir en compte, no els poelem oblidar, senyor Cañellas,

Jo li he presentat un moelel molt eliferent elel seu,
senyor Cañellas, un model que he practicat i elel qual em
sent orgullós, el moelel de programar a elistancia, de elir:
Ara, el problema real el'aquesta comunitat. Si és que
volem tenir una sensibilitat social, cosa que, jo li ho eleia
en I'anterior eliscussió, elubt que voste tengui, i sincerament li vull elir que, així com ha parlat elel salari social,
així com parla elels temes el'ocupació, elubt que tengui
aquesta sensibilitat, voste té una altra sensibiJitat, pero
aquesta no, la sensibiJitat social ele elir, si voste afirma
que el primer gran problema és I'ocupació -i és ver-,
que s'han posar tots els recursos necessaris per reactivar
aquesta ocupació; així com altres perelen temps, hores,
precisament per trobar sortieles, voste, que té més recursos que tots en aquesta comunitat, sigui el presielent
el'aquesta comunitat, no el de Madrid, per a aixo ja hi té
el senyor Gilet, la senyora Cava ele Llano i altres diputats, voste sigui el presiclent el'aquesta comunitat, vengui
aquí i parli.

Voste ens ve a parlar d'austeritat, ele seriositat ele govern,
i és capa<;, el seu Govern, ele fer aixo que li elic, perque, si
voL li'n puc elir el nom, no hi tenc cap problema,
Jo li vull dir que voste parlava que han pujat I'ocupació,
Jo li he elit que en el eliscurs és, perque les elates són exactes
i són mesurades una per una i xifra per xifra amb la institució que té les dades oficials. En serveis no hem baixat, jo li
he dit que en el comput general d 'ocupació, de clestrucció

Voste és el culpable que a partir elel 86 es disparas
la construcció de la manera elesproporcionada com ho
va fer, perque no va atendre les peticions que li deien,
que hi havia el 'aplicar moratories, i aixo va fer entrar
cent cinquanta mil places en construcció per a gent que
davant un "decretazo ", en aquell moment el'expectatives
i amb grans excedents economics, va tenir por de percli'e
el seu valor immobiliari, i hi varen entrar les lIicencies,
que avui encara en tenim prop de cinquanta mil, que ni
tan sois ens atrevim a anul'lar-Ies, els elonam tres mesos
perque es posin en llista encara, lIicencies que s'han
elonat fins i tot abans elel elecret elels 30 metres i que, per
tant, no se subjecten a cap norma. Aquells ajuntaments
que no reformaren els planejaments i aelequaren aquesta
situació s'han vist amb aquest treball.

Vull acabar amb una cosa, quan voste parla el'un
regim especial de finan¡;ament no eliu quin ha ele ser,
nosaltres hi estam el 'acorel, i li assegur que farem tot el
possible -ho férem en el tema ele carreteres, concretament- per aconseguir el maxim finan<;ament per a
aquestes illes, li assegur que ho farem, a nivell d'aconseguir el que creim que és just i endemés aconseguir el
maxim finan<;ament, ho farem i ho hem fet. El que
passa és que voste no eliu quin regim, i jo Ji deia que és
rúnica illa -i és en el seu eliscurs, textualment- ele la
Comunitat Economica Europea -cliu el nom antic, Comunitat Economica Europea (CEE)- que no té un regim especial; i jo li treia:
(Continua)
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Escolti, I'illa de Filan, que L'~ llll hi h;¡ la capital de Dinamarca, Copenhague, és una illa. L'~ ljlle volelll el regim eI'alla o
el de I'illa grega? Li ho pll';:I\:1 Ullll un exelllple, voste ens
ho especifiqui, pugi aquí i di~lIi L'Il qUl' vol consistir aixo,
perque el que no pot tenir \ll~t¿' L'\ el Ill:lniqueis\lle i la eluplicitat que té voste i el P:¡rtit Popular: aquí eliu una cosa,
a Madrid en diu una altra: P:l\!;¡ ;¡Illh Madrid, els e1iu una
cosa, lIavors ens ve aquí i L'1l~ l'\lnt;¡ una historia diferent;
per favor, que hi hagi un;¡ uni!:ll i que \'engui aquí, al Parlament d'aquestes i1les, on \'O\tl: I1'L'\ el president. e1'aquesta
comunitat, vengui i ens expliljlli le,; coses. cns les ac!areixi.
Li he dit aixo, li he dit aquC',t:1 .serie de dades perque són
confirmables i perque són vel. Voste. quan 110 sap que ha de
dir, es posa amb que si el portaveu ( ... ). no em pos amb
voste, ni ens hem posat mai -el Partit Socialista- amb que si
voste és el portaveu o ha deixar de ser. voste és el presiclent
d'aquesta comunitat, elegit pel Partit Populal. Nosaltres SOIll
un partit autonom, tenilll les nostres normes, les nostres
regles, la nostra democracia interna i alla la jutjalll. Per aixo
m'he permes avui precisalllent treure-li fites concretes. no
ens vengui aquí a parlar d'allo que voste no vol parlar, que
fara dema en aquesta comunitat si som en aquest nivell ele
desocupació, de precarietat. d'estacionalitat?, que hi vol fer?
Aixo no ho ha dit maL ni en el seu discurs d'ara ni en cap
discurs que voste ha fet en aquesta comunitat, voste ha dit
idees estranyes, que a vegades sanen bé, pero no ha dit mai
allo que ha de fer i amb que es compromet. gracies, Senyor
President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Obrador. En contra replica, senyor Cañellas, té la paraula.
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EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL (;OYERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gahriel Cnlellas
Fans):
Gracies, Senyor Presiden!. L.'altre dia presidia una
reunió, no ve al cas que tr(lctaV(l, aquí 011 els que for\llaven part d'aquella reullió comen<;aren a timr-se els
trastos pel cap, més o menys discretament. pero hastant
enfora d'allo que era el rnotiu de la reunió, i n'hi Vil
ver algun que em coneixia poc que va quedar admirat
que jo pegas un cop de puny elalllunt la taula, discret, i
digués que, a aquella reunió, no hi havíem anat a parlar
de temes ele criaeles, que se n'anassin, que s'hi posassin
eI'acord i que, quan arribassin a una cOllclusi(), venguessin a plantejar quines eren les alternatives. né, ido, avui
em selllbla que amh el Cirup SOCIALISTA helll vellgut
a tractar temes -i perdó per I'expressió. no hi tellc res a
elir, és una manera ele parlar- de crindes.
Pot ser que jo no tengui Illoelcl, 110 pretenc t('nir
sempre la raó, pero jo ahir vaig proposar tres línies.
tres línies eI'actuació (garantir ocupació, austeritat en
els pressuposts i transferencies) per a UIl any i rnig de
feina, les quals han ele servir per al futuL I a cada una
d 'elles vaig posar unes acciolls.
Per garantir I'ocupació. Ull tr<ict;lI11ent c1in,Imic en el<;
dos plans, aquí on hi ha mé<; incidencia ele la crisi economica, que és tota la zOl1a que 110 és C(l<;taneril -el Pla
i el Raiguer-; unes actuaríons decidicles ele recerca de
tots <iquells plantejarnents que ens puguin suposar qualque cosa ele positiu. eles ele les elirectrim ele la Comunitat
Economica, deis fons de la Cotnunitat Europea per a
aquestes zones, pe!' a les ele la Serra ele Tmmuntana, per
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a Menorca, per a Eivissa i per a Formentera, una serie d'actuacion~ que vénen de la ma de la formació, de la promoció
del comen;, ele la ma ele tota una serie el 'actuacions ele tipus
úllical1lent i exclusivament polític, contra les qual no hi ha
hagut ni el més mínim rebuig ni el més mínim rebatiment.
Vos tés no n'han plantejada cap, d'alternativa, s'han queelat
amb el decreixement de la construcció, s'han queelat amb el
decreixement de lIocs cle feina i han oblielat que les xifres
comencen a canviar perque les polítiques comencen a elonar
resultat; el que passa é~ que es queden només amb aquells
problemes que poden ~er espectaculars, i aquell problema
que pot ser espectacular és si un govern té un funcionari que
ha fet una pregunta a un sector, res he elit el'allo que pensaven els sindicats, res he elit cI'allo que pensaven els agents
socials, re~ he dit més que alabances que algú un clia es va
preocupar el 'aquell problema i ara el veu perillar. Jo no he
tret aquí res d'alló que m'hagin comunicat per telefon sinó
un dllcument que va ser Iliurat a la sortiela ele la reunió elel
senyor Sulbes en presentar els pressuposts, jo no sé si esta
encertat o no, perqué ni som Solbes ni ho vull ser, ni pertany al Ciovern ele Madrid, en el qual hi ha una línia que
preocupa a aquestes illes, que preocupa als treballaelors d'aquestes illes, i hi ha motiu per preocupar-se. També Ii he dit
si aqucsta línia I'han posada amb tota la intencionalitat
perqué qualque socialista que té cara i ulls, que té nom, que
té Ilinatges, elesprés digui: Socia listes de Balears, hem tornat
a arreglar cls fixos discontinus: com voste ja preparava el
tema o cOln cll matcix ho va dir per radio fa tan sois una
serie de dies, exactal1lent él Antena 3 de radio, elia 20 ele
setembre, va dir que si el Govern d'aquesta comunitat vol
doblers, ha de passar per les mans deis socialistes ele Balears
i si no, fora; aixo s'ha elit per part del secretari elel Partit
Socialista a Antena 3 de radio clia 20 de setembre; aquestes
orelletes, a les quals ningú no els ho ha contat, ho varen
sentir; els dic que, poc Illés poc manco, vaig anar a parar a
la cuneta, perque no anava en el cotxe oficial, anava en el
meu, Clll1l faig cada dia per pujar i baixar de ca meya, com
UI1 signc d'asuteritat, si volen, per suplir als funcionaris,
perque no tenguin tanta feina, i quasi vaig anar a parar a la
cuneta, d'cspantat, és a dir, jn hi tornam a ser,
Perqué 110 és un pic que hu han elit, ho han clit així de
vegades, Els socia listes gestionarem, els socialistes fan les
gestions, e1b varen aprovar el Illotlle de les carreteres, s'ha
dit aquí avui; voste també va e1il, de les carreteres, que no
les poclíen~ tenir perqué passaven per alu'es comunitats o
només s'apunta al dia en ljUe c1esprés ele nou l1lesos arreglaren el finan¡;i1lllent?, a I'exit ele dir: els hem c10nat 15.000
milions de pessetes ell cinc anys, eh? A Canaries els donaren
el mateix i ellcala continuen diellt que pagaran perque alla
les carreteres sí són eI'interés nacional, les ele Balears no.
Jo no he fet redarnació sobre aixo, jo vaig acceptar aixo
de les carreteres, no n'he tomat a parlar, no m'han tornat a
sentir, jo vaig acceptar aqueix finan\ament, com és natural,
ell bé de Balears, continuaré demanant, si no me'n donen,
paciencia, m'ho hamé de menjar, peró no m'han tornat a
sentir perque jo vaig acceptar aqueix finan\ament, perque sé
que s'ha de ser solidari, perque sé que, a les carrete res d'a-

quí, en un parell d'anys més, haurem acabat les grans
realitzacions i, per tant, ens bastara sobradament per
mantenir-Ies. Per tant, si hi ha altra banda on facin
molta falta, que els les facin. El que passa és que, a la
gent, se li encén la sang qua n va per qualque carretera
i en cent-v uitanta sis quilometres el 'una carretera principal que uneix elues capitals, el'una comunitat que encara
reclama, hi ha una gasolinera perque no hi passen cotxes, jo em pensava que havia agafat una carretera pereluela, sense final, i no, era una carretera principal.
Per tant, venir aquÍ i retreure allo que no se sap ni
manejar, es fixin en les seves incongruencies, no són
meves; en la primera intervenció teníem 1000 milions
de publicitat, en la segona ja només n 'eren 400, ja
n'hem estalviat 600, ana m pel camí ele I'austeritat.
El canon, basta o no basta, ha mirat si s'han fet més
obres o no?, ha mirat si s 'han cobert més necessitats o
no?, ha mirat si s'han avan\at les construccions o no?,
n 'hi ha alguna que queda sense fer? El terciari, em cregui, va ser un compromís aelquirit amb el senyor Borrell, amb elia i hora, perque precisament els fons de
cohesió eren els més icleals per a aquell tema i, per tant,
ell es comprometia a estudiar la incorporació d'aixo elins
el terciari, que és un avan\ més elins el procés de elepuracto.
Miri si arriba a valer desvirtuar les situacions, que jo
c1eman un regim especial per a aquestes illes? No el
cleman, no vaig voler ser tan estufat per ele manar-lo jo,
els vaig demanar que escoltassin -repassi el meu eliscursun sentiment que aflora en la societat, que no havia de
tenir colors polítics, i vaig e1emanar als grups, als agents
socials, als empresaris i als tecnics qualificats que examinassin quin era el sentiment de la gent, que examinassin
que era aixo que aflorava a tots els centres ele debat, que
tractassin cI'assumir tots, Govern indos, que hi ha elan'era aquell sentiment, i c1esprés, quan haguessin tret entre
tots condusions a bastament i sabessin quines raons ens
clonen supon i per que, i poguéssim fer-ne un elocument suficientment aclarit, aquest Parlament en parlaria,
No em digui aquí i ara que jo reclam no sé que de no
sé quina illa, cle no sé ele quina capital; precisament ahir
deia exactament, en la meya intervenció, que no volia
comparacions amb ningú, que no eren reivindicacions
comparatives, com una rabiola c\'un nin petit que eliu: 1
ara Canaries el té i jo no, Aixo per no entrar a c\ir-me,
com ha clit voste aquí, que ja tenim un regim especial,
que ens clescompten el 25% en els passatges, perqué, bé,
jo no m'atrevesc a dir-ho, és que m'engegen, i fa onze
anys que m'aguanten.
Un régim diferent vol elir a veure com suplim la
geografia amb uns avantatges economics o fiscals, i hi
vaig exposar I'alternativa o, perque no la volia expressar
aquí, ja he anticipat que eren solucions fiscals i perque,
endemés, si m 'ho clemana, ti eliré que crec que fan falta
les elues coses, en qualque tema seran postures ele carac-
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ter únicament i exclusivament economic, diferenciador de
disposicions que ens defensi l'Estat en contra de les de la
Comunitat Europea, per a defensa deIs agricultors, per a
defensa de la política agraria, on ens fiquen com dins una
cacera, i duu camí de ser-ho, i pot ser diferenciador en
aquests temes, com els té? No sé si aquesta illa, de la qual
vos te diu que és la capital de no sé quin país perdut, les té,
pero les té, per exemple, les illes del Canal, o pot ser un
regim diferenciador d'IYA, i no me'n vaig a cap illa perduda, me'n vaig a les portugueses, me'n vaig a Corsega, me'n
vaig a les illes del Canal, aquí on hi ha un regim d'IYA
distint, que a la millor és un percentatge que pot compensar
les diferencies del transpon de mercaderies d'anada i venguda, pero no dic ja ni anuncií" que va per aquí el meu camí,
vull que sigui escoltar el sentilllent d'aquesta societat i a
veure si entre tots, perque contra vos tes no el treurem, perque podem plantejar al lo que vulguelll, i si aixo neix COIll
una actuació merament partidista o si passa pels secretaris
corresponents, o no hi passar~\, i no vull que m'acusin, en un
tema on ens jugam el futur d 'aquestes illes, de fer partidisme,
no vull ni que sigui un exit d'aquest (Jovern ni d'aquest
grup, vull que sigui, com a president d'aquesta comunitat, un
exit d'aquesta comunitat en el ~cu conjunt, encara que només sigui per una vegacl:l. si Ill) l'~ la fe elel carboner, sí és
aquella dita de I'amb les co~c~ de Illenj:lr no es juga", si no
ens posa m d'acord en les idclllugiques, sí en les ele menjar,
almenys un pic; vostes tamhl' \l'nen pel Illateix somni que
nosaltres,
Que passa? Que n'hi ha que estan avesats a anar sempre
pel mig, a no treure mai el CII), :1 neclar entre dues aigües,
perque tenen por que si I;¡ treUl'1l Illolt el~ peguin una canyada i si la treuen per dav~dl I;ln el suhmarí, pero així no es
poden fer plantejaments ~l'rimll~. Si vostes tenen una fórmula diferenciada, la treguin, que nll la treuen: si vos tes tenen
un sistema ciar, el treguin, qUl' Illl I'han tret, perque no han
tret cap conclusió, han enumerat conclusions, pero si m'hagués donat el discurs per escril. no n'hi havia cap, de conclusió. Endemés, li faig saber qUl' entre el Illeu escrit i el meu
lIegit. a allo de la garanda (/C la oCllpación, hi havia una
diferencia, de manera que no 11:1 escoltat I;¡ cinta, només ha
mirat el lIegit, ens hem temut avui Illatí que a la meya copia
i a la que es va repartir hi havia un error. no digui que el va
sentir perque no el va sentir, el va Ilegir només.
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que resulta que en turisme ens donen I'enhorabona els
seus, i quin remei els queda? Aferrar-se a qualsevol cosa,
Em cregui, senyor Obrador, que ti faig cas, no em
tornaré a posar mai amb la seva persona. Duia preparada una replica per fer riure un miqueta al personal i
acabar amb una nota un poc més alegre, pero no voldria
que voste s'ofengués, em retir, la guard per a mi, esperaré el dia aquest en que voste no compleixi allo que ha
dit, voste ha dit que no es posa personalment amb mi,
aquell dia Ii retreuré allo que avui duia preparat, mentrestant em cregui que In Comunitat, d'una manera
general, i el meu grup, d'una manera particular, diu
constantment una cosa que a mi m'anima. i sí que en
contaré un, d'acudit, perque aixo ha estat Illolt trist avui
i ens n'hem podríem anar molt (... )
Yostes em diuen que no tenim govern, ho ha dil, per
cen, amb paraules molt ofensives per a persones que no
es podien defensar, i a mi em molesta més allo dolent
que es diu deis meLIs companys que allo que em pugui
alegrar pel que se'n digui, de bo, d'ells. Ya dir paraules
ofensives a unes persones que encara no han tengut
oportunitat de demostrar la seva valua. els va dir incapa<;os totals. Bé, es possible; fa deu anys que aquests incapa<;os dirigeixen aquesta comunitat. Tal com aquell que
va entrar un dia en una tenda a comprar un lloro, va
demanar el preu d'un d'ells, i Ii'n digueren: '1';1111. i té
aqueixes qualitats. I aquest? Aquest en té el doble, val el
doble. Per que? Perque, a Illés c1'aqueixes qualitats, en
té aquella altra. 1 aquell? El triple, aqueix endemés té
aquestes altres qualitats. Ido em conforlll;lI'é amb aquell
tan arruadet, que ja té mala pinta, que ja pareix que no
valgui cap ebsa. I li'n varen dir, d'aquell: Aqueix val
molt Illés que tots els altres. I que sap fer') No ho hem
aclarit encara, pero els altres Ii c1iuen jefe. Mentre aquell
grup em cligui jefe, Illentre la societat traquest país em
continu'i donant suport, em cregui que la política que
s'hi fara sera la meya i procuraré que no s'hi faeí. de
cap manera, la seva. la que vos tes anuncien. Jll<li. no la
que han c1ut a terme fins ara enlloc, aquí on han governat, no vull veure la nostra comunitat arnúnada COIll
esta Espanya, i ho va dir el senyor Felipe (ion7(¡le7.
EL SR. PRESIDENT:

El que passa és aixo, no hi ha conclusions, no hi ha alternatives, no hi ha solucions, perque ¡'única que hi ha en
aqueixa comunitat és una: Mantenir el prestigi en tema turístic, i s'han pres totes les determinacions per part d'aquest
Govern per fer-ho; intentar recuperar una proporcionalitat
d'equilibri en els sectors industrials, i es fa, aqueixa feina, en
contra de les decisions que el Govern central pren contra la
indústria en general i contra la d'aquí en concret, i contra de
la lIuita que feim per mantenir una agricultura, encara que
sigui de subsistencia, perque som unes illes, Cap alternativa
ha plantejat voste diferenciada de la meya, tret del salari
social, tret del salari social perque no tenen altre discurs,
Com que resulta que els temes d 'acció social ja no els podien
treure perque la ministra ens va donar I'enhorabona, com

Gracies, Senyor President. Passalll al tom el'intervenció e1el Crup ParlamentalÍ Pp·UM. Té la paraula el
portaveu, el senyor Huguet i Rotger.
EL SR. IIUGUET I ROTGER:
Senyor President, senyores i senyors dirutat.,. ¡\
aquest portaveu, avui li convendria no sonir, no nOlllés
per raons de veu, sinó que, després (raquest debat i
d'aquestes intervencions, he de reconeixer unes paraules
que em va dir el meu antecessor, el .,enyor José Maria
González, em va dir: Joan, posa't tranquil, rerquc (1'1(1n
et toqui el teu torn semblara que no ha., fet res, per
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molles hores que hi hagis dedicat, a preparar la intervenció,
Pero com que aquest portaveu que rall en nom del Grup
Parlamentari PP-UM sap que al menys el Grup Parlamentari
PP-UM aguantara la me va intervenció, procediré a dir les
reflexions, I'objecte de les quals ha estat el debat de I'estat de
la Comunitat Autonoma per I'any 1993.
.
I revisar I'estat de la Comunitat Autonoma, a pesar de ser
un deure estatutari que es repeteix any rera any, també fa
que sigui un 1110ment propici per a una reflexió col'lectiva,
ljue s'hauria de caracteritzar per ser completament d'idees i
de plantejaments per él analisis de polítiques dutes a terme
i de propostes correctores él haver (('aplicar en aquelles actuacions que s'han empres.
Pero esta ciar que fer una analisi d'una situació política
en el dia (('ahir i d'avui no es put sostreure, malgrat hi hagi
grups que ho hagin vulgut fer, de cleu anys d'historia de la
nosO'a comunitat autonoma, una historia que, endemés, esta
encap<;alada per deu anys d'un mateix president al front
d'aquesta clll11unitat autonoma; res és avui, de la nostra
comunitat autónoma, que no tengui relació amb aquests deu
anys d'história de la Comunitat Autonoma. Per tant, crec
que hauria estat una greu irresponsabilitat fer una analisi de
la situació política actual sense una referencia a aquests deu
anys que voste, Senyor President, va fer.
Per tant, el nostre grup, el Cjl'lIp Parlamentari PP-UM, li
vol agrair sincerament aquest repas, un repas al qual volem
aportar una serie de reflexions, com a grup; unes reflexions
que no són altres que tenir consciencia real de quina és la
nostra autonomia, som una autonomia ele via lenta, som una
autunomia que hi va accedir en una situació juríelica concreta i que a<;o ha eleterminat inclefectiblement tot el procés ele
desenvolllpament autonómic ele la nostra cOl11unitat. No és
hora de sotmetre aquí aquesta revisió jurídica, pero he elit
a<;ó perque qualsevlll SlalllS autonomic s'acompanya sempre
d'una e1isponihilitat financera, és alIó que es garanteix i que
s'ha de garantir, que no és possihle una autonomia política
sense ulla autelltica autonomia financera. A<;o és el que s'ha
de reconcixer, a<;ó es el que entre totes les forces polítiques
hauríem e1'illtentar garantir per a la nostra COlllunitat autonoma.
S'ha parlat aquí ele diferents regims, s'ha parlat de eliferents situaciolls, per poder garantir aquesta autonomia també
financera. Pero també s'ha de dir que, malgrat els escassos
recursos all1b que ha comptat la nostra comunitat autonoma,
hi ha hagut una atenció preferent en favor de la moclernització de les infraestructures basiques. I n 'estic content, que no
s'hagi passat, per part deis altres grups polítics, a aquesta
realitat, vol elir que és cert que s'han millorat les infraestructures públiques, en carreteres, en sanejament, en depuració,
en política hidrhdica, en millOla de zones turístiques, etc.
Per tant, la conclusió n'és clara, I'esfor<; de moelernització ha estat gran i prou notable. I élquest esfor<;, qualsevol
persona mínimament raonable que el vulgui repassar, el
notara i notara aquestes millores d'illfraestructures. Que

voldríem que fossin en un procés bastant més accelerat? Indiscutiblement que sí, pero el que sí és ciar és
que aquestes millores, que han sortit de recursos pro pis,
de la nostra comunitat autonoma, han millorat també,
sens dubte, la qualitat de vida, i ac;o és una cosa que
s'ha de reconeixer i que reconeixem nosaltres, que amb
I'esforc;, no tan soIs de l' Administració autonomica, sinó
amb el ele moltes altres administracions, les condicions
de qualitat de vida deIs ciutadans de les nostres illes han
millorat sensiblement. Pero no hi ha cap mica de dubte
que els esforc;os inversors del Govern balear i de les
altres administracions també han permes posar aquesta
comunitat autonoma en un grau de competitivitat que
moItes comunitats autonomes desitjarien per a si mateixes.
Pero perque no es malinterpretin aquestes paraules,
quan nosaltres deim que ens alegraria que les altres comunitats autonomes estíguessin en el grau de competitivitat en que es troba en aquest moment la nostra comunitat autonoma, ho deim perque amb la quantitat de
recursos financers que han anat a les altres comunitats
autonomes, no precisament per generar i posar en solfa
les comunitats cap al camí de la convergencia europea
i cap al camí ele la competitivítat, sinó cap a altres camins, ha fet que hi hagi -jo m 'atreviria a dir- una certa
elescapitalització ele l'Estat en general, i ac;o és el que
ara s'ha eI'arreglal' amb aquests pressuposts, no sé com
es fara, em referesc amb el pressupost del Govern espanyol, del Govern de Madrid, del Govern espanyol, per
tant, ele tots nosaltres, perque eI'allo que siguín aquests
pressuposts, tots nosaltres en sortirem afectats.
Per tant, no és possible en el elia d'avui parlar de
I'estat ele la Comunitat Autonoma sense fer, com menys,
una incursió elins la situació economica actual, de la
qual jo he ele reconeixer humilment que no som cap
expert, pero sí que em preocup d'ínformar-me'n i, per
tant, posaré Cjuatre punts eI'aquesta situació economica
que corresponen a una analisi feta per organismes nacionals, des del Bane cI'Espanya fins a la propia analisi
economica fet pel propi ministerio Que I'increment ele
la taxa eI'atur se situa gairebé en el 20% ele la població
activa, segons I'enquesta ele població activa, són elades
reals, aquesta és una part ele la nostra situació economica. La clisl11inució de la elemanda interna, especialment significativa quant a la inversió ele capital fix, és
fruit ele la elesacceleració ele I'activitat economica, aspecte aquest que va ser posat en coneixement i del qual es
va dir fa més ele tres anys, q uan va comen<;ar aq uest
procés ele elesacceleració, que seria la conseqüencia que
provocaria ineliscutiblement la falta ele elemanela interna.
Un fort descens del PIB a partir de I'últim trimestre de
I'any 1992, fet aquest que no es donava eI'una manera
tan forta -no empraré la paraula escandalosa- des de
I'any 1981 i la impossibilitat de controlar el deficit públic, que s'ha elisparat fins al 4'7 elel PIB el 1992 i que
pot arribar, i aquesta és una greu preocupació per a
tots, fins al 6% I'any 1993. Ac;o només té una conse-
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qüencia, afavorir la desconfian~a deis agents economics, cosa
que s'ha reflectit en els constants atacs a la pesseta, no n'hi
ha hagut més, de fets, cosa que ja també es va posar en
dubte, que es va buidar de reserves el tresor nacional per
mantenir la pesseta, i ho sabem, que aquestes reserves van
haver d'aguantar fortament la pesseta fins que les devaluacions van venir en cascada.
No entraré ara, en aquest moment, a cercar-ne culpes,
d'aixo, pero sí que la crisi no ha tocat fons. Sí que som en
aquest moment en una fase ele decreixement que encara no
ha tocat fons. Aquella famosa analisi idíl·lica que feia I'actual presielent elel Govern c!'Espanya, abans de les eleccions,
que la recuperélció economica venia; ni fer-hi prop, no han
tocat fons. A Balears, jo he Ilegit el eliscurs del presielent ele
la nostra comunitat autonoma. i I'he escoltat; no és que el
president fes una comparaCil) en dir que aquí no passa res,
nosaltres SOI1l els reis elel Illalllho. no: dei a que, elins la situa'
ció de greu l1lalaltiél de la rest<l elel p<lís, que és dins la UVL
nosaltres estal1l en un perínde c1'ohsen'aeió, som en un<l
economia delicada pero que 11\1 decreix, sinó que creix, poc,
pero creix, aquesta n'és 1<1 difcréncia. C'rec que val la pena
tornar a insistir en a~o i rccorcl:tr,l1o.
Quines són les aport:lcioJl', :1 :lques!:1 rrisi del Govern
eI'Espanya? Molt ciares. IlO ili 11:1 11:lgut unél capélcitélt ele
dissenyar una política econl1lllic:1 C:IJl:ll: de renelibilitzar els
excedents productius en cl l1l'riodc eXJ1:llhiu per tal ele preparar amb garanties aquC\h rL'qui\ih dc Cl1IlVergencia amh
Europa. Una frase o un tlct l:11l hrill:lnt COIll aquest no és
meu, és eI'un eminent ecollollli\l:1. en un:1 conferenci:l, va ser
responsable ele la políticl eCOIl\llllic:1. COIll és el senyor Solchaga. Que havien eI'haver :11'1'01 il:11 aqueslo; exceelents. I ara
que no té responsabilil:lh dc Illini'iliL' i que, per t:I,lt, pot
actuar eI'tllla altra maner:1. j:1 d el/cil!() de hicllcstar és una
cosa caeluca, que és on hi 11:1 h:lgUI el lurat gros. A Suecia ja
ens van aelvertir que ac,ó no :ln:I\:1. Aquc<;t:1 n'és la realitat.
Hi ha hagut una manca de conlJOI dc la despesa púhlica,
hi ha hagut un excessiu pro!:lgollio;lllc e1c 1:1 política monet<lria. tot a~o ha provoc!lt 1:1 sitU:ICil1 en qué ens troham.
En aquest context prou aclvl'l\. cl car;lcler permeahle ele
I'economia ele les Illes Balears 11:1 fet que la nostra situació
actual s'hagi vist afectaela -és cI:1i que s'ha vist afectada- per
la conjunturél exterior que ens cnvolta, peró amh uns trets
específics. La nosO'a disparitat <lmh la resta ele les cOl1lunitats
autonomes ha anat augment:lt'al Ilarg d'aquests anys com a
conseqüencia de la nostra progressiva especialització turística. Jo me'n record, perque ja duc deu anys dins aquest:¡
sélntél C:lsa, que quan comen<;<lvem en els elebats, i érem tots
inexperts, jo a vegades em regirava quan hi havia portaveus
que rallaven del sector turístic com el monstre ele la nostra
comunitat autonoma, que seria el gran elesastre el monocultiu. En aquests moments, tots feil1l reflexions cap a conservar
el producte turístic, cap a conservar i millorar aquest sector.
Si algú se sent al'ludit és perque en té mala consciencia,
eI'allo, no precisament certs portaveus d'aquest grup que tenc
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a ma esquerra, d'altres grups, sigui dit a~o de pas perque a<;o passava.
Senyor President de la Comunitat Autonoma, passarem per alt aquestes reflexions per anal' un poc a allo
filie el nostre grup en aquest moment vol plantejar. El
que nosaltres volem plantejar són una serie cl'actuacions
amb les quals tots ens helll ele sentir cOlllpromesos. el
nostre grup parlamentari, PP-UM, es va presentar alllb
un programa electoral conjunt a unes mateixes eleccions
i a aquest programa ens elevem i a aquest programa helll
ele elonar cOlllpliment. Una de les tasques importants a
elur endavant és precisament el U'aspas ele competencies
als consells insulars. No fa massa dies h:1ll vingut ele
Madriel ele elefensar la reforma elel nostre estatut. i ho
dic sincerament, agaf unes paraules quc ha dit aquí el
presielent ele la COlllunitat Autonoma quan ha eletllostrat
que estava disposat a conjuntar voluntats, selllpre que
vagin en benefici ele tota la col·lectivitat de la COlllunitat
Autonoma. Nosaltres vam renunciar a un pl:llltejalllent
de reforlllél d'estatut. temporallllent, per unific:1I aquestes voluntats, perque h:lVíem eI'anar cap a la política
del possible. Aquest pacte autonómic que vam elefensar,
convé repetir-ho aquí, és un p,lcte que representa una
etapa evolutiva en el procés ele tlladuraci(l eI'autogovel'll
de les IIles Balears. Deiem a Maelrid, senyOl Alfonso, i
en aixo vam coincidir, COS:l que voste sap que 11ersol1,lIment li vaig agrair, que era un pacte necessari, l1l'ró que
encara no és suficient. Valll c1ir que era un p:ll'te estimable, pero que encara no és culminant, lH:'rÓ s'ha de
reconeixer que aquest pacte i aquesta rrforma suposen
trenta-una competencies noves. Peló tamh{' s'h;1 dc
reconeixer que la Cotllunitat Autónoma, tard o preq,
haur,l eI'encctar un procés de reflexió que em dugui :1
plantejar, sohre la reforma ele l'Estatut d·AutUIlOll1í;l.
certs aspectes de car;lcter diferenci,¡\ i d'estructmació
institucional que, en aquest pacte, no hi v:ln poder entrar: i nosaltres no renullciarn a a~'ó, Senyor President,
i elemanam que el nustre grup no renunci', :1 :lquest
plantejament.
Ouant al tema del 15':;, d'IRPr -tot\ estaral} ('011tents-, el passaré per <lIt perque tothom l'h:1 p:ISS:1t Jlcr
alt. Peró sí que vull clir clues parauletes. lis s;lhri;1 greu.
Senyor President, que :11 final result:)s que és ('nt quc
sou un profeta'? Perquc si result;'i<; així, no CII SOl tiríclIl
heneficiats, i m'explicaré. Us sahria greu que ;111<'1 que
vareu escriure a 1'¡1nC a 1;1 fi los \'cr i quc resultl's que
tornam a ser, un:l vegada Illés, la C(llllllnil:lt que cs que,
ela a la coa en el tema del 15';~; d'IRPI' i que hi h;lgi
cOl11unitats aut¿lIlomes hi<;tóriques. cotllunitats dc regilll
foral propi, cOlllunitats del 1') I no históriques, conlllnitats del 143 <lmh corresponsahilitat fiscal i cOlllunitats
sense accés a la participaci<'l del 1')% d'IRl'f"1 Podri;1 se!
que nosaltres, a Balear" -1 )éu no ho vulgui, qucd{'ssiJll
els elarrers, helll de fer tot cl possihle perqut- a~ú JlO
passi: peró sí que 11~ agr:¡'irn aquesta advertencia quc
feu a tota la <;ocietat de le" I1les Balears qU:lllt ;¡ aqucst
procés ele negociaciú elel I 'i% d'lR Pf, no ser;) qlle IlO
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ho hagim ait abans i no sera que no facem els esfon;os
perque a</> no succeeixi.
El nostre grup, PP-UM, Senyor President del Govern, és
defensor d'un sistema autonomic de participació a través del
qual es puguin ajustar els ingressos de la Comunitat a la
fiscalitat propia. A<;o és el que s'ha posat avui damunt la
taula. 110 deiem al cllmen<;ament d'aquesta intervenció, la
vertadera autonomia passa per aquestes disponibilitats financeres propies. El que volem és que s'arbitrin fórmules per
Clll1lpeJl~ar Balears, aconseguir que sigui una comunitat amb
recUlsos propis; per tant, a la vegada que som una comunitat
rica, hem demostrat, senyor Obrador, ser solidaris elurant
molts el'anys amh la resta ele comunitats autonomes; no sigui
cosa que, per manca de recursos propis i per manca de més
fons a la nostra comunitat, ens privin de continuar sent solidaris amb les altres cornunitats autonomes. Animam el nostre
president a insistir en aquesta corresponsabilitat fiscal, perque així ho exigeix el poble ele les IlIes Balears i perque així
també ho exigeixcn raons d'estal.
En tema de consells insulars, no hi entraré, no es tracta
aquÍ de qui ha donat la passa o no ha e10nat la passa. Vull
agrair també el reconeixement que han fet els alu'es portaveus per aquest acurd, en nom de que? En nom que una lIei
fonamental d'estructUlació i vertebració de la propia comunitat autónoma sigui consensuada el l11axim possible i que no
sigui la illlPllSició d'uns vots contra els alu'es, en nom ele
poder acomeguir el maxim de CUllsens possible, pero també
vull que quedi molt ciar que el 90% e1el text articulat l'haUlien consensuat, allo que no podien consensuar eren dos principis diametralment oposats, i a<;o va quedar ciar en la reuniÓ, va quedar claríssim; la resta ele les coordinacions de I'alta
inspecció, de les memories i ele tot a<;o, podia ser consensuat
pr;\cticamcnt; aquesta n'era la diferencia. I COIl1 que aquesta
retirada ve en funció que si hi hagut un pronunciament e1el
Tribunal Superior de Justícia que c10nava la raú als consells
insulars c1'Eivissa i de Mallurca, pero en I'exercici e1'un dret
que els empara, no d'aeorel amb aquesta sentencia que c1óna
la raó a les nostres tesis, recorren davant el Tribunal Supremo
Esperem a vellle que diu en Tribunal Suprem i després
actuel1l en conseqüencia. Pero en cap cas a<;o ha de suposar
el retard de les transferencies -i acab, Senyor Presiclenl.
Sí, senyor Alfonso, em cregui, estic tan cansat com voste.
Per acabar, Senyur Presiclenl, nOl1lés unes paraules. Que
el nostre grup ha de continuar endavant, que han de fer cas
ele totes aquelles aportacion~ que venguin amb caracter constructiu i amb propostes alternatives fiables i contrastades,
pero no han ele fer cas e1el enrel10US pertorbaelors i esterils
que no ens conduiran a res. Balears, agradi o no agraeli,
malgrat I'entorn de crisi economica nacional, creix a poc a
poc i progressa. A la nostra cUl11unitat, jo diria que certs
grups polÍtics s'han quedat 5ense arguments, sense alternatives, que el seu model ja ha estat experimental.
Senyor President, senyores i senyors memhres del CJovern
de le, nD~tra comunitat, senyores i senyors e1iputats: A Bale-
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ars, gracies a l'esfon; de tots, som, agradi o no agradi
que es digui, es reconegui o no es reconegui aquí dins,
fora sí, en Iínia amb Europa. El Grup Parlamentari
PP-UM esta conven¡;ut que tots junts hem de continuar
fent camí, un camí de progrés que ens condueixi a
superar totes les dificultats que aquest moment comporta.
Senyor President, Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autonoma, el Grup Parlamentari PPU M li vol brindar una vegada més tot el suport necessari per dur endavant el programa que ahir sí va dissenyar, i nosaltres volem compartir amb voste i el seu
Govern tot el procés i tota la materialització d'aquest
programa. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnkies, senyor Huguel. Pel torn de contestació, el Senyor President del Govern té la paraula.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats, ara sí que hem pertoca tornar a girar la vista cap
él la dreta, ara sí que hem pertoca tornar a girar la vista
cap al grup que dóna suport a una política de govern;
i voldría fer-ho tan sois amb dues motivacions. Una
primera, logica, en nom d'un govern que empren un
camí, que ja és un camí que ha donat resultats, que
I'empren perque persones noves han assumit aquesta
responsabilitat, la tasca de continuar alió que ens proposarem el dia que ens varem presentar davant un electorat amb uns compromisos; aquelles són les línies d'actuació mestres, de les quals aquest Govern ni pot sortir ni
vol sortir, són els compromisos davant un electorat que,
com els deia, el 'aquí a un any i mig ens demanara
comptes a I'hora eI'una nova campanya electoral.
Crec sincerament que no s'ha ele passar cap preocupació, que e1ia a dia es compleixen les promeses que
férem i que, tut i no considerar que la situació sigui la
que nosaltres realment desitjarÍem, sí que complim allo
amb que ens comprometrem. Pero no m'ha fuit mai elel
cap una imatge viscuda en aquest Parlament en la primera legislatura. Una legislatura en que, de qualque
manera, les majories eren moltes vegades e1ifícils. Els
que siguin amants ele recordar les anecdotes tal vegada
recordin el salt que un diputat e1'un altre grup, no era
del nostre, va pegar el dia que els vaig dir que, a ells, els
corresponia el paper de les barelisses. És ciar, logicament, no entenia molt eI'agricultura, com eI'altres, i va
pensar que aixo era un insult i una ofensa, i vaig haver
e1'actuar el més rapielament que les possibilitats m'ho
permeteren per fer-Ii saber que barelisses no era un
insult, que barelisses era una separació entre distintes
propietats o tanques, fet amb branques i amb qual filferro, perque el bestiar eI'un costat no passi a l'altI'e o el ele
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I'altre no surti del seu o, si volen, que el de dins no surti fora
i que els de fora no hi entrin.
No tenim, en aquests moments, aquells grups. Formam un
conjunt, amb majoria, amb uns compromisos units, i podria
par€~ixer que aixo els doni a vostes la possibilitat de dedicarse tan soIs a donar suport a aquell Govern; i jo avui, en nom
de les noves persones que constitueixen aquest Govern i
aprofitant aquest debat, voldria demanar-Ios el seu suport,
sí, pero voldria demanar-Ios a vostes que complissin també
aqueixa funció de bardissa, que no poguéssim sortir, més que
per bé, d'aquells compromisos, que no poguéssim ignorar
allo que comprometrem, que no poguéssim fer una política
distinta de la que correspon als principis ideologics del nostre
grup; que, qualsevol actuació que mereixi al seu veure temors, ressentiments o que pugui pareixer que canviam
aquells plantejaments, sigui aquell grup el que, des de la seva
responsabilitat, ens faci veure la nostra desviació. Oualsevol
altra actitud deIs altres grups sera assumiela en tant que
valgui la crítica, en tant que valgui el pes el'aquella argumentació que se'ns faci, peró em crcgui que. en cas de elubte,
I'únic que per a nosaltres Illercix el qualificatiu ele Iínies
d'actuació, de camí que helll de seguir, eI'actuacions que
hem ele complir, seran aquelle\ que :llJuell grup ens oreleni
complir. Moltes gracies, \Cll\llll', i senvors: 1110ltes gracies,
Senyor President i molte\ gritcil'\. senvors diputats.
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En conseqüencia, comenc;arem amb les pro postes del
Grup Parlamentari MIXT, que ha fet arribar a aquesta
presidencia la seva voluntat de divielir-se el temps en
dues intervencions, Així, té en primer 1I0c la paraula el
diputat senyor Pascual i Amorós,
( Pausa)

Sr. MolI, vol fer lectura ele les set prillleres propostes,
exceptuant la número quatre que no va ser admesa a
tramit per Mesa?
EL SR, SECRETARl SEGON:
Sí. Senyor Presielent.
"Prilllera.- El Parlament ele les ¡lIes Balears insta el
Govern ele I'Estat a la transferencia ele les cOlllpetencies
eI'eelucació per al curs I 9l/4-95, amb els mitjans humans,
materials i financers corresponents.
A tal efecte, el Govern ele la COlllllnitat Autonoma,
a través ele la Conselleria ele Cultura, Eelucació i Esports, intensificara les reunions hilaterals amb el Ministeri eI'Eelucació i Ciencia per tal de fer possible un tractament singularitzat ele les !lostres elemandes en Illateri:l
el'eelucació i I'acceleració deis trehalls de la Comissió
mixta de transferencies,

EL SR. PRESIDENT
Gracies, Senyor Presidell!. ¡\l-. :lrribat. :lquest moment, al
final d'aquesta segona Se\Sil') liL-1 dchat de política general,
s'ha eI'indicar que a partir d':lr;li i fim :1 les deu s'obri el
registre d'aquesta cambra pl'l' t:i1 que s'hi puguin presentar
les pro postes de resoluci\). ¡\ il'\ deu i ljU:lrt hi hama reunió
de Mesa i, amb posteriorit:lt. \tlJ'\lS lJue sohre les eleu i Illitja,
es elonara a coneixer als grul'\ p:lrlalllentaris i al portaveu
elel Govern les pro postes de re\lllució lJue s 'hagin ac\llles a
tramit. La tercera sessió cOlllell<;arú delllií, dia set, a les
quatre Illitja ele I'horabaixa. Conclusa alJuesta sessió, s'aixeca
fins elema a les quatre i Illitj:¡ de I'horabaixa.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors eliputats. hones tardes a tots, comenc;arem aquesta tercera sessió del dehat general sobre I'acció
política i de govern, que té per objecte el debat ele les propostes de resolució presentacles pels distints grups parlamentaris. El procediment del debat anirú de la manera següent.
Prec silenci als diputats, per favor,
Intervendran els elistints grups proposant, de menor a
major, cada grup proposant tenelra un torn ele eleu minuts
per fer la defensa de les seves propostes; lIavors hi haura un
torn de cinc minuts per als altres grups que vulguin intervenir a favor o en contra, i tancara el grup proposant en un
torn de cinc minuts. Els grups que no hagin volgut intervenir
en el debat a favor o en contra, tendran possibilitat de fer
una fixació de posició al final.

Segona.- El Parlalllent de les ¡lIes Balears insta el
Govern ele la Comunit,lt Autonoma que remeti, ,lb,lllS
del 30 de setembre del 1994, I'avan<; ele les elirectrius
d 'ordenació territorial als organismes ,1 que fa referencia I'article 14 ele la L1ei R/l9R7, d' I el 'a bri 1, eI'orelen;¡ció
territorial de les ¡lIes Balears.
Tercera.- Amh la finalitat de consensuar al maXilll
I'avanc; de les elirectrius c\'orclenació territorial entre les
elistintes forces polítiques amb representació parlamentaria, el Govern ele la Comunitat Autonoma remetr;\ ,11
Parlament, per a la seva discussió segons I'article 172 elel
seu Reglament, durant el períoele de sessinns elel primer
semestre elel 1994, un c1ocul11ent ele criteris als quals s'ha
ele subjectar I'avan<; esmentat.
Per arribar a aquests criteris consensuats, es prendr;l
com a punt ele partiela el conjunt de docurnents e1aborats
per I'ONU i anomenats Estrategia tvluncli,li ele la ('onservació.
Cinquena.- El Govern de la COlTlunitat Autónoma
remetra al Parlament ele les ¡lIes Balears una cOlllunicació per al seu elebat, sobre les lTlesures concretes a prenelre, per tal el'intensificar la lIuita contra els incenelis
forest;¡ls i, en especial. els esfor<;os per a la seva prevenció,
Sisena.- El Ciovern ele les llles Balears transferira als
consells insulars la quantitat assignaela pels pressuposts
generals per al 1994 perque, conjuntarnent amb eh
ajuntaments afectats, que tamhé hauran d'incorporar
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fons propis, posin en marxa plans insulars d'inversions per
a I'any que ve, destinats específicament a obres per a la
disminució de les perdues de les xarxes de prove'iment d'aigua potable.
Setena.- El Govern de la Comunitat Autonoma intensificanlla campanya de ~ensibilitLació de la ciutadania per a
I'estalvi d'aigua."
EL SR. PRESIDENT:
(jlacic~, Senyor Moll. Senyor Pascual, té la paraula.

El. SR. PASCUAL I AMORÓS:
Senyor President, senyores i senyors diputats. Defensaré
les sct primeres pro postes, exceptuant-ne la quarta que no ha
estat admesa per la Mesa, que han estat incorporades per
aquest diputat, evidentment en nom d'Unió Mallorquina.
El denominat Pacte Autonomic, signat pel Partit Popular
i el Partit Socialista, preveu, entre d'altres, la transferencia
de la competencia d'educació, encara que condicionada a uns
terminis i a unes condicions inacceptables i a tuteles fora de
Iloc. Eviclentment, Unió Mallorquina no esta d'acord amb el
conjunt tl'aquest pacte, que ens sembla suficient i poc respectuós amb les aspiracions legítimes d'autogovern del nostre
poble; pero, per utilitzar una via possibilista, entenem que
aquest pacte admet una doble lectura, més positiva, que hem
d'aprofitar. No hem d'oblidar que tenim un model educatiu
propi, elaborat pel Govern balear, a través de la Conselleria
d'Educació i Cultura, i no podem oblidar tampoc que el
President de la Comunitat va dir abans d'ahir que les competencies d'educació no es poden retardar ni un dia, ni una
hora ni un minut més, i que veus del Partit Socialista, com
el seu Secretari General, Sr . .loan March, també s'han expressat per una immediata transferencia de competencies
d'educació ...
EL SR. PRES!Df:NT:
Senyor Pascual, un moment. Prec als eliputats silenci, ja
que és impossible poeler seguir el debat. Gracies. Té la paraula, Senyor Pascual.
EL SR. PASCUAL I Mv\ORÓS:
Per tant, en aquesta situació a que estam immersos, avui
presentam una proposta de resolució per la qual el Pariament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que es
transfereixin les com petencies d' ed ucació per al curs 199495, evidentment amb els mitjans humans, materials i financers corresponents. Per aixo, s'han eI'intensificar les reunions
de la Conselleria de Cultura amb el Ministeri d'Educació i
Ciencia i s'han d'agilitar els treballs de la Comissió mixta de
transfercncies.
Per altra banda, en el discurs que vaig fer ahir, vaig posar
de manifest que una ele les greus mancances que tenim a les

Illes Balears és un projecte de futur a llarg termini, la
qual cosa pressuposa que s'ha de tenir un model economic concret aplicat a un territori escas com és el nostre.
Aixo s'ha de fer, i és previst, a través de la Llei 8/1987,
d 'ordenació territorial de les lIIes Balears, és previst que
es faci a través de les directrius d 'ordenació territorial.
Aquestes directrius són les que els han de dibuixar les
llles Balears de principi de segle XXI, i la mateixa lIei
del 1987 dei a que en vuit mesas s'havia d 'expasar al
públic l'avan~ d'aquestes directrius.
Ha passat molt de temps, no s'ha fet, fins i tot el
President del Govern, el Sr. Cañellas, a la sessió d 'investidura de 15 de juliol del 1987, va contestar a aquest
diputat, que parlava com a portaveu d'Unió Mallorquina, el següent. Deia, "i si hi ha apartats que puguin
deixar al Grup Unió Mallorquina qualque reserva respecte de la possibilitat que siguin consensuats, -i em
referesc a les directrius, i no es va dir les directrius territorials d 'una manera expressa- és perque indubtablement són temes tan importants que han de venir for~o
sament a aquest Parlament, a aquesta Cambra perque
siguin discutides, perque siguin més duradores que un
simple govern que només dura quatre anys, i per aixo
mateix, tothom hi tengui possibilitats de dir allo que hi
troba, tothom tengui la possibilitat de millorar-Ies. Per
tant, benvingut sigui tot allo que ens pugui ajudar afer
que el bé comú d'aquestes illes estigui per damunt del
bé comú deis simples partits".
Per tant, aixo s'ha retardat, i el Conseller Sr. Reus va
di!' que l'avan~ estaria lIest a mitjans 85, quan ell estaria
en funcions, aixo no pot ser, no ens podem conformar.
Jo propos, en nom d'Unió Mallorquina, que I'avan~
estigui llest el 30 de setembre del 1994 i que abans,
abans, es faci aquesta discussió per consensuar en aquest
Parlament, a través d'una comunicació del Govern sobre
uns criteris als quals s'ha de subjectar aquest avan~.
Aquestes són les pro postes números dos i tres. Llavors hi ha temes concrets com el deis incendis. Evidentment hem passat un any molt dolent, una calamitat,
va dir el President de la Comunitat Autonoma, respecte
deis incendis forestals petits de les IIles Balears, enguany. Aquí no duim cap proposta concreta perque
aixo és una qüestió bastant tecnica, pero esta m conven~uts que s'han d'arbitrar mesures perque els propietaris
de les finques tenguin interes que no hagi incenelis forestals, tenguin més interes, perque interes en tenen,
naturalment, i encara més important, hi ha tota una
serie ele mesures preventives que són cares, que requereixen una inversió, i nosaltres pensam -jo no dic quines,
es pot parlar del foc verd, per exemple, un tema concret,
o d'altres, de vigilancia a través de raigs infrarojos, etc.,
mesures que escapen a I'abast de diputats com nosaltres,
no experts en el tema. A posta, proposam que es faci
una comunicació per part del Govern sobre mesures
concretes a prendre, evidentment, aixo vol dir que hi ha
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""""
d'haver una inversió més forta quant a la Huita contra incendis, i en especial referida a la prevenció.

termini d 'un any i mig les ilIes menors, crec que és més
que justificat que no s 'allargui més.

1 respecte de I'aigua, hi ha una dada molt significativa:
I'aigua que es perd a Palma és tan important en volum com
la que s'ha de dur a la Marineta, evidentment aixo no és
acceptable, s'ha de disminuir, no només a Palma, sinó a tots
els pobles deles lIIes Balears, les perdues ele I'aigua potable
en xarxa. A posta, Unió Mallorquina considera que als pressuposts generals del 1994, hi ha d'haver una partida per
" transferir a caela consell insular, ja que els consells insulars
són els que fan les obres de prove'iment i sanejament d'aigua
conjuntament amb els ajuntaments, que no és quantificada
aquí. evidentment per respecte al Govern, pero que s'ha ele
dur una partiela per posar en Illarxa plans insulars d'inversions destinats específicament a la disminució ele les perdues
d'aigua, que és la millor cosa que es pot fer per estalviar-ne.

Per tant, com vaig dir ahir, i tenint en compte, i
aprofit que entra ara el senyor conseller, el nou conselIer de Turisme, tenint en compte que les nostres illes,
les de la Comunitat Autónoma, són competidores entre
si en turisme, creim que és raonable que aquesta eina
també es doni a les altres illes, a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, en un termini tan breu com sigui possible.
Per tant, demanam que en el termini ele sis mesos, almenys, es comenci a treballar en aquest aspecte.

l, en darrer 1I0c, una cosa molt concreta. La campanya de
sensibilització que es fa eles elel Ciovern sobre l'aigua, s'ha
d'intensificar perque la gent h:\ eI'estar l1lés mentalitzada
encara. És una bona campanv:\ 1:\ que es fa, pero s'ha de fer
amb més intensitat, s'hi han de gast:\r Illés eloblers amb
aquesta campanya de sen~ihilill:\ció de 1:\ gent perque no
gasti aigua, perque no la t ud i.
Moltes gracies.

Quant a la proposta número nou, la veritat és que no
es tracta mé~ que el que ha e1it el mateix Govern, perque no sé si s'hi fixen vostes, totes les nostres pro postes
ele resolució, a més ele tirar cap al que volem nosaltres,
estan a la mateixa línia que va inelicar a la seva intervenció en aquest debat el mateix President de la Comunitat Autonoma, i la voluntat C]ue han expressat, fins i
tot fora eI'aquesta Cambra, en recents roeles ele premsa,
la senyora vicepresidenta e1el Gllvern, que s'elahori
aquest ca lenelari ele traspAs de com petencies, na tllla I
ment, com vaig elir ahir. a través ele 1,1 COlllissió Teenica
Interinsular, que s'assenyalin unes prioritats i que se
sapiga en aquesta legislatura el que es vol traspassar als
consells insulars. L1avors ja vendra com s'h,1I1 (\'exercir
aquestes competencies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Pascu:lI. SCll\nt Vida\. el seu torno
EL SR. VIDAL 1 JU¡\"
Gracies, Senyor Presiden!. Senvore~ i senyors eliputats,
puj a aquesta tribuna per ell'Ien~:\1 la resta ele pro postes de
resolució que corresponen :11 (irup Parlamentari MIXT;
procurarem ser breus i fer Imes acuelits, perque aquestes
propostes de resolució són proll c1:tres i cree que s'entendran
perfectament, sera n cOll1premihlc~. no COIll passa ele vegaeles
amb els acudits, que no arriben :\ tots els elestinataris, malgrat
procurem que sí, que els que el~ han el'entenclre, els entenguin.
Dit aIXO, cOll1en~aré per la proposta número vuit, on
dell1anam una cosa que ja. i no precisament per part del
nostre grup, es va elelllanar en el elebat ele I'any passat, ha
passat un any, es fixava el terlllini eI'una any per elur-ho
endavant i malauradament no s'ha fet, per tant, creim que
escur~ar aquest termini a la Illeitat és logic i és possible,
perque el cert, perque es refereix que es elugui enclavant la
convocatoria previa ele representants elels sectors economics
i socials i de les formacions polítiques amb representació
parlamentaria de Menorca, Eivissa i Formentera, per comen~ar 1'elaboració deIs corresponents POOTs, plans d 'ordenació de l'oferta turística, que és una eina necessaria per saber
fins on podem rebre o fins on tenim capacitat de recepció ele
turisme, que l'illa de Mallorca fa més d'un any que ja va
donar aquesta passa, i que crec que anar de rossec amb el

I aquí ve el punt deu, que parla ele I'exercici e1'aquestes competencies, que hem tengut la hona nova que
I'anunci que havia avortat en aquest aspecte el projecte
ele lIei que s'havia presentat. i ciar, se n'haurii ele presentar un ele nou perque s'han ele regular .... o s'haur,l
e1'esperar una decisió, pero h,nlnl el'entl ar alguna COS'l.
I'instrument, la lIei, el projecte ele lIei que ho 11,1 ele
regular, i nosaltres dell1analll el que hem elemanat sempre: que es cerqui el consen" possihle. i citam aquí un
mÍnim e1'aquest consens, i COIl1 que hi h,l cinc forlllacions polítiques representaeles elins aquesta ('ambla, si no
he sumat malament, almenys e1emanaln que tres el'alluestes li e10nin supon per tenir aqtlest Illínim ele consenso
Tamhé en la línia que va expressar ahir el Senyor
Presielent, millor e1ir. abans eI·ahir. el Molt l\onorahle
Senyor President ele la Cornunitat Áutonoma, referint-se
a les millores que s'havien e1ut a terme en els port<; quc
depenen ele la COlT1unitat Áutónom,l i sobretot ens els
que registren un transit turístic, i pen<;ant, per exemple,
que a Sant Antoni de Portmany. que é<; e1'Eivissa, malgrat sigui ele Portmany. no exi<;teix un 1I0e on eo; puguin
guarnir els visitants turístics i pens:l1l1 que anilÍa molt
hé completar aquestes millores que ja s'han fet, i aixc', és
el que proposam -acah tot el'una, Senyor President- arnh
aquest complement necessari ele sengles estaciono; rnarítimes en els ports que regio;tren més tdnsit turístic i
depenen ele la nostra comunitat autónoma.
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El punt tretze, quasi el pas per damunt, i puc avan¡;ar
que, com que he tengut unes informacions al respecte, perque fa referencia a la crisi del sector comercial, i ja Ji vaig
dir ahir al Senyor President que tal vegada no hi havia aprofundit molt a la seva exposició, pero sembla ser que sí, que
hi ha alguna cosa sobre el que jo deman, estic disposat, si em
diuen que ja hi és, a retirar aquesta pro posta de resolució.
1 finalment, com que només podem intervenir dos deis
tres que integram el Grup Parlamentari MIXT, i com ha dit
molt bé el Sr. Peralta, que és el que ha redactat aquestes tres
pro postes que queden referides a Menorca, una referida a la
posada en funcionament i obertura al públic del Museu de
Menorca, una alna al desallotjament de la zona arqueologica
de Cales Coves, també a Menorca, i finalment que es conclogui la tramitació de tots els expedients de béns d'interes
cultural incoats a I'illa de Menorca, en el termini de sis mesos, i ho ha dit aquÍ mol tes vegades i es defensen en els seus
propis termes, amb aixo acab la meya intervenció, i cree que
aquestes propostes de resolució, poden tenir el suport necessari perque sUltin aprovades.
Moltes grádes.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, senyor Vidal. Grups que vulguin intervenir en
tom a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari PSM i
EEtvl, té la ¡Jaraula el SI. Gomila i Barber.
EL. SR. GOMILA 1 BARBER:
GrÚcies. Senyor Presidenl. Per fixar posició respecte de
les propostes de resolució que aquí es presenten ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gomila, esta m davant un tom a favor o en contra, no
per fixació ele posició.
EL SR. GOMILA l BARBER:
Cjracies, Senyor Presidenl.

Unió Mallorquina estigui d'acord que aquestes transferencies venguin aquí, nosaltres donarem suport a la
resolució, perque creim que és important insistir en
aquest tema, i nosaltres ho feim cada vegada que hi ha
oportunitat, pero, així i tot, esta m conven¡;uts que el
Pacte Autonomic va c10ure aquesta possibilitat que a¡;o
arribés abans, malgrat les declaracions que hi ha hagut
del mateix conseller de fa un parell de setmanes sobre
aquesta qüestió, nosaltres no creim que a¡;o vagi endavant.
Quant als punts segon i tercer, nosaltres creim que és
important i urgent que es facin aquestes directrius d'ordenació territorial perque hi ha una manca de planificació en temes urbanístics, ja que el Pla provincial d 'ordenació de les IIles Balears, que és el que ha de substituir,
al revés, que les directrius d'ordenació territorial han de
substituir aquest pla provincial, segons els tecnics i amb
els resultats de la conselleria i de recursos d 'al<;ada que
ha presentat el nostre grup davant la Comissió insular
d'urbanisme, ens expliquen que és un pla arcaic i antic,
pero que les directrius que I'han de substituir no estan
fetes encara ni sembla que es facin aviat.
1 el mateix podria dir al punt vuit que fa referencia
al pla de I'oferta turística de Menorca i Eivissa, i al
punt tretze que fa referencia al pla d'equipaments comercials.
Quant al punt cinc, prevenció d'incendis, nosaltres
creim, sobretot a causa del que ha passat aquest estiu a
I'illa de Menorca, que és molt important que el Govern
presenti a aquest Parlament una comunicació perque els
grups parlamentaris la puguem debatre i prendre mesures concretes sobre aquest tema. Ben igual que el que
proposa el grup Mixt sobre el tema de les aigües.
Quant als punts que fan referencia a transferencies
al consell insular, dir-li que creim que al punt nou sí
que li c10narem suport, perque és important que s'elabori un calendari, que sapiguem quines han de ser les
competencies que arribaran a aquest consell insular i,
sobretot, amb quins terminis i l)uan definitivament seran
gestionades aquestes materies pels consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:
Si vol fer una fixació de posició, la ¡lodra fer després ele
la intervenció del grup proposant, en qualsevol cas, ara, si és
un toril a favor o en contra, ara és el moment adequal.
EL SR. GOMIl.A I BARBER:
Farem un tOril a favor o en contra, malgrat hi hagi unes
resolucions a que votarem a favor i unes altres a que votarem en contra.
A la primera, malgrat sigui un tema tancat i els resultats
del Pacte Autollomic, fins al 97 no vindran les transferencies
en educació él aquesta comunitat autonoma. malgrat el partit

Al punt deu, és evident que no Ji podem donar supOr! de cap manera, perque voste ens parla d 'un consens que s'assoleixi almanco entre tres forces polítiques
representades en aquest Parlament, si tenim en compte
que el grup parlamentari que dóna suport al Govern ja
és integrat per dues forces polítiques, en definitiva
bastaría fer consens amb un membre del grup Mixt, i
nosaltres creim que per aprovar una lIei amb trenta.un
o amb trenta-clos, no hi ha massa diferencia. Per a<;o no
li donarem suport, creim que si ha de ser un consens, ha
de ser un consens més ample i que abasti la majoria o
gairebé tots els grups parlamentaris, sobretot en temes
importants, com la composició a les comissions, o que
qui de ver gestioni o tengui la darrera paraula sigui el
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plenari del consell insular. Per tant, a aquesta no Ji donarem
suport, perque creim que el consens amb una for~a política,
com he dit abans, perque qui dóna suport al Govern, el grup
parlamentari, esta integrat per dues forces poJítiques, no té
sentit aquesta resolució, si el Govern ja ho vol consensuar
amb voste, que ho faci, pero no té sentit que el Parlament
ho hagi de ratificar.

de conduir, son pare els compra un cotxe de poc pes, de
molts de cavalls, "turbo", d'injecció, i logicament acaben
estampats a una paret, i francament, nosaltres no volem
que el nostre conseller ens duri tan poc, i no volem que
s'estampi amb les competencies educatives.

Quant a la proposta número onze, no entenem gairebé el
que aquí es demana, i ens sembla que queda bastant f1uix
demanar construir estacions marítimes en els ports de depenen de la Comunitat Autónoma. Jo, en aquests moments,
pens en el de Menorca i pens en Ciutadella, Fornells o Addaia, i no veim la necessitat que aquestes estacions marítimes
s'hagin de construir.

Sr. Rotger, el volem conservar un cert telllps, després
ens agradaria canviar. Per tant, no podem donar suport
a aquesta proposta,

Quant a les tres dan'eres tamhé els elonarem suport, perque ja fa massa anys que a na m ela rrera el M useu de Menorca
o darrera el desallotjament ele la zon, arqueológica de Cales
Coves, ja fa massa esto na que aquesh temes arrosseguen i no
s'aclareixen, pensam que allllanl'o s'haurien d'aclarir ele
manera definitiva.
I ben igual el punt setze, :lmh 1:1 eleclaraeió d'expedients
de béns d'interes cultur:d, C(lm molt hé ha dit el senyor
Vidal, a~o ho ha presentat el SI, Peralta i elevia fer referencia a dos expedients molt conClel\: el elel port de Maó, que
es tramita des del 81, i el del Clll1í ele Cavalls que també es
tramita des del 86. Nosaltre\ Cleim que aquests expedients
haurien de ser ja closos i ljue 1:1 eleclaració ele bé d'interes
cultural ja hauria d'estar rin:ditzaela, Ens sembla un bon
termini el de sis mesos, per :IC() :1 aquesta també Ji donarem
suport.
Moltes gracies.

(Rialles)

Punts dos i tres, El tema de l'avan<; de les directrius
d'ordenació territorial. aixo. en refrany de president. és
ja una miqueta la tonada del munyir. Hi ha una lIei que
preve u que en vllit mesas es fmien aquestes directrius
cI'ordenació territorial. que hi hauria un avan<;:, etc ..
s'han dut no sé quantes vegaeles a aquest Parlament,
s'han donat terminis, s'ha arribat al final elel termini, i
un altre termini. I arriba el Sr. Conseller, el Sr. Reus, i
de moment hi ha tata una serie de materies en que ha
d'actuar, pero en aquesta ja ha actuat, s'ha donat un
termini fins a les properes eleccions. É:.s així, Per tant,
nosaltres elavant aquesta Ilei tenim la impressió que és
COIll el mite de Sisif, aquell Illite classic que puja la
pedra, arriba al final ele la Illuntanya, a dalt de to\, i ara,
ara ho tenc, ara acaba el terlllini. i la pedra cau haix, i
venga vuit mesos més. I arriba un senyor conseller, amh
una certa envergadura, per cert. amb unes il'lusions,
jove, i puja la pedra fins dalt, i la tira, no a vuit mesos,
sinó que la tira fins a les properes eleccions. Supos que
durant la campanya tendrelll unes directrius liglh, uns
enunciats al programa electoral que si gllanyen. evidentment, les faran, Nosaltres no podem estar d'acord a
donar tants de terminis ni tantes históries. aixó s'havia
d 'haver pla n tejat.

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Gomila. Sr. Pon'). elel (jrup Socialista, té la
paraula.
EL SR. PONS I PONS:
Senyor President, senyores i senyors eliputats. Aquestes
propostes ele resoludó són propostes mixtes, no només pel
grup que les presenta, sinó pel seu contingut. N'hi ha que
són perfectament raonables, pero n'hi ha que són, en certa
manera, pintoresques, pero lIigaeles a diverses posicions ideologiques que consisteixen a intentar for<;:ar sempre les coses
a fi de quedar, sempre, amb la millor posició.
Que hi ha un pacte autonomic signat per les dues grans
forces a nivell d'estat que garanteix que aquesta comunitat
autonoma, després d'uns terminis, tendra la competencia
educativa?, no passa res. La volem immediatament, i la volem per al proxim curso Aixo és viable, ho ha demanat el Sr.
Conseller, que ja es veu amb coratge d'envestir ... ? Francament, crec que no, pero, no passa res, ho demanam. Com
aquests jovenets que tenen molt de elelit d 'estrenar el carnet

=

Bé, el tema de I 'Estrategia lllllneli:11 ele la conservació
i documents elaborat<; per I'ONU, senyors elel Clrllp
Mixt, no s'encanelilin alllb les resolllcions de I'ONU,
perque tenen el Illateix valor que els p:1jlCI'S que van
c!evers lllgoslavia: aixi'> val molt poc, scrveix pe! :1 qualsevol país, procurelll, si ens volem cOlllprolllctre alllh el
tema deis avan<;:as de les elirectrius eI'orelenació territorial, tenir els criteris propis ben elabor:1ts i eleixem córrer
certs papers ele les Nacions Unieles que cert:1ment <;erveixen gairebé per a tot.
El tema d'incenclis forestal s, qui és que no est" (1':1card a Huitar contra els incenclis'J L'hi c1on<lrelll suport,
Disminuir les perelues c1'<ligua pot<lble, li aelvertirn ele
totes Illaneres que signific<l!ia ,lÍxec<lr la xarxa i fcr mol
tes obres, s'h<luri<l ele quantifica!, pe!f) corn <1 ielea és
correcta.
Estalvi d'aigua, cI'<lcord,
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El POOT per a Menorca, Eivissa i Formentera, d'acord.
El tema deis consells insulars, traspas de competencies,
si precisament aquest és el tema, el tema es tracta de definir
quines transferencies es volen fer, posar-hi un termini i,
solJretot, el que agrairíem és que la Ola del Senyor President
deixas d'actuar per dins els consells insulars; pero aixo no ho
diuen, ho deixarem per a una altra ocasió.
El ue les tres forces polítiques, és un pintoresquisme que
ja lIa sortit, haurÍem de ser una miqueta mesurats, jo comprenc que des d'una posició minoritaria es vulgui tenir un
cen protagonisme, pero, francament, no m'imagin que s'hagués produ'it un consens de tres forces polítiques, Unió
independell ts de Mallorca, la F ecleració d 'indepenclents d 'Eivissa i Formentera i Unió Mallorquina, i que aixo fos el gran
consens perque les al tres forces polítiques que representen
més del vuitallta per cent en quedarien fora, i francament,
aquest consens no em pareixeria molt sustentat pel Parlamel1!.
El tema deis equipaments comercials, s'han anunciat unes
cenes iniciatives, veurem en que acaba aixo, i arribam al
Museu de Menorca.
El Ivluseu de Menorca és un tema que aquest grup polític
i concretal1lent aquest uiputat ha defensat a capa i espasa, ha
parlat no sé quantes vegacles amb la conselleria, quan hi
havia la senyora Munar, ele la necessitat de tirar aixo endavant, volem que es tiri endavant aquest tema, que s'obre, que
el Ministeri tal1lbé actu'i. De totes maneres li volem dir que
la Conselleria de Cultura va exhibir una ignorancia supina contaré I'anecdota una vegada més perque hi ha gent novaque va fer una enquesta a veure quantes persones anaven als
l1luseus, i ho varen demanar al Sr. Guillel1l Rosselló Bordoy,
del Museu de Ivlallorca, els va proporcionar les dades, al Sr.
Jordi Fernúndez d'Eivissa, va facilitar les dades, i varen
dell1anar al Sr. L1uÍs Plantalall1or, a veure quants de visitants
tenia el rvluseu de Menorca. I el Sr. Plantalamor va ha ver
d'avisar als de la Conselleria de Cultura ele la Comunitat
Autonoma que, per favor s'informassin, que aquest museu
feia anys i panys que era tanca!. Per tant, hi haura una respunsabilitat per part del Ministeri, pero hi ha una ignorancia
documentada per par! de la Conselleria de Cultura. Pero, de
tutes mane res, si han de fer passes en aquest sentít, Sr. Conseller, tendran la riostra col·laboració.
EL SR. PRESIDLNT:
Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.
EL SR. PUNS I PUNS:
SÍ, Senyor President.
Cales Coves, certament cree que és un cas trist d'ocupació (\'uns jaciments arqueologics als ljuals se'ls hauria de
posar fi C01l1 més aviat millor.

Finalment, el tema de concloure la tramitació de tots
els expedients de béns culturals; únicament -hi estam
d 'acord- voldríem fer-hi una petita puntualització:
demanar que es conclogui la tramitació deIs expedients
d'una sola illa, no és un bon precedent. Hem d'instar
que els expedients de béns d'interes cultural s'acabin,
perque som diputats del Parlament de les IIIes Balears,
i no s'un determinat territori o part d'un territori.
Molles gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Pons. Senyor Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Senyor President, senyores i senyors diputats, Molt
breument, intentarem donar resposta, en nom del Grup
Parlamentari PP-UM, a totes les resolucions aquÍ presentades.
Quant al primer punt, dir-Ios que votarem favorablement, i que, independentment del Pacte autonomic que
s'ha subscrit i de la reforma de l'Estatut d' Autonomia
que és en tramitació a les Corts Generals, és imprescindible que comencem a fer les negociacions perque
aquest traspas de competencies, i sobretot en materia
educativa, cosa que ja s'havia tractat fins i tot abans del
Pacte autonomic que podria ser viable per una lIei específica, es faci com més aviat millor, encara que només
sigui de caracter testimonial, sí que val la pena que el
Parlament de les Illes Balears recordi que aquesta comunitat auto noma és I'única comunitat auto noma amb
lIengua propia que encara no té les competencies en
materia educativa, tant universitaria com no universitaria. Indiscutiblement, clesprés I'explicació que s'haura de
negociar amb el ministeri corresponent és una obvietat
que 110 fa més que reafirmar que aquestes converses no
es paralitzin, sinó que continuÚl amb el ritme que s'ha
dut fins ara i, si pot ser, que s'incrementi.
Quant a les pro postes de resolució núms. 2 i 3, jo
aquí en certa manera coincidira amb el portaveu del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, no en la part ironica
que hagi pogut tenir a la seva intervenció, pero sí els
vull dir, i caclascú després és responsable ele fer la interpretació que vulgui o de creure el que aquÍ es digui, i
és que si les directrius d'ordenació territorial amb I'abast ampli que han de tenir, encara no s'han dut a
aquest parlament, no és per desídia del Govern, sinó
que és fruit de la complexitat que té I'elaboració d'aquestes directrius d 'ordenació territorial. Subordinar les
elirectrius d 'ordenació territorial a la defi nició del model
economic, haura de dependre deis resultats de tots els
estudis que en aquest moment es confeccionen, i es
confeccionen per institucions no directament relacionades amb el Govern i que, pet' tant, hauran de donar el
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camí a seguir a aquests avan¡;os de criteris generals per a
I'elaboració d'aquestes directrius.
També s'haura de tenir perfectament definit aquest model que s'explicava en el debat general de la Comunitat Autonoma, el model economic de futur de la nostra comunitat
autonoma, perque les directrius, d'una manera directa incidiran en aquesto model economic de la nostra comunitat autonoma, per tant, fer-ho de la manera que aquí es proposa, i
amb aixo contest a les resolucions 2 i 3, seria avan~ar els
esdeveniments, fer una feina a'illada, que lIavors hauria de
ser, segurament, totalment rectificada i modificada en funció
deis estudis que poguessin venir o que ens poguessin donar.
Respecte de la resolució núm. 5 -sí que fa via el lIum
aquest-, dir que no es pot fer sobre un fet que ha succe"it
aquest any, en materia eI'incenelis, no es pot anar jugant a
voler donar entendre que aquests incenelis vénen provocats
per la manca d'atenció eI'un executiu. Yostes saben quin
índex d'incendis hagués patit 1;1 Comunitat Autónoma ele les
lIIes Balears, si aquests no hague<;sin estat elirectament provocats, i amb aixo han coincielit totes les instancies que consider que han actuat d'una maner;l coorelinada des de l'Aelministració central fins a I'¡\dlllinistració autonómica, fins a
I'Administració local, si aquesh incenclis no haguessin estat
provocats per elements tot;lIllll'nt incontrolahles per moltes
mesures que s'hi posin: aqucsl:l cOlllunitat autónoma hagués
estat una comunitat autónolll:l :111111 un esds nivell d'incendis
forestals, afortunadamenl
Per tant, totes aqueste\ proJ1ustes que poden ser de bones
intencions, seria una irracion:lIit:lt en aquest Illoment o seria
una irresponsabilitat -perdó- en aLJuest moment, votar-les
favorablement perque s;lhem qlle no le.s poelem complir,
perque sabem que fer net totallllL'nt els nostres hoscos su posa
una despesa economica totalmellt tora de rahast ele les elisponibilitats pressupostaries que té aquesta colllunital. Si bé
és cert que el que s'ha ele fer é\ intentar que per part de les
aelministracions local, auton\llllic:l. central i també, perque
no dir-ho, I'administració eUIll)1c:l. puguelll presentar plans
ele cofinan~ació que incieleixin tI'una maner:l clara i elefinitiva a millorar tot el que sigui la neteja ele\<; nostres boscos
que,. per cert, més del noran!;l per cent són boscos de propietat privada, i que a la vegacla també ens ajudin a tots a
conservar el nostre patrimoni natural.
Respecte de la resolució 6. crec que \a quedar més o
manco exposat ahir. S'ha eI'entenelre, el Govern de la Comunitat Autonoma va actuar en tot el que era la xarxa ele proveiment d'aigua en els nuclis urbans. En aquests moments,
aquesta activitat es du a través deis ajuntaments i a través
deis consells insulars, si bé el Govern de la Comunitat Autónoma participa anualment amb el pressupost amb una partida pressupostaria que va directament transferida als consells
insulars; pero la resta, I'explotació eI'aquestes xarxes, corre a
carrec deIs ajuntaments que són els que realment cobren i
fan els ingressos i són els responsables de mantenir en condicions correctes les xarxes d 'aigües, o bé deis municipis o bé
d'aquelles empreses explotadores de la xarxa d'aigua correnl.
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1 és en aquestes empreses, i aquesta és I'advertencia als
municipis, que mitjan¡;ant el cobrament que fa de I'explotació de la xarxa d'aigua corrent, també mantengui
la vigilancia i faci totes les reformes necessaries per
intentar tenir la menys perdua possible eI'aigua,
Per tant, amb aquesta coherencia que crec que tothom entén, no se li pot donar suport, no solament aixo,
sinó que fer aquesta inversió per part ele la Comunitat
Autonoma, que no té cap tipus eI'ingrés quant a aquestes explotacions, ...
EL SR. PRESIDENT:
Yagi acabant, per favor.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
... hagi ele treme fans per a eI'altres inversions.
Acah tot d'una, Presiclent.
A la número 7 eleim que sí. per tant, creim que no
val la pena incielir-hi rnés.
A la El proposaríem una transacció, votaríem que sí
si se suprimeix, un cop s'ha elit la paraula POOT, fins al
final, "I'aprovació i exposició pública elels quals haman
eI'enllestir en el termini ele sis Illesos". Suprimint aquest
elarrer paragraf, votaríem que sí: i votaríem que sí,
perque realment és el que es fa en aquest Illoment per
part elel Conseller ele Tmisme que, per cert, ja té visites
anunciaeles als eliferents consells insulars per tractar
sobre aquesta materia, i concretarnent des que va prenelre possessió elel seu carrec, a Menorca i ;1 Eivisc;a tarnbé em consta, ja hi ha anal.
A la núm. 9 eleim que sí, no hi insistirem mes.
A la 10 també votarem que sí si s'accepta la transacció ele "fins al mínim consens", amb aixó, Sr. l'ons,
coincielesc totalment amh voste. Si posen el punt quan
acaba "m ínim consens", votam que sí. El que no poelen
pretenelre és que el mínim consens es eloni amb tres
forces polítiques, i a les altres, que passa?, pot resultar
que hi hagi un consens entre tres forces polítiques, i
aquí hi hagi cinquanta eliplltats que no sigllin a aquest
consenso Per tant, mínim consens, sí, el que ve elarrera
se suprimeix, així la votarem a favor.
De les U, 14, 15 i 16 m'agraclaria poeler-ne rallar
una estona; les votare m afirmativament, per cen, nornés
una informació i ja acab, moltes gracies, senyor President: el tema ele Cales Coves, el Conseller eI'Educació i
Cultura ha firmat ja, va formar i va remetre, tal com el.,
eliputats que són ele Menorca saben, després de la reunir)
que es va mantenir en el Consel\ Insular ele Menorca
amb el Delegat elel Govern, ha firmat ja l'ordre de c1e~
al\otjament el'aquest jaciment arqueológic tan important.

3362

DlARI DE SESSIONS / Núm. 82/ fasdcle 2/ 5, 6 i 7 d'octubre de11993

Moltes grades, Senyor President, i perdó per ha ver abusat de la seva confian~a.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor l-Iuguet. Per tancar, pel grup proposant,
té la paraula el senyor Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Per una qüestió d'ordre, Senyor President, ens podem
dividir el temps per defensar les set primeres i per ...

quan", i diu, "tothom pugui tenir les possibilitats de dir
alió que hi trabi, que han de venir al Parlament les
directrius." Es pro posa un debat per fer uns criteris
consensuats, i el consens només ho pot ser en una cosa,
una cosa que estigui per damunt de totes les forces polítiques, uns principis generals, el senyor Pons encara no
els ha estudiat, peró en el seu grup són molt valorats,
em pareix, que és I'estrategia mundial de la conservació.
Aixó és la base del consens, que no és ni d'Unió Mallorquina, ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista,
ni del Partit Socialista de Mallorca, sinó una aplicació
d 'aqeust document que ja esta en la segona fase, on ja
duu més de deu anys, aquí, a les IIles Balears.

Per guanyar temps, contestaré des e1'aquÍ.
EL SR. PRESIDENT:
Al Grup Parlamentari PSM i EEM agrair-li, perque em
sembla que dóna supon a les set pro postes que jo defens en
aquests moments, i en especial la que fa referencia a les
directrius d'ordenació territorial i que es faci un consens
basat en I'E.strategia mundial de la conservació; especialment
a aquestes dues.
Al Grup Parlamentari SOCIALISTA, jo no entenc el Sr.
Pons, si ros socialista li eliria el que va clir Borrell a Solchaga,
que és que voste, per a mi, d'urbanisme, no en sap gaire. I
perdoni, nll som socialista i, per tant, no li ho puc dir.
El que m 'estranya és una cosa, jo cree que han perdut el
nord, ara resulta que sempre elemanen les directrius d'ordenació territorial, resulta que Unió Mallorquina cluu aquest
tema aquí perque abans de les próximes eleccions sigui
discutit en aquest Parlament i que es pugui fer aquest consens sobre un model territorial basat en un model económic,
i ara pareix que el Partit Socialista no ho vol; ah, idó, ha
argumentat tot el contrari, perdoni tot el que he dit, si hi han
de votar que sí, a aixó, percloni, peró és que no he entes la
intervenció del senyor Pons, perdoni, no parlam el mateix
Ilenguatge, voste parla de cultura i jo par! d'urbanisme,
segurament, percloni. Per tant, s'agraeix el supon i no se'n
parli pus.
I a les alu'es, em pareix que també hi donen suport, excepte a la primera, ja esta va previst que el grup parlamentari
hi podria dir que no, encara que, quan parla de "turbos", jo
cree que els veu tots excepte el elel senyor Joan March, el
senyor Joan lvIarch en té un, ele "turbo", o I'ha comanat,
aixó sense tenir cotxe, perque el senyor Joan March es va
pronunciar a un diari local sobre la necessitat que el Govern
central transfereixi d'il11mediat les competencies educatives
ja que la reforma educativa a les IlIes Balears s'ha complert
en un 70%. Per tant, jo cree que hi ha una disfunció, una
mala sintonia. COI11 que aixó ve així, hi ha aquesta disfunció
entre els socia listes, toca que no votin a favor, mala son.
Respecte del Grup Parlamentari PP-UM -i per acabar,
Senyor President-, jo he lIegit unes paraules del presielent del
Govern de I'any 1987, en la sessió d 'investidura, a una resposta a Unió Mallorquina, va dir: "Benvingut sia tot alió
amb que es pugui ajudar a fer el bé comú d'aqeustes illes

Gracies, senyor Pascual. Senyor Vida!?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Senyor Presielent. També des d'aquÍ i rapidament per contestar a alió que han manifestat els diferents grups a les prapostes de resolució que presentam ..
Comen<¡am pel PSM. Moltes gracies a alió que ha dit
en el seu torn a favor i en contra, mixt també, que ens
donaria suport a algunes sí i a altres no. Alió que m'ha
estranyat, perque voste s'ha referit al consens, jo som de
les persones que si em convencen d'una cosa, en qued
conven<¡ut -és una obvietat dir-ho aixÍ-, tal vegada té
tota la raó a pesar que, quan n'he posat aquest mínim,
de consens, era pensant ja en una majoria de les forces
i quasi pensant que si jo dei a que sí a aixó, vostes també ho dirien, perque tenim els mateixos plantejaments
en el fons. No obstant aixó, Ji agraesc aquest aclariment
i, en aquest aspecte, no hi hauria entrebanc a consensuar
un altre tipus de mÍnim de consens perque no hem
oblidar que és la política, és I'art elel possible. Per tant,
en aquest aspecte, moltes gracies.
Alió que no entenc és per que voste s'oposa que es
millorin els poi'ts dependents de la Comunitat Autónoma on hi hafi transit turístic, sobretot per donar una
imatge bona al turisme. Que es completin les instal'lacions amb ~;engles estacions marÍtimes; pareix que
voste traba bé que es faci la de Sant Antoni peró, a
Ciutaelella i no sé on més ha dit, no creu que hi fan
falta; alla voste, no Ji ho he acabat d'entenelre, i amb
aixó no puc estar d'acord.
Quant al PSOE ... Ah!, al senyor Pons; he de tornar
enrera en alió que he dit perque no hi volia fer cap cita
divertida; perdoni, peró li ho he de dir, precisament a
voste, i perdoni que ho faci en pla de tu perque hem de
parafrasejar una cosa que s'ha de dir així. Pintoresquisme, i voste parla de pintoresquisme? Pintoresquisme
eres ttí, perque més pintoresc que alió que ha dit vos te,
que quan hi ha totes les forces, la gran coaJició, ha demanat la gran coalició; escolti, si la gran coaJició arriba
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a un consens en \'exercici de competencies per part deIs
consells ínsu\ars, jo hí estic d'acord, pero jo sé, í tornam a
allo que és la política, que és I'art del possible, que vostes
maí no es posaran d'acord amb el PP en aquest tema, i jo he
estat precisament un poquet moderat í no he dit: Escolti, si
hi estan tots d 'acord excepte el PSOE, endavant. Pero aixo
hauria estat un pintoresquisme, un greuge i una cosa un poc
grossera. Ara, voste no parJi de pintoresquisme, senyor Pons,
que som en aquesta cambra d'en<;a ha comen<;at.
Per acabar, agraesc el suport que han dit que donaran a
altres coses.
Al PP, Ji diré, quant a aixo del Poot, que no es pot admetre aquesta transacció que voste demana, perque així sí que
-allo que cliu voste sempre ele "recados a la madre superiora"
i allo que Ji va dir un company de grup, que la portera del
convent seria el PP- en aquest aspecte no importaria presentar una proposta de resolució. i és ciar que es fara el Poot a
les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca, és ciar, pero si no
hi posam un termini, ele que serviria aquesta proposta de
resolució?, ho saben molt. peró aquesta transacció, per moIt
pintoresca que sigui, no 1:1 puc aelllletre. Moltes gracies.
Perdoni, perdoni. Fan Illelll'il') a allo ele ... , bé, pero aixo
ja ho havia dit abans, a alió del~ tlT'; grups i que acabi on diu
"mínim de consens", hi e<;tic d';lcorel. amb aixo sí que estic
d'acord. Agraesc que m'h:lgin let not:n que som una for<;a
política minoritaria, la que ju represent. peró que té alguna
cosa a veure amb aquesta retir;HI:I cI'aquest projecte de lIei i
que el pintoresquisme, a vegacle\. encara que un no ho vulgui, té protagonisme. Moltes gr;'\CiL'''',
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Vida!. Estan d'acorc1 tots els grups que
s'admeti aquesta transacció'!. que es tram it i aq uesta transacció? D'acord.
Passam ara al debat ele les propostes elel Grup PSM
EEM. Té la paraula el senyor Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats.
"Amb I'austeritat que ens caracteritza", deia ahir el Senyor
President del Govern en la primera intervenció quan plantejava quines serien les accions de govern alllarg d 'aquest any,
i més tard va concretar aquestes propostes en tres pu nts; el
segon d'ells deia que es basaria en impulsar un programa
d'austeritat. NosaItres, que, evidentment, hi estam d'acord, i
I'hem reclamada moItíssimes de vegades, I'austeritat, així
mateix ens fa témer que es reclueixi I'esfor<; inversor i les
des peses assistencials.
Per aixo hem presentat aquesta primera pro posta de resolució, la qual insta el Govern a mantenir I'any 1994 uns
pressuposts austers pero que garanteixin aquestes dues condicions: Esfor<; inversor i des peses assistencials. És ciar, de

qualque part han de sortir deIs doblers, pero, i en suggerim uns quants: Reduir les subvencions i transferencies
corrents; reduir en un 20% les partides corresponents a
estudis i treballs tecnics, entenem que el Govern ja duu
deu anys estudiant i probablement ja ho sap quasi tot, de
manera que els pot reduir per I'any que ve; reduir en un
20% les partides corresponents a despeses de representació i pubJicitat institucional, ahir en parlarem també;
reduir en un 50% els alts carrecs de designació directa
del Govern i congelar les percepcions economiques deIs
alts carrecs. Entenem que aixo va en la línia d'austeritat
que s'ha manifestat en distintes teories i sessions polítiques que es feren durant la campanya electoral i al lIarg
d'aquests mesos, i sobretot ara, ele cara als pressuposts
generals de l'Estat.
Dins aquesta mateixa línia d'austeritat, la proposta
número dos insta el president del Ciovern a eliminar aquesta paraula ara no m'ha sonat molt bé, aixo d'eliminar- la Conselleria sense Cartera, sobretot no hi ha res
en contra de la persona elel conseller sense Cartera. I
també proposam fusionar les conselleries ele Governació
i Funció PlÍblica; tot i reconeixer que la competencia
exclusiva en aquesta materia és del president del ('iovern, entenem tamhé que seria una mesura d'austeritat
que es fusionassin aquestes elues conselleries, sobretot
tenint en compte que la Conselleria de Governació, que
ara té unes competencies en regim local, en millora
d'habitatge rural, activitats classificades, que illlminentment passara als consells insulars, els les transferiran i, per tant, ja no seran tan necessaries; evidentment,
un deIs dos consellers haura ele came, si ens permet un
consell el president, quasi tendríem preferencia perquc
quedas la Senyora Consellera perque duu més poc
temps. No tenim res contra voste, senyor Berastain.
Amb aquesta recomanació no voldria perjudicar-lo.
M'agrada perque té sentit ele I'humor, ens entendrem.
La pro posta de resolució nlÍmero tres torna a insistir
en el tema del salari social, perque entenem que les
competencies del salari social entren de pie en les competencies en acció social. Ja suggeríem ah ir una partida
eI'on treme els pressuposts. entenelll que no es poden
fer unes propostes a la lIeugera, sinó que s'han de PIOposar unes baixes; la baixa que propnsavem era 125, a
part deis 120 milions d'assessors, tenint en compte que,
els assessors, nosaltres els justificam quan són assessors
tecnics perque, evielentment, clins els polítics, no poden
trobar una assessoria eI'aquest nivell; ara, quan veim, per
exemple, que elins els assessors hi ha tres hatles, tres
batles de poble, quan hi ha un secretari eI'ajuntalllent en
actiu, quan hi ha un president comarcal del Partit Popular, realment són uns assessors que prnhablelllent no son
molt tecnics, més aviat probablelllent són assessors
polítics, i aquests assessnrs polítics hallrien d'annr a
carrec del partit; el Partit Popular, supos que 110 té
problemes econolll ics per fer-se carrec d 'aquestes per'iOnes i ele moltes altres, i que aquestn partida important es
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dedicas a corregir les demandes de les persones més desfavorides.
De la pro posta número quatre, ja se n'ha parlat, també
donam un termini de sis mesas per aprovar el Pla d'ordenació de l'oferta turística de Menorca i Eivissa. Pensam que és
important que es faci rapidament perque I'estudi del Poot
podria induir a presumptes especuladors a tramitar rapidament plans parcials a les illes de Menorca i Eivissa. Per tant,
hauríem de fer via en aixo, Només recordaré que I 'any
passat, per aquestes mateixes dates, es va aprovar una proposta número dos que deia que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a redactar, aprovar i posar a exposició pública el Pla de I'oferta turística d'Eivissa, Menorca i
Formentera en el termini d'un any, ja n'ha passat un any,
d'aixo, ara ti donarem una prorroga de sis mesos, cree que
som generosos,
Bé, entra m en el tema de la política d 'aigües. Aquí, cada
vegada que es parla d'aigües, com Pilat, ens rentam les mans,
el Govern no en vol saber res. Creiem que ahir havia quedat
ben cIar i hi tornam a insistir, només que es faci efectiu allo
que esta especificat en el decret de creació de la Junta d'Aigües, i proposam que, com a organ de participació i planificació de la J unta el' Aigües, que, endemés, aixo esta recollit
en la Llei d 'aigües, en un termini de tres mesos el Govern
crei' el Consell General de l'Aigua, cosa que esta prevista en
el títol segon, article 6.2, i també les juntes insulars d'explotació ele Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que són
011 participaran les comunitats d'usuaris i on s'han de negociar temes conflictius, traumatics, que deixen ferides, com el
tema de sa Marineta.
La proposta número sis també insisteix en el compliment
de la Llei d'aigües que, com va demostrat ahir, esta delegat
en la Comunitat Autonoma ele les Illes Balears i com diu
també I'article 9.g elel decret de creació de la Junta d'Aigües
és competencia efectuar la declaració d'aqüífers sobreexplotats o en risc de ser-ho i, així mateix, acordar la delimitació
de pcrímetres de protecció d 'aqüífers o afectats a la denegació de nous aprofitaments. Per tant, que es compleixi aquest
decret i que es comenci d'una vegada a vigilar i a preservar
els aqüífers, no fas cosa que la situació ja sigui practicament
irreversible.
La pro posta número set insta el Govern també a, en el
termini de sis mesas, aprovar la declaració d 'espais naturals
protegits, d 'acord amb el que disposa la disposició addicional
t~rcera de la Llei d'espais naturals; també és un compliment.
Es que pareix mentida instar un govern perque compleixi les
lleis que aquest Parlament ha promulgat. La disposició addicional tercera diu que el Govern promoura la declaració
eI'espai natural protegit, d'acord amb allo que preveu la Llei
4/89, ele conservació deIs espais naturals i ele la flora i fauna
silvestre, i anomena les zones on s'han de declarar aquests
espais, que són, a Mallorca: Mondragó, que s'esta tramitant;
es Trenc, Salobrar, a Campos; s'Albufereta; sa Dragonera i
arees representatives de la Sena de Tramuntana. A Menorca:
S'Albufera des Grau; Illa de'n Colom. I a Eivissa: EIs illots

de Migjorn i Ponent, a Eivissa, i ses Salines d 'Eivissa i
Formentera.
Bé, el punt nou és important. Aquí entram en una
pro posta de resolució, tal vegada la més important de
tot aquest cos, i és la instancia al Govern a redactar en
el termini més breu possible un pla de cofinan"ament
de seus de les institucions de les Illes Balears. Entenem
que aquest és un tema delicat, conflictiu, espinós, pensem que es parla d'una inversió de mil dos-cents milions
per fer la seu del Consell Insular d'Eivissa; es parla de
dues seus a Menorca, a Maó i Ciutadella, que, per ser
equitatives, haurien de ser de mil milions de pessetes
cada una. És a dir, ja tenim tres seus, tres mil milions,
tal vegada ja va la pena fer-ne un pla per estudiar quina
prioritat hi ha, si aixo realment és prioritari, si és prioritari en una política d'austeritat. Esta clar que per a
nosaltres aixo no és prioritari. Cree que és un tema que
pot quedar relegat a quan les caixes de la nostra comunitat autonoma estiguin més plenes, pero vaja, si han
d'invertir tres mil i busques de milions en seus de consells insulars, veurem els pressuposts, veurem com
s'arrglara el senyor Matas per fer quadrar els pressuposts amb aquestes inversions multimilionaries per fer
seus a Eivissa; a Menorca, a Maó i Ciutadella.
Continuant amb el tema deIs consells insulars, la
proposta número deu també insta el Govern perque
presenti a la Comissió Tecnica Interinsular una pro posta
de transferencia de competencies als consells insulars en
materia d 'activitats classificades. En la compareixen"a
de la vice-presidenta vam manifestar que des deIs consells insulars ... , els consells insulars no han pres cap
acord, pero ens imaginam que persones representatives
deIs consells insulars han reclamat aquestes competencies i que, de fet, si s'hi transferissin, ajudarien a superar
els retardaments en atorgaments de llicencies.
La proposta número dotze -faré via, Senyor President- insta el Govern a remetre una comunicació, per al
seu debat parlamentari, sobre les dificultats i la planificació adient per fer real i efectiva la normalització lingüística a les administracions públiques de les Illes
Balears, Bé, creim que les paraules d 'ahir del president
mereixen una comunicació al Parlament. Si el fet de fer
una crida a la població que ajudi a recuperar la llengua
perque no es perdi el nostre idioma ja és un conflicte
bel'lic, entenem que el Parlament ha de coneixer quins
són els obstacles bel'lics que impedeixen I'aplicació de
la Llei de normalització lingüística a determinades
conselleries.
El punt número catorze, "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a aprovar el Pla d'ordenació del
transport regular de viatgers per carretera de la Comunitat Autonoma ". Parlavem ahir de la necessitat de planificar, de la renúncia a planificar i deIs molts de plans
que esta ven pendents de sortir a llum. Aquest és un
tema que podria resoldre els conflictes de taxis, molts a
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classe C, deIs "manteros", aquesta plaga que afecta zones
turístiques, i voldria recordar que l'anterior conseller, en una
compareixenc;a l'any 1993, ja va afirmar, ho deia textualment
el Diari de Sessions: "Crec que el nadal de 1993, els meus
tecnies diuen que és un absurd, que és una bogeria, pero
com que som cabota, aleshores, jo intentaré que el 1993
almenys hi hagi qualque cosa comenc;ada." Aixo ho deia el
conseller. Diu: "Comenc;arem I'any 1988 a la ( ... ), som el
1993 i es parla i es parla i no s 'ha fet res." El conseller es va
trobar els estudis i a la compareixenc;a diu que aquests estudis no serveixen per res, hem de comenc;ar de bell nou. Bé,
a veure si trobam una solució.
Ja per acabar, Senyor Presielent, la darrera proposta, que
es defensa amb els seus termes. "El Parlament de les I1les
Balears insta el Govern a incrementar les mesures de protecció del patrimoni historie i artístic posant en funcionament
els programes d'investigació arqueologica deis museus transferits, ajornats des de 19R7." aquest és un elels grans deficits
de la política del Govern i entenem que és hora de comenc;ar-hi afer feina. Molts ele gr;lcies, Senyor President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Sampnl. (irups que volen intervenir a
favor o en contra? Pel Cirul1 I':trlalllentari MIXT, té la paraula el senyor Vida!.
EL SR. VIDAL l JUA'..:
Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats.
Bé, en realitat cauré en b lllatei\:I no eliré trampa ni lapsus
en que ha caígut el grup prolX)S..11lt d'aqeuste; -valgui la redundanciapropostes de resolució pcrqul.', la veritat és que n'hi ha
algunes amb que no estalll t;In a favor, pero com que intervenc en aquest torn i no en el de fixació ele posicions, puc
dir-Ios que amb la major part -així ho arreglarem un poc- ele
les que vostes presenten estalll (I'acord, allllenys en el fons,
pero, naturalment, en alu'es ens haurem eI'abstenir; o sigui,
jo entenc que alxl puc intel venil en el torn cI'intervencions
a favor d'aqeustes pro postes ele resolució que presenta el
Grup PSM i EEM.
Quant al punt número u, estaríem eI'acord amb els apartats a), reduir les subvencions i transferencies corrents i e),
el darrer, congelar les percepcions economiques deis alts
carrecs. Quant als que hi ha enmig, no en diré, d'ells, més
que la nostra disconformitat esta en la quantificació que en
fan vostes, fan un 20%, un 20% i lIavors un 50%; podríem
dir: Per que no un 80 o un 30, etc.? Per tant, ens hi abstendrem.
En el punt dos ens abstendrem per una senzilla raó, perque pensam que quan sigui n vos tes Govern, si és que ha
són, i a la millor el faríem en coalició i tot, lIavors podrem
parlar d'eliminar conselleries i fusionar-ne d'altres, ara és
una cosa la potestat de la qualla té I'actual equip de govern
i, a pesar que s'hi poden fer recomanacions, i és molt legítim, nosaltres en algun cas no estam d'acord que s'elimini

--

una determinada conselleria, i ho dic clarament, la de
sense Cartera, i no perque en tengui aquí el titular
davant, sinó senzillament nosaltres Ji canviaríem la
denominació tal vegada, i no és que vulgui donar cartera
al senyor Matutes, pero vull dir que a la millor Ji canviaríem la denominació i tendria una funció específica
d'enllac; deis problemes institucionals de les i1les menors,
etc., pero eliminar-la, no, perque creim que pot complir
una bona funció en aquest aspecte, que la compleixi ara
és un altre tema. el qual seria objecte eI'un altre debat.
Quant al punt tres, a nosaltres també ens pareix que
aquesta Ilei de creació elel salari social a una comunitat
autonoma que té un pressupost tan reelu'it com la nostra i tenint en compte que, l'Adlllinistlació central. alió
que aquí comptam per milions, alla ho compta per
bilions, amb b de Barcelona, francament creim que no
té perque assumir-ho el Govern i ens hi abstendrem
també, en aquest.
Quant al quart, no importa dir que hi estam d'acorel,
perque fins i tot creim que queda subsumida la seva
proposta, perque és calcada de la que feim nosaltres, hi
coincidim plenament per tant, que en alió del Poot hi
ha el termini de sis mesos, en aixo coincidilll plenalllent
amb el Grup PSM i EEM,
Quant al cinque, sise i sete, deis quals no diré que
són perque voste ho ha explicat molt bé, sobre la Junta
d'Aigües, crear el Consell General d'Aigües i les juntes
insulal, d 'explotació a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, completament eI'acorel, Instar el Ciovern a
realitzar els estuelis pertinents per a la declaració eI'aqüífers sobreexplotats, completament d'acorel, El Parlament ele les IIIes Balears instara el Govern a arnovar en
un termini de sis mesos la eleclaració eI'espai<; naturals,
també hi estam d'acord; efectival1lent, nosaltres sempre
hel1l dit que un deis buits que té la legislació respecte ele
la Llei d'espais naturals és que no s'hi assenyalava un
termini, deia que el Govern aprovaria la declaració
d 'espais naturals protegits, cI 'acolcl, peló no hi posava
un terl1lini, per al regim urbanístic ele les arees (I'especial protecció de les I1les Balears, o no I'hi posa, la Ilei,
i vos tes el proposen aquí, hi estam tal1lbé cI'acord, Per
tant, COI1l Ii die, cinc sis i set, Illolt hé,
Del punt nou, voste n'ha elit que és el l1lés illlportant, n'és el més irnportant, és ciar, pero n'és el més
important si vostes diguessin aquí que el Parlament de
les IlIes Balears insta el Govern a no redactar, o sigui, a
no cofinanc;ar aquestes seus de les institucions ele les
IIles Balears, o sigui, amb aixl'! estam d'acorel perque
crec que és aquesta la seva intenció, pero, francament,
el que passa és que ja el C'onsell General Interinsubr va
dotar els consells insulars eI'una quantitat, de la qual em
record perfectament, 250 rnilions de pessetes, perque
s'arreglassin i fessin les seus que no tenien, havien (I'estar no de 1I0gat, de prestat, si es eliu així, deis ajuntaments, i bé, a Menorca ho varen resoldre e1'una manera,
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a Eivissa varen construir una nova seu. Per tant, ara, parlar
de noves seus, després de sentir el Senyor President, que ara
no és aquí pero que, en absencia del president, hi ha la
Senyora Vice-presidenta, parlar d'austeritat i posar-se en
aquest tema de seus a Ciutadella, seus a Maó i macro-seus a
Eivissa, entenem que es poden redistribuir, que es poden
adaptar, el que no es pot fer és aquest malbaratament deis
diners públics. Per tant, en aixo no ens pronunciarem, pero
crec que la seva intenció era posar en evidencia aquest tema.
Donarem suport al punt número deu -ja hi ha el lIum
vermell-, no ho explic pero crec que esta ben ciar perque hi
donarem suport, pel seu contingut.
Amb el fons del punt número dotze esta m d'acord, pero
amb la manera de fer-ho. Per tant, ens hi abstendrem. Creim
que aixo s'ha de fer, pero quants debats parlamentaris s'han
tengut a aquest respecte? S'ha de fer i prou.
Finalment, als punts catorze i quinze també donarem un
supon incondicional perque creim que esta molt bé que es
faci un pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera a la Comunitat Autonoma i que el Parlament de les
IlIes Balears insti el Govern a incrementar les mesures de
protecció del patrimoni historic i artístic posant en funcionament aquests programes d 'investigació arqueologica deis
museus transferits i ajornats des de I'any 1987, i per tant,
creil1l que també mereix el suport -crec- de la totalitat del
nostre grupo Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Vida!. Pel Grup SOCIALISTA, senyor
Valenciano, té la paraula.

Jo record que el Partit Popular, a Menorca, per exemple,
es va comprometre que estaría fet abans de final d'enguany, jo esper que compleixin la seva paraula i que no
ens tornin a dur una lIetra a vencer i ens facin allo que
en termes mercantils es diu "fer la pilota ".
De la mateixa manera, la número set, allo que en el
fons ve a dir és demanar una coherencia entre allo que
es parla, aquestes grans intervencions que es fan, que
estan a favor de I'ecologisme, i després, a I'hora de la
realitat, a I'hora d'aplicar-Io d'una manera efectiva, quan
s'han de fer coses per aplicar la L1ei d'espais naturals,
resulta que la feim a pas de tortuga. La resolució número set diu que I'oposició una altra vegada ha de denunciar aquesta lentitud en I'aplicació de la L1ei d'espais
naturals.
Quant a la transferencia de competencies en activitats classificades no només hem de mirar les declaracions d'ahir, jo record debats de I'any 89, de I'any 90, de
I'any 91, alla on el senyor Gilet I'any 89 ja es va comprometre a presentar, no una lIei de transferencies només per a consells insulars, per a consells insulars i
ajuntaments; una altra lIetra que ahir ens tornen a signar
i ja veurem que passa, a veure si també ens tornen afer
passar una altrp pilota.
Pla d'orelenació del transporto Ara el senyor Sampol
ens ha elit que definitivament aquest no existia, hi havia
gent que deia que existia, hi havia gent que deia que no
existia, ja semblava que teníem davant un holograma,
una imatge que, en voler-Ia agafar-Ia, no hi havia absolutament res; ara es veu definitivament que ja ni holograma ni imatge, no hi ha res. Per tant, elaborin, per
favor, el Pla el 'ordenació elel transport.

EL SR. V Al~ENCIANO I LÓPEZ:
Senyor Presiclent, senyores i senyors cliputats. La primera
impressió que vaig tenir quan vaig Ilegir aquestes propostes
de resolució va ser que no eren molt noves, no eren molt
noves perque les qüestions que s'han elut aquí són qüestions
que han estat bastant debatudes en aquest Parlament, i en el
fons, globalment, el que es demana és que el Govern compleixi les seves promeses i que apliqui la normativa. Per tant,
em permetran que no repeteixi I'argumentació a cadascuna
eI'elles perque ja ho han fet alllarg de eliferents elebats altres
portaveus del meu grupo El que sí volelria és remarcar el fet
que una altra vegacla haver ele plantejar aquí uns problemes
que són coneguts denota una cosa, que els problemes existien, eren coneguts, eren concrets i que continuen existint, és
a elir, que no s'ha fet res per solucionar-los. O sigui, que el
Parlament, en aquest cas I'oposició, ha ele tornar a empenyer
I'executiu perque posi en marxa mesures que realment són
necessaries i que s'haurien d'haver fet. En aquest sentit, el
nostre grup fa una intervenció positiva i elemana el vot per
a aquestes propostes de resolució.
Del Pla d'ordenació de I'oferta turística, en poelríem
parlar bastant; ara es clemana que sigui apravat en sis mesos.

Patrimoni historic i artístico Jo no hi vull aportar
argumentacions més solides que les que ha aportat el
senyor Pons en aquest Parlament, i crec que seria molt
important i efectiu que els eliputats prenguessin consciencia de la importancia el 'aixo. Com amostra, em permetran que els faci només un botó: Vagin vostes, senyors diputats, al carrer Portella, vagin al Museu ele
Mallorca i hi veuran que, al costat eI'on hi ha magnífiques escultures gotiques, a menys de 20 centímetres,
que és un pam, hi aparquen encara cotxes; vagin alla el
dia que vostes vulguin i ho mirin. És important, per
tant, a part de voler prendre moltes mesures, prenelre
mesures que siguin també petites, efectives i reals.
Normalització lingüística. Si elemanar la pau vol elir
no fer res i la bel'licista vol dir posar en igualtat ele
condicions la nostra lIengua, en aquest cas, nosaltres,
senyors diputats, no volem la pau, sinó que volem la
guerra. Realment, sense utilitzar quasi cap des pesa més
s'hi podrien fer moltes coses, en aixo, que s'han dit
aquí, jo no els les repetiré, pero no es fan. Crec que
aixo també s'ha ele dir.
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Finalment, senyors diputats, hi ha dues qüestions globals,
de les quals s'ha parlat aquí: S'ha parlat d'austeritat, era un
objectiu de la política del Govern, i en el punt número dos
el Grup Parlamentari PSM i EEM demana supr,mir les conselleries. Jo els voldria fer un poc de memória també, vull
recordar que qua n el president del Govern va fer la remodelació del Govern va dir que eliminava -si ho recürden vos tesla Conselleria de Treball i Transports perque no tenia un
únic ministre interlocutor, jo crec que aquesta argumentació
és perfectament valida i, per la mateixa argum€ ntació, també poden eliminar, no físicament, sinó organicament, el
conseller sense Cartera i poden eliminar tam:Jé les altres
conselleries, refondre-Ies en una perque, efectivament, si
hem de ser coherents per a una cosa ho hem de ser per a
una altra, i aixó és exactament així. És a dir, qJe, per tenir
credibilitat i demanar austeritat, no basta venir .lquí a demanar austeritat, sinó que I'hem de practicar. Ara tenen una
gran oportunitat per aplicar aquesta política d'austeritat.
Finalment, per acabar. senyors diputats. el tema' d'aigües,
Que és el que demanam? Demanam al Govem que apliqui
la normativa, no demanam res més. una altra vegada hem de
tornar a empenyer el Govern perque actu'i, perque realment
és imprescindible i necessari, Donada la problematica el'aigua que hi ha, el mínim que padem fer és saber en quina
situació real es troba, per aiXll. n'hem ele fer un diagnóstic,
d'aixó, o sigui, que la proposta Ilúmero sis. el qlle,demana és
que se n'elabori aquest eliagnóstic. Per tant. el nostre grup
I'avala.
Per acabar, jo no sé si el senyor Sampol ho feia amb
ironia o no ho fcía amb irani:!. jo no puc compartir de cap
manera que la proposta de re,>olució número nou en sigui la
més important. El nostre grup cn:u que n'hi h", eI'altres que
són molt més importants, supó,> ljue ho deia en aquest sentit;
si realment som en una situacil) cI'austeritat. el que haurien
de fer realment amb aqueste<; inversions que poden esperar
un any és congelar-les, Per tan!. el nostre grup, pel que fa a
aquest punt número nou, en ¡unció ele les explicacions que
es donin a aquest respecte, votad eI'una mallera o el'una
altra, G racies,
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Valenciano, Pel Grup PP,UM, senyor
Huguet, té la paraula,
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Senyor President. Primer ele tot, una
consideració previa, almenys perque en quedi constancia en
el Diari de Sessiolls, que el nostre grup, tal '~om molt bé
voste ha anunciat, és el Grup Parlamentari PP-UM i no és
el Grup Parlamentari Popular. Dit a<;ó, comenl;arem per les
pro postes de resolució presentades pel PSM i EEM,
A la resolució número u, el nostre Grup Parlamentari PPUM hi votara en contra. Amb tota la elelicadesa del món no
entrarem en el detall de cada un d'aqeusts punt~,. simplement

els deim que ja ens veurem en el debat de pressuposts,
que és on aquestes coses poden tenir un autentic debat
amb més profunditat que no en una resolució, on el
temps és molt més Iimitat.
Quant a la resolució número dos, també és evident,
aquesta és c1assica, que vos tes saben quina és la postura
del nostre grup, que la competencia, com molt bé deia
em sembla que el portaveu del Grup MIXT, el senyor
Cosme Vidal, I'organització de llevar, posar, juntar o suprimir conselleries és una potestat únicament i exclusivament del president, donada per lIei. Per tant. almenys deixem que, aquesta potestat, I'exerceixi.
Quant al punt número tres, crec que va quedar perfectament aclarida quina era la postura del nostre grup
i va quedar aclarida també quina era la postura que li
manifestava el president Cañellas, aquesta fa referencia
a alió que és la creació de salari social. Sembla que es
vol donar a entendre que aquesta comunitat no fa res en
materia de serveis socials o d'acció social, jo el remet a
les declaracions, no a les que hagin fet membres d 'aqeust
Govern, sinó a declar:lcions que han fet membres del
Govern d'Espanya -no del Govern de Madrid, sinó elel
Govern d'Espanya- en relació amb els serveis socials a
les lIles Balears, han felicitat aquesta comunitat autonoma per ser la comunitat autónoma que més inverteix en
aquestes materies en proporció i relació amb els seus
pressuposts.
Pel que fa a la proposta número quatre. hem dir-li
exactament el mateix que hem dit al Grup MIXT, que és
logic que no hagin acceptat la transacció, A la discussió
del Pla d'orelenació de I'oferta turística en els diferents
consells insulars amb participació de les diferents institucions, nosaltres ens hi apuntarn i hi estam d'acord, pero
no amb posar una data ele presentació, sinó quant a la
discussió previa,
Respecte ele la número cinc li he de dir que sí, sempre que voste m'aelmeti una transacció, que és canviar
tres mesos per cinc mesos. Si s'accepta aquesta transacciÓ, nosaltres, a la número cinc, hi votam que sí. i no
entraré en Olés cletalls, segur que qualque diputat m 'ho
agraira i em fara nota d'agraiment.
A la resolució nlllllero sis. no, A la resolució número
sis nosaltres votam que no perque les argumentacions
que es donen aquí, si Illés no. no vull dir que no siguin
certes, pero. si Illés no, difereixen substancialment de les
informacions que nosaltres tenim, Som perfectament
coneixedors de quina és la situació deIs aqüífers i de
quina és la qualitat de I'aigua, pero esta ben ciar que no
es pot tancar cap tipus d'aquest aqüífers perque el més
fonamental. el més principal, és el provei'rnent d'aigua,
En aquest tema hi ha una situació molt greu, que també
I'hem anunciada i que tamhé I'han dita més de dues
vegades. que s'han fer una serie d'obres i d'infrélestructures en materia hidraulica que aliaran aquesta deficien-
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cla deis aqüífers i deixaran en descans aquests aqüífers
~alinitzats perque puguin tornar a recuperar la qualitat que
t~nien abans.
Quant a la rroposta número set, vostes ja saben quina és
:; posició del nostre grupo El que ve marcat per lIei s'ha de
complir, no importa insistir-hi en el Parlament, i si hi ha
qu,dque efecte que impedeixi aquest compliment es ve aquí
i -2S donen explicacions de per que no es pot complir.
Quant a la resolució número nou, tres matisacions -el
senyor Orfila ara esta content perque tenc poc temps-: O es
fa precísió o es fa literatura o demagogia; '1oste, en aquest
punt número nou, ha fet autentica demagogia. Ha dit que a
Ciutadella, 1000 milions de pessetes, molts milions de pessetes, a~o és fais. Ciutadella, Banc Central, 150 milions de
pessetes; a Maó, construcció de nova seu, més o manco,
entre solar, si ens el regalessin, quantificada en 500 milions
de pessetes, punt. Entre els dos 1I0cs 650 o 700 milions de
pessetes, no 2000 milions de pessetes, i que serveixi a~o
pe,que quedi dit.
Ouant a la proposta número deu ... senyor L1oren~, lIavors
pugi i em cortesti. Ouant a la proposta número deu, li he de
elir que sí. Pe! tant, sobren totes les argumentacions que
vuste ha fet; ~ ... ) i amb la renyada que havia comen~at a
i;;iciar aquí, els direm que sí, a~o ja estava previst abans, no
é~. per allo que ens hagi pogut dir.
Amb la pro posta número dotze, tema de normalització
lingüística, hi estam totalment d'acord, pero hi votarem en
contra, per que? Perque vos te sap que hi ha una perfecta
coordinació entre les institucions i les administracions quant
als programes de normalització lingüística, i voste sap que
h ha una persona, molt estimada per tots, que es dedica
llJ. icament i exclusivament a aquesta coordinació; el seu
company d'escó Ii podra informar que va ser a I'illa de Menorca aquesta setmana, on es va reunir amb els representants
ele tots els ajulllaments, del Conselllnsular i d'altres instanci,;'; per coordinar aquestes campanyes de normalització lingüística, i tothom sap a qui em referesc, i n'he de dir person;l!ment que fa una gran feina en aquest terreny, per tant,
com que es fa no hi ha per que insistir-hi més.
Ouant a la resolució número deu, nosaltres votarem a
lavor d'aqeusta resolució, allo d'activitats c1assificades, sobre
aquesta no sé si m 'havia pronunciat, pero hi votarem favorablement.
A la dotze, hi votarem en contra per allo que Ii he (lit
abans.
L.a catorze la votarem favorablement.
A la proposta número quinze, hi ha alu'es tasques quant
a l;. prioritat del patrimoni historic i artístic, de la qual cosa
després li podria passar tota la informació. Hi votarem en
contra. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Huguet. Té la paraula el senyor
Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, ~;enyor President. Tanta sort que el senyor
Huguet aixeca una miqueta el to d 'aqeust debat perque
es veu que darrera el clímax solen venir les cígarretes.
Primer d,~ tot, he de comen~ar per dir-li que acceptam la seva proposta de transacció i que' estam molt
contents qU{ donin suport a la nostra proposta.
Amb el (ue ja no estam d 'acord és que es neguin a
complir simJlement la L1ei d'aigües. Tengui en compte
que la L1ei d'aigües, quan preveu que I'aigua és un bé
escas i de titularitat pública, el que fa és pro posar unes
mesures de :;alvaguarda per evitar el que és un desastre
ecologic, que és la salinització d'un aqüífer. Un aqüífer, una vegé da salinitzat, possiblement passaran generacions sense que es torni a recuperar. 1 aquesta ha estat
per a nosaltres la primera i greu responsabilitat o irresponsabilitat del Govern a totes les actuacíons o no actuacions d'aig'Ja que s'han dut a terme, principalment a
Mallorca,
en parlem ja a Eivissa, fins avui en dia. Hi
havia unes ·(:om petencies delegades, unes com petencies
de gestió de i egades, assumides i encarregades a la Junta
d'Aigües, entre els seus objectius, els hi he lIegit, senyor
Huguet, no es pot fer deixadesa d 'aqeustes funcions; se
n'ha d'evitar a tota costa la satinització, d'un aqüífer,
perque podt~n passar decades o centenars d 'anys a tornar-se recu perar.

10

Bé, entrem en el tema de I'austeritat. Nosaltres, per
que feim aquesta pro posta? Evidentment, nosaltres,
apart d'agafar la paraula al president del Govern, ens
fixam en els partits que creixen perque també volem
créixer, hem crescut bastant darrerament percentualment, pero no ens conformam amb aixo, aspiram un dia
a ocupar aquesta cadira, no per ambició de poder sinó
per servir ~.quest poble. Miram quins partit creixen i
veim que el Partit Popular també és un partit que creix
i que ha crescut bastant en les darreres eleccions, fins i
tot va créixer a Catalunya, a pesar que alla encara és un
partit petitet va créixer bastant a Catalunya.
Veim que en les propostes de resolució que presenta
el Partit Popular a Catalunya, encap~alat pel senyor
Alexi Vidal Quadras, presenta la proposta de resolució
número u, ¿s a dir, la més important. Pro postes: "Reduir o en tot cas no incrementar les subvencíons i transferencies corrents", ti sona aixó?; "reduir en un 20% les
partid es co.Tesponents a estudis i treballs tecnics", ti
sona aixo?; "reduir en un 20% les partides corresponents a de~peses de representacíó i pubticitat institucional", aixó entre cometes, textualment, ho hem reprodui't; "reduir en un 50% els alts carrecs de designació
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directa deIs consellers." I no acaba aquí, és cert que el nomenament de consellers és competencia exclusiva del president aquí, a Madrid i a Catalunya supos que també, ido,
proposta de resolució, a dins la primera tambi~, de les més
importants: 11 Agru par les conselleries d 'Ensenya nent i Cultura en una sola", Ilagrupar les conselleries d'lndústria i Comen;, Consum i Turisme, en una sola"; pero nc' és el mateix
prendre que receptar, no és el mateix estar a l'oposició que
estar al Govern, com deia el senyor Cañellas ahir; es denega
un Corte Inglés a I'oposició, s'aprova quan s'e:;ta en el Govern; es proposa reduir despeses superflues quan s'esta a
I'oposició, no me les toquis quan estic en el GC'vern. Aquest
és un doble llenguatge, un doble llenguatge i un incompliment de programa electoral, perque en el progrJma electoral
del Partit Popular -només n 'he pogut aconseguir fotocopiesapart de IIcongelar las plallli/las de funcionarios durante los
próximos alias, se reducirá sigllificalivamelll el número de
altos cargos ll , aquí ja no va bé aixo.
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turístiques, pels municipis de vorera de la mar, els nostres joves ja no utilitzen la nostra llengua. El fet és
dramatic, en prenguin consciencia, per favor, no facin
una qüestió política d'aixo, que nosaltres no en feim,
d'aixo, una qüestió política,. Per que no un consens en
aquest tema, així com el cerca m amb els consells insulars?, nosaltres no en parlarem pus aquí, d'idiollla, pero
canvi'in la seva actitud, per favor.
Per acabar, tema deis consells insulars. Jo Ilegesc els
diaris i Ilegesc també els de Menorca, i un d'ells parla
que l'Ajuntament regalaria una seu a Maó, que aixo no
costaria cap doblers al Govern, pero a mi em pareix que
un president d'un PP de Menorca ha dit que no anava
d'aixo, que no anava que es regalassin seus a ningú. Senyor Huguet, ISO milions per la compra d'un edifici,
Ilavors la seva adequació, i lIavors el mobiliari. Senyor
Huguet, els doblers públics s'han ele gastar amb criteris
de racionalitat.

Bé, veiam que tenÍem lllés per al senyor Huguet.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Acabi. senyor Sampol, per favor.
Un moment, senyor Sampol. Pree als diputats que guarelin
silenci perque és impossihle seguir el elehat.
EL SR. SAMPOL I

M;\~:

EL SR. SAMPOL I MAS:
Acab, acabo Ara estic en eonclusiolls, passa que ara
m'ha retallat la frase final.

No és que no sigui interessant el que estic client.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Sampol. Continu'i, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Tema de la normalitzaeiú lingüística, pel que hem fet
aquesta proposta de resoluciú') L\ feim perq\\e realment la
resposta d'ahir del presielent elel (jovern és tot;tlment insatisfactoria, és inadmissible. Diu. un;\ proposta ti.n assenyada a
una pregunta, per que un pie en cleu anys no es criela la
població a ser conscient que el nostre priLler patrimoni
cultural és I'idioma, que no només és una eil18 de comunicació, que no només és per entenelre'ns, sinó q\le és la principal senya d'identitat, que si es perel I'idioma es perd la identitat de poble?, i que se'ns contesti a aixo q\\e prefereix la
pau a la guerra; és a dir, elemanar als ciutadan!; que no deixin
perdre el seu idioma seria enfrontar la societ, t?. que es tengui la concepció que aixo és un acte violellt ¡realment és
inadmissible. Senyor Huguet, evidentment lambé era per
provocar el debat, aquesta proposta de resoll ció.
Pero haurien de prendre consciencia tots els consellers i
les conselleries que encara no utilitzen el nm tre idioma, els
consellers nous que al lIarg d'aqeusts dies erlS contesten en
castella, que és un esfon; de tots conservar I'idioma. Les
darreres enquestes Sobre la lIengua catalana a . es IIIes Balears
ens diuen que des de I'any 88 esta retrocedint quatre punts
el seu ús al carrer. Yagin pels carrers de Palm 1, per les zones

Amb unes prioritats que han ele venir marcades per
les necessitats. en aquesta qüestió, consells i (iovern
duen un camí de racionalitat, o n'hi ha poca, ele racionalitat, aquí? Nosaltres no volem que es facin aquestes
seus deIs consells insulars; per tant, no en facin un pla,
retiram la pro posta número nou. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Sampo!. Sí, senyor Huguet, per que
em demana la paraula?
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Per al'lusions directíssillles, amb nom i Ilinatge endemes.
EL SR. PRESIDENT:
Entenc que no hi ha Iloc a les al'lusions, senyor Hug uet. G racies.
Passam a les propostes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALlST A. Té la paraula el senyor Ohrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Senyor Presielent, senyores i senyors eliputats.
Aquests dies hem debatut la situació de la nostra comunitat, tots, des de la nostra millor intenció, cree que hem
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intentat aportar aquells elements que enteníem que podien
aclarir la situació en que ens trobavem i sobretot també les
diferents alternatives que volíem donar a aquestes situacions,
que donassin esperan'1a, expectativa, ajut, iHusió i for'1a, en
certa manera, a I'economia de les nostres illes.
En aquests moments volem presentar, precisament motiu
d'aquest debat i de la nostra aportació, sis propostes de resolució. Propostes que podien haver estat molt més, que podien haver tocat altres temes, pero hem volgut centrar en
aquestes sis propostes allo que seria l'esperit de la nostra
intervenció, la voluntat d'arribar a un consens per actuar
conjuntament en moments greus per a la nostra comunitat de
cara a aquells problemes que avui, concretament, afecten els
ciutadans de les nostres illes. Per aixo, passaré a explicar les
sis propostes, que, com veuran, creim que poden estar bastant assimilades per tota aquesta cambra.
La primera d 'elles fa referencia a la transferencia de les
que hem de rebre a partir de la L1ei organica
de transferencia de competencies a la nostra comunitat i a
totes les comunitats del 143.
compett~ncies

Estam eI'acord que tots, i crec que ha estat voluntat que
hem elit aquí, volem unes competencies ben transferides,
ben elotaeles, tecnicament preparades i, per tant, amb un
recipient que sigui capac; d'assimilar-Ies i de debatre-Ies, i
tots els grups parlamentaris que formam aquesta cambra
volem que siguin beneficioses de cara al futur i volem, sobretot, que d 'aquí a uns anys no ens puguem penedir del mode
amb que hem rebut segons quines competencies. Quant a
aixo que ha estat un problema de moltes comunitats autonomes, que es queixen avui de com reberen segons quines competencies, entenem que és una tasca de tos els partits, de tots
els grups parlamentaris, posar-nos d 'acord en aixo. Per aixo
precisament elemanam que I'ambit ele fer aquest debat i
l'ambit d'arribar a acords sigui concretament la Comissió
Mixta de Transferencies, creim que aquesta ja s'hauria d'haver reunit, que el Govern I'hauria d'haver reunit fa esto na i,
segons les dades que tenim, fa gairebé tres anys que no s'ha
reunit; creim que aquesta Comissió Mixta ele Transferencies
s'hauria eI'haver reunitja perque se li elonassin les informacions deis treballs que s'havien feto deis plantejaments que es
feien enfront a Madrid, perque tots creim que nosaltres poclem aportar el nostre gra d'arena o la nostra gran pedra
perque aquestes competencies i transferencies siguin les
aelequades, així COI11 volem.
Per aixo elemanam, concretament en la primera proposta,
la necessitat que el Govern convoqui de seguida la Comissió
Mixta de Transferencies per tenir aquesta tasca concreta de
preparar, d'estudiar, de veure, l'estrategia m~s adequada i
perque preparem la recepció immediata si és possible, com
més abans millor, de les competencies que ens pertanyen.
La proposta ele resolució número dos té a veure amb allo
que també ha estat motiu de debat aquí, de la necessitat que
qualsevol desenvolupament estatutari tengui el consens maxim d'aqeusta comunitat, que tengui, per tant, el consens

maxim de les xnstitucions que la conformen i també de
tots els grups parlamentaris, que també tenim una representació, perque aixÍ hem estat e1egits, perque es
faci de la mar.era més adient, perque també es faci de
la manera ~és adequada, que no carreguem sobre els
ciutadans now; costs, nous embulls i noves obscuritats a
I'hora de la gestió administrativa. Si aquesta és la nostra
voluntat, demanam que com més aviat millor ens seguem tranquil'lament -s'ha retirat la lIei ja, era una
petició que hllvíem fet en la passada interpel'lació que
varem tenir en aquesta cambra- pero amb pressa i camí
per arribar a hquells acords, amb els quals entenem que
es pot establii', e1'una manera fixa i definitiva, aquesta
estructura autonomica a través deis consells insulars i el
Govern de la Comunitat. Creim que és important facilitar aquestes competencies, facilitar les transferencies, i
fer-ho d'una manera el maxim de consensuada possible,
evidentment ,ots haurem de cedir part de les nostres
idees o deis n )stres conceptes, pero hem d'intentar que
aquesta síntesi final sigui la més profitosa per a tots els
ciutadans d'aquesta comunitat.
La propo~ta número tres fa referencia a I'atur, fa
referencia a tota la situació que el Senyor President, el
senyor Cañellas, ja ens va esmentar; deixant semantiques
a part, la pri:nera voluntat li accept que sigui garantir
I'ocupació a aquestes illes, o sigui, lIuitar contra la desocupació, o s~gui, la creació o I'intent de frenar aquesta
baixada constant de I'atur. Pero, evidentment, si nosaltres volem qLe aixo sigui efectiu, real, que no sigui una
pura enteleq\lia o una frase més o manco brillant a un
discurs en el Parlament, creim que s 'ha de traduir en
programes concrets d'actuació. Sense programes concrets d'actuació, evidentment hi queden les paraules,
volen colom~;, volen idees, es fan "recados a la mare
superiora ", com s'ha insistit aquí, es fan moltes coses,
pero el que no es fa és feina, i sobretot el que no es fa
és donar aquesta confianc;a sedosa i tranquil'la als nostres ciutadans i demostrar-los que aquesta institució, el
Parlament d'aquestes illes, i les institucions que suporta
són institucions que esta n al servei deis ciutaclans. Per
aixo mateix, allo que demanam concretament és que
elabori uns programes d 'actuació contra I'atur, els que
cregui; nosaltres Ji demanam simplement que els manifesti concretament, no amb idees generiques, sinó amb
plans d 'actuacions puntuals, i que els dugui alla on en
aquest monwnt S 'ha constitu'it la Mesa de Dialeg Social,
crec que per part del nostre grup parlamentari estam
totalment d 'acord amb donar suport perque avanci, alla
són els sindkats, les patronals, alla tal vegada és el 1I0c
on aquests programes s'haurien d'abocar, expressar i
donar contingut, perque el problema més complicat,
més difícil,~n que ens trobam, per les nostres característiques e:¡pecífiques a nivell economic, com és el de
I'ocupació, (Om és el de I'estacionalitat, com és el de la
temporalitat i la precarietat, és alla on s'han de donar
aquestes contestacions. Per aixo, aquest tercer punt va
molt ample, pero intentam concretar que el Govern, del
qual suposam que tendra les idees a partir de les matei-
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xes manifestacions del Senyor President, d'ahir, en aquesta
seu, vagi a la Mesa, les expliqui, presenti el programa, I'hi
doni contingut, perque si no, tal volta d'una manera molt
lIeugera, podríem dir que la Mesa de Di<lleg Social es pot
transformar en monólegs per part deIs sindicats o per part de
les patronals i que no sigui aquesta voluntat de tirar endavant
davant els grans problemes de la nostra comullitat.
Per aixó precisament, aquest tercer punt, er.tenem que és
de prou importancia i crec que correspon a ¿ lió que hem
expressat gairebé tots els grups parlamentaris3quí dins.
Crear una quarta proposta de resolució. és un altre tema
del qual el Senyor President, el senyor Cañellas,va parlar
prou i del qual també tots els grups parlamt:ntaris férem
menció, és el tema concret de la formació. La formació, tal
volta, és alió que necessita ser més planificat. I~s en les economies liberals més amples on precisament s'as~e'nyalen més,
en els elements de formació, els objectius, per que? Perque
la formació és caríssima, formar és caríssim, si es vol formar bé, per tant, com que és caríssima, els recursos s'hi han
d'aplicar molt bé. Sempre, la forll1ació té un objectiu finalista, incrementar la capacitat ele recursos humar.s a I'hora de
la producció, i avui és la gran inversió que pOI fer qualsevol
comunitat, precisament perqué aquesta inversió important de
la nostra comunitat, important del Fons So:ial Europeu,
important de l'Inem, important de les entitats lirivades a nivell empresarial o sindical. creilll que poden inaidir; i hi han
d'incidir, en un projecte COlllll d·ocupació.
Per tant, simplement. el que dell1anall1 és que, si es vol
fer formació, sapiguem on analll. que aquest p a ele formació
sigui concret i ciar, i sohretllt que tothol11 !¡apiga cap on
anam perque, si no, a vegacle~. 1:\ fmmació es transforma en
donar subvencions encoberte,> () p:\gar favors no confessables.
Tal volta, nosaltres el que diríel11 en la nnstra proposta
cinquena és recollir aquell esperit que va dir el Senyor President, el senyor Cañellas. i amh el qual tots coincidien: la
necessitat de I'austeritat. Per aiXl). la nostra proposta número
cinc és clara, no és tracta de fcr-Ia ele cara a s pressuposts,
sinó el'aplicar-Ia ara, perque en els pressupost:; ja eliscutirem
alu'es mesures que creim que podem elebatre, a moltes el'elles
coincidiríem amb el grup parlamentari que ha parlat abans
ele nosaltres, peró nosaltres entenem que ja es poden prendre
en aquest moment una serie ele mesures; una serie de mesures que són ele diferents tipu~.
Unes pretenen recuperar eloblers que la Comunitat ja ha
posat en mans d'objectius que creim que hao fraéassat, per
tant, hem d'intentar, com més aviat millor, recuperar els
recursos que aquesta comunitat hi ha posat.

dins el propi funcionariat, i que els cerqui afora amb
aquest grau de confian~a i eficacia necessaria. Alió que
no entenem són els altres tipus d'assessors i funcionaris,
deIs quals algú ja ha parlat aquí. Per tant, el que dei m
és que es redueixin a aquest nivel\.
Estam parlant que es redueixin del capítol dos de
pressuposts 1.000 milions de pessetes en des pesa corrent,
en citavem casos puntuals, peró, tal volta, una revisió
amb més profunditat ens donaria quins són els elements
que realment s'han d'eliminar.
Parlam també d'un control de la despesa i, per tant,
parlam de la necessitat de, a través d'auditories, analitzar profundament la des pesa de cada una de les empreses públiques i de la própia administració, especialment
de les empreses públiques, assenyalar el seu pla de viabilitat adequat, per tant, a partir d'aquí reduir despeses
concretes i, sobretot, també, alió que s'ha clit aquí d'aturar aixó fins que no s'hagi arreglat i fins que no tenguem ciar on ha d'anar, per aquestes auditories, no
incrementar el nombre de fixos dins les plantilles.
1 punt número sis -i acab, Senyor President-. Simplement el que pretenem és parlar d 'un problema viu a la
nosU'a societat, del qual crec que tots hem parlat, tots
entenem que, tal volta, avui es el tema que és més present dins la nostra col'lectivitat, és el tema ele I'aigua
potable. Nosaltres no volem entrar ni tan sois a definir
com se l'hauria de fer, sinó simplement recordar que el
novembre i desembre de I'any 91 teníem un debat sobre
el canon de I'aigua on nosaltres insistíem en la necessitat de fer un pla hidraulic, hidraulic, no hidrologic, com
algú ens va traduir, que volía dir? Posar en ordre les
inversions, dir-nos quines en tenien preferencia, quines
en serien les segones, quins terminis hi donarien i a quin
nivell d'inversions estarien, perque precisament es parlava de fixar un canon, taxa, impost, alió que vulguin
elir, sobre un consum concret i que, per tant, havia de
correspondre a aquesta taxa, canon o impost, un pla
perfectament estructurat que assenyalas cap on anavem.
Si no es feia així es podria crear un fet cI'injustícia i no
de solídaritat, eleiem, perque la injustícia no pot ser mai
solídaritat, que els que avui pagavem i no el necessitavem pagar -parlavem ele la ciutat de Palma ...

EL SR. PRESlDENT:
Acabi, senyor Obraelor, per favor.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Ara mate ix acab, Senyor Presielent, perdoni.

Hi ha un segon bloc que pretén reduir dt:~pesa corrent,
que és reduir, per exemple, assessors que n0 tenguin una
funció executiva. N0saltres entenem que perfectament un
govern pot tenir funcionaris d'ocupació que reahnent siguin
carrecs de confian~a per a funcions executives, per a funcions concretes del govern, perque no en dispc1si el govern, a

Precisament parlavem deIs casos d'ajuntaments o
municipis o zones que ja tenien cobertes les seves necessitats i que es veien obligats a pagar les d'altres. Per tant,
necessitaven saber quin procés tendria aixó i quins nivells d'inversions s'hi farien. En aquest cas, vull advertir

.,
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8ue hi va haver una sentencia del Tribunal Superior de Jusde Catalunya que, en aquells moments, va anul'lar
'):,cisament \'~plicació d'una part d'un canon per no havereh¡ aquest pla hidraulic concret, alternatiu a allo que s'havia
lfixat com un canon o com un ( ... ) concretament d'aplicació,
I~,llb la mateixa finalitat que el ( ... ) d'aquí.
~k;a

I parlant també de la necessitat d'aqeust pla d'actuació
'el' C1bres i actuacions en el tema d 'aigües, aixo ens permetria
i1 'uts saber per on anam ara, d'aquí a mig any i d'aquí a un
;, y, i evitaria sobretot un enfrontament real que es dóna
. n~re comunitats de la nostra propia ciutadania a la nostra
própia comunitat autónoma per motius que realment si se
~:, rigués que és el primer, que és el segon, que és el tercer,
!le' lendria aquest nivell de conflictivitat i donaria transparenci:l a la gestió sobre aquest problema tan viu, tan concret i
t;lr cIar com és l'aigua potable per als ciutadans de les IIles
":llears. Molts gracies, Senyor President, moltes gracies
stnyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, senyor Obrador.Passam al torn deIs grups
volen intervenir a favor o en contra. Pel Grup MIXT, el
senyor Peralta té la paraula.
(;lI~

EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats,
senyor Obrador, com a portaveu del Grup SOCIALISTA.
C\lant al punt primer, el vot del Grup MIXT sera d'abstenc:ó perque, la veritat, per la forma com esta formulat, en
l'(ldríem dir que és un punt que diu qualque cosa per no dir
res o que no diu res per dir qualque cosa, o sigui, ni sí ni no,
ni no ni sí, és com tirar aigua dins un sedas. Per tant, no
(li'-em que no a aquest punt, no hi votarem en contra, pero
ens abstindrem.
Als punts segon, tercer i quart el vot sera favorable. Enteneón que tant el plantejament que es fa aquí de la descentralivació política i administrativa com dur una lluita efica~
u..'¡ltra I'atm i com el tema de presentar un pla de formació
lcupacional tenen aspectes molt positius, com voste ha dit de
forma reiterativa, va sortir en el discurs que va fer el presie\:nt de la comunitat, i en aquest sentit entenem que, tal com
estan forll1ulats aquests punts, són positius, per tant, el vot
hi sera favorable.
Ouant al punt cinque, hi ha tot un lIistat, pero hi ha una
serie de qüestions per a les quals sí que hem d'emprar una
"araula que un altre portaveu del seu grup ha dit, hi ha
al;ulla d'aquestes peticions que són un autentic pintoresquis111~. Recuperar els 800 milions de pessetes gastad es a la Cap
i a Agama, si no els tornen en patates i en lIet senl difícil
rl':l1perar-Ios. I bé, en podríem parlar, cosa per cosa, d'aixo.
Congelar les plantilles fixes de la Comunitat Autonoma, bé,
i guan hi hagi transferencies de més competencies de l'Estat,
si estan congelades aquestes plantilles, que hi farem? Es a
dir. hi ha una serie de qüestions amb les quals evidentment

no estam d'acord. Tot i a~o el vot del n,Ostre grup sera
d'abstenció a ~\quest cinque punt.
.
Per úItirr, quant al punt sise, diré que, si bé ens
sembla bé la proposta globalment, entenem que el termini que es de mana és un termini excessivament curt
perque s'elabori aguest programa d'obres i actuacions i
per ser presentat al Parlament. Per tant, també el nostre
vot a aquest punt sise, en considerar que és tan cmt
aquest termini que es demana, sera d'abstenció. Moltes
gracies.
,"
I
EL SR. FRESIDENT:
Gracies, )~ nyor Peralta. Pel Grup PSM
senyora Vadell té la paraula.

EEM, la

LA SRA. V ADELL I FERRER:
Gracies, Senyor President. Utilitzarem aquest torn a
favor per an u aciar que donarem suport a la totalitat de
les propostes de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari SOCIALISTA, que aixo no serveixi de
precedent, pero en aquest cas ens han conven~ut els
seus plantejament i donam suport a tots. De totes maneres, voldríem fer una mica de referencia o un petit
comentari de totes elles o de cadascuna d 'elles.

Comen~arem per la pro posta primera. És coneguda
la nostra, pos tura contraria als acords autonomics de
1992, a la Llei organica de transferencies de competencies i a la refcrma d'Estatut actual, a la darrera que s'ha
fet. De totes maneres, volem dir que ja que hem renunciat malauradament a cotes d'autonomia més altes que,
com a mínim, es facin efectives les que tenim, les que
tenim en marxa; és un procés que esta en marxa i, per
tant, s'han dl~ complir. Moltes d'elles no han de tenir
cap tipus de dificultat perque només són un simple
títol que no implica cap traspas ni de mitjans economics ni de personal, i d'altres, com són menors i aigües,
ja les tenim delegades, sois falta que se'n faci efectiva la
transferench.
El que ens agradaria és que es fes una valoració del
cost de les obres d'interes general. Al marge del traspas
de competen,~ies, recordarem que el senyor Obrador ha
mencionar\::ue la Comissió Mixta no s'ha reunit des de
fa tres anys, casualment, perque no ho cercava, avui he
lIegit un actl de la darrera reunió de la Comissió Mixta,
de dia 16 dt~ juliol de 1992, on ens consta, i no és per
defensar ningú, que hi havia una serie de recomanacions
que feia el r'epresentant del nostre grup per a la mateixa
Comissió Mixta, la necessitat d'ac1arir o de perfilar una
serie de pr·)postes menors, a1\o que a Madrid diuen
Itflecos lt , corn són Feve, Cala Nova, etc., i també un
aItre tema que per a nosaItres és importantíssim, que és
reclamar aj\ldes economiques per al procés de normaIització lingüística. Aixo hauria d'estar al marge total
del procés (I~ totes les competencies.

DlAKI Uh
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Referit al punt número dos, entenem que és una recomanació important, no és la primera vega da que e~. fan aquestes
recomanacions perque, si no ho recordam ma~ament, ja el
Grup MIXT va fer una proposició no de lIei en que de manava consens per al procés de transferencies als consells insulars. Aquest tema sempre ha estat traumatic, sempre ha estat
de difícil negociació. Hi estam d 'acord, amb aql\esta recomanació de dialeg, perque entenem que ha de ser un tema molt
i molt discutit ion hi ha d'haver, sobretot, una voluntat c1aríssima de consens i de dialeg. Convendran é.mb mi que,
després de deu anys d'autonomia, s'hagi aprové,t només una
lIei de traspas de competencies és un resultat be n pobre. Per
tant, donam suport també a aquesta voluntat de dialeg.
Ouant al punt tercer, entenem que la lIuita contra I'atur
hauria de ser un deis principals objectius priorilaris d'aqeust
Govern. Tots sabem que la nostra comunitat .lbsorbeix un
nombre important de treballadors que vénen d'altres 1I0cs,
d'altres comunitats; malauradament, la recessióeconomica
actual ha motivat una perdua ele nombrosos 1I0cs de feina.
El nombre d'aturats és un deis més alts ele la nostra historia.
Estam d'acord amb que es prenguin mesures pt:r 'evitar I'increment d'aqeust atur, el que tamhé entenem és que el Govern ha d'agafar les iniciatives i cle~prés ha ele promoure un
dialeg amb les altres forces soei:¡/~ i económiql1es mitjanl$ant
la Mesa de Dialeg Socia l.
El punt número quatre clem:ln:1 un pla ele ,'oqnació ocupacional. Oualsevol canvi en l'I ~eetor econónic té a veure
moltíssim amb la formació. ljuahl'\ol inteneió cI'augment de
la qualitat turística també té nwlt a veure amb ia formació
professional, pero també s'h:1 de pensar en adequar la formació professional a les neeessit:lh profession;J Is ele la nostra
societat.
El punt número cinc traet:1 d'una serie dt mesures que
concreten unes intencions qUl' ens va paréixer que volia
manifestar el president del (jovern en la se va exposició del
primer dia del debat. Aquest conjunt de mesures concreten
una voluntat d'estalvi, un:1 voluntat el'austuitat, algunes
d'elles coincideixen amb les qUl' nosaltres hav'em presentat,
no amb la totalitat, perú creim que poclem compartir-ne
I'esperit en la seva totalitat.
Referit al punt número sis, ja se n 'ha pallat moltíssim,
el'aigües, nosaltres també hi donam suport perque consideram que el Govern ha eI'actuar, ha de tenir les iniciatives i ha
d'exercir les competencies que en materia o'aigües ja té
transferides. Moltes gracies, Senyor President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyora Vadell. Pel Grup PP-UM, senyor Huguet, té la paraula.

W~j

al$o de "sense que serveixi de precedent", com més
precedents tinguem d'acords tal vegada ens aninl millor
a tots, i sobretot a aquesta comunitat. Per tant, comenI$am per fer-Ii saber quines són aquelles propostes de
resolució a les quals el nostre grup sí que donara suport.
A la primera de totes, hi donarem suport perque
entenem aquell acta que es va celebrar quant a convergir
diferents criteris per aconseguir que la nostra comunitat
autonoma incrementés el sostre competencial com una
passa inicial i no com una passa definitiva, a la qual cosa
no renunciam, ni renunciarem mai a totes les possibilitats constitucionals que té aquesta comunitat autónoma
de cara al futur, creim que és convenient que avancem
en tot aquest procés de transfen~ncies, crec que és convenient que hi hagi el maxim d'informació possible dins
la Comissió Mixta i que tots els que hi són participin
d'una manera activa en seguir de prop el desenvolupament d'aqeusta reforma de l'Estatut, que haura ele comportar, com a aprovació definitiva, la modificació del
nostre Estatut d'Autonomia. Per tant, al primer punt, hi
dei m que sí, és un principi, no és un final, hi ha una
raó d'estat que encamina a fer-ho d'aquesta manera. Per
concloure, perque no hi quedi cap dubte -a vegades n'hi
ha que volen posar el dubte dins aquesta cambra-, el
nostre grup no renuncia a cap de les possibilitats constitucionals i estatutaries que contemplen; i vostes, almenys el senyor Alfonso, a Madrid, també va dir exactament el mateix, I'important és que ho hagi dit després
d'aqeust portaveu que els parla.
Ouant a la proposta número tres, jo li propós, a
voste, una transacció. Crec que aquesta proposta seria
correctíssima si digués "la lIuita contra I'actual increment d'atur ha de ser un objectiu prioritari ele la política de totes les institueions de la Comunitat", la resta, jo
la suprimiria, i li'n diré per que, perque entenem que
no han d'influir elirectament en alió que és la Mesa ele
Dialeg Social, on hi ha els agents socials, els quals no
s'han de veure meeliatitzats per eap formació política en
presentar propostes en cono'et, perqué les formacions
polítiques tenen el seu ambit per presentar aquestes
propostes, i per tant, la Mesa ele Di3leg Social ha ele
funcionar d 'una manera totalment autónoma, sense
mediació de cap fon;a política, i si qualque fon;a política té qualque proposta a fer, la pot fer arribar directament a I'agent social que cregui que la pot representar
més. Sí hi ha d 'ha ver un compromís ele totes les institucions, i aquest Parlament el que ha d'exigir a totes les
institucions és que es comprometin amb aquest compromís. Em cregui que aquesta transacció és una transacció positiva, jo no sé si amb aquest argument I'he pogut
convencer o no; en qualsevol cas, si voste 111 'accepta la
transacció, nosaltres hi votarelll favorablement.

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Senyor President. Sen yo res i senyors diputats. Senyor portaveu del Grup SOCIALISTA, jo no li diré

La proposta de resolució número quatre també la
votarem favorablement, senyor Obrador. Aquesta proposta, no tan sois la votarem favorablement, sinó que li
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,agraim que se sumir a aquesta iniciativa anunciada pel propi
~ president de la nostra comunitat autonoma, que també ha
~ estat anunciada pel conse1\er corresponent, quant a realitzar
f i preparar per part del Govern de la Comunitat Autonoma
,; aquest pla de formació ocupacional, un pla de formació
',ocupacional que, en aquest moment, en una primera fase, ja
(s'executa. Per tant, és ciar que nosaltres hi donarem suport,
(' la proposta número quatre.
.
A la proposta número sis, també hi dona m suport, per: que aquesta é, una proposta -i em sap greu que no hi sigui
: el portaveu de l'Entesa de l'Esquerra en aquesta sala- que
dóna possibilitats, realista, no una proposta que és d'impossi. ble compliment. Jo I'únic que ti deman és que em canvil el
tres per sis, és I'únie que li sol·ticit. Aquesta transacció, la
votam íntegrament, amb tots els seus termes, pero, en tost
(1'un termini de tres mesos, en un termini de sis mesos.
I he deixat per al final de tot la proposta número cinc.
En la pro posta número cinc no insistirem massa. Primer
Je tot, en el rrimer paragraf, "anul'lar la compra de Can
";,Ias", no s'hZ! comprat i som en un procésjudicial, per tant,
vcurem quin:1 n'es la determinació. No hi podem donar
suport.
"Recuperar els 800 mitions de pessetes gastats". Jo aquí
" <aré una matisació: No s'ha gastat ni un duro, s'han inver: ':. Són conceptes diferents, gastar i invertir. S 'han invertit,
i l'obligació d'aqeust Govern i de qualsevol altre és recupe'~r el maxim d'aqeusts doblers, pero sense embuts, ti ho he
de dir ben ciar, que si no es poden recuperar tots, els donareill per ben invertit, perque s'han invertit en el camp, con:rctalllent i 'una manera molt directa en els agricultors i
r:lI11aders. Cree que qualsevol executiu que s'hagués trobat
,¡"'b aquesta situació hauria fet exactament el mateix.
"Reduir la despesa corrent del capítol dos de pressuposts
1.000 milions de pessetes", ja ti he dit que a¡;o ha d'anar
al debat de pressuposts, en el qual tendrem temps de rallar¡le, i rallarem d'aqeusta i d'altres des peses que es fan a altres
illstitucions.
('11

"Congelar les plantilles fixes (oo.)." Fa tres mesos que
congelades aquestes plantilles fixes.

'~stan

Quant al tema d'assessors, no en parlarem, no valla pena
Jl;1"'ar-ne, és Ull debat que, any rera any, se suscita i és tradi'.;·"al aquí, i encara li'n die més, d'aixo, en els pressuposts
('1 tornarem a rallar, rallarem deis pocs assessors que té
w:uest Govern, no deis cinquanta-sis assessors que té un
president d'una cOlllunitat autonoma en línia recta amb I'illa
de Mallorca, com és Valencia, cinquanta-sis assessors per a
ell tot sol, nOlllenats a dit, 250 Illilions de pessetes, o per als
({'·lt alts car¡'ecs que es volen nOlllenar a Correus, on hi ha
hagut un terratremol perque sembla que cobren fins i tot
lI1és que el president del Govern.

Per tant, aquestes propostes que vénen aquí seran debatudes i defen~¡ades o rebutjades en al1o' que és el propi
pressupost.
Quant aes inversions immaterials, no em val que em
posi: 1.500 milions de pessetes, reduir les inversions
immaterials Han de dir quines, han de dir a veure si la
formació ocupacional, que esta computada com una
inversió im material, és o no és necessaria. Efectivament, m 'ho dira en el pressuposts, senyor Alfonso, és
que voste:~'n va, surt i no s'assabenta de la pel·lícula.
dic que sorr en un debat de resolucions i que. aquestes
propostes, 11~s haurem de veure en el pressupost.
Li agrae~,c el suport que voste ha donat a les meves
paraules ser se haver-Ies sentit. Moltes gracies, senyores
i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes griicies, senyor Huguet. Té la paraula el senyor Obre.do·'.
EL SR. OBRADOR l MORATINOS:
Senyor Pr·~sident, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, vu)1 agrair al Grup MIXT el suport als punts dos,
tres i quatre.
Quant al 1ema del primer, jo ti diria que o no el sap
lIegir o 11'0 I'ha lIegit, és a dir, dic senzi1\ament a1\o que
s'ha dit aquí, que si precisament hi ha una situació de
transferir competencies de l'Estat, que es reuneixi.
Quant ai punt número cinc ja ti ha contestat el senyor HUgUft No eren despeses, sinó que eren inversions. Nosaltre:¡ parlam precisament de recuperar aquestes
inversions perque darrera hi ha uns béns immobles i de
posar-los dins la caixa comuna per intentar dedicar-los
d'una manera més efica¡; a altres objectius, entenem que
en aquests r.1Clments no eren els objectius adequats. Per
tant,la recuperació d'aqeusts doblers significava recuperar un capital invertit, a posta no parlavem de despesa.
Quant al Grup Parlamentari PSM i EEM, els agraesc
el seu suport a les nostres propostes i els direm simplement que si nosaltres entenem la Comissió Mixta, no
entravem dins el debat anterior que s'ha dit aquí, que
tots tenim un plantejament, com bé hem explicat en el
seu moment, en el debat concret del Pacte Autonómic,
que nosaltrt~~; entenem que hem cobert una etapa, ara
hem de rehre trenta-una competencies, per tant, és
voluntat de 10t aquest Parlament que aquestes competencies ens venguin adequadament finan¡;ades, amb els
serveis adee uats i que endemés puguin servir realment
per no quei:nr-nos d 'aquí a uns anys que les hem rebut
malalllent, a ixo vol dir preparar-se ja. La comissió mixta
tendria aql\l~>ta funció immediata de preparar precisament la recepció d 'aquestes noves competencies.
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Quant als altres temes, hi estam totalment d'acord, crec
que ha fet repetir els nostres arguments, amb la qual cosa
crec que coincidim i que, com m'ha dit el senyor Huguet, no
és dolent coincidir, sinó que és bo, perque és senyal que tots
anam per un camí de construcció per al be de la nostra
societat.
Quant al PP-UM, Tal volta és la vegada que més propostes de resolució han tengut el suport del Grup PP-UM, no
ens sap greu aixó, creim que hem encertat i hi estam disposats a treballar. Aquesta era la línia del discurs d'ahir de qui
parla, era intentar trobar punt de confluencia per fer camí
plegats, perque entenem que si el feim pleg'lls, en temes
puntuals i concrets que signifiquin el benestar deis nostres
ciutadans, ens ho agrairan,
El tema del punt número u, crec que és i 'nportant, no
tanca possibilitats, simplement hi parlam de recepció
de
I ,
competencies i, per tant, en aixo ens hem de centrar, que
aquestes competencies que ara tenim al davant, independentment d'altres plantejaments de futur, venguin com toca,
com més abans millor i ele manera aelequada augmentar la
seva eficiencia i economia,
Del punt número dos. 110 l1'h:1 parlal. per WI1t, no sé si hi
donen suport o no. Ha parl;lt de I'u i Ilavors ha passat al tres,
quatre, sis i cinc, ha deixat per :11 final cinc, Per tant, no ho
puc comentar perque senzill;1I11l'l1t jo cree que
la voluntat
d 'aqeusta cambra, c1aramel1 t 111;111 i!estada. ere"í 111 que tendra
el seu suport i que, per tal1!. l'llll'nel11 que ha ': e tirar endavant.

rs

Quant al punt número trl'\, l'111 perdonar:l. hi esta m d'acord, amb la voluntat de le, imtitueions, pero t:~; que la segona part del paragraf té lil se\a il11port:ll1eia, Jc no estic parlant de partits polítics, estie ImlalH de 'Iui (sta segut en
aquella mesa de negociaeió COI11 ;1 entitat prcvia representant-nos a tots els ciutadal1s de le, Balears. el l:5overn de la
Comunitat Autónoma ele le, Ille~ Balears, Aquest Govern,
que ens representa a tots. s'ha a",egut aUlla taula, i a aquesta
taula s'han presentat uns ~il1dieat..., i hi hall presentat unes
propostes, un documento i 110 hi ha proposta sobre aquests
temes per pan del Govern, Nosaltres ereim que si aquest
Govern, que representa la volul1tat ul1anime c1.c1 poble de les
nostres illes, de debatre el problema de l'atur, de donar alternatives, i aquesta voluntat ele la primera part del Parap, no
hi ha altre compromís, s'hi fixi bé, diu: "Collseqüentment,
el Govern elaborara un programa el 'actuació que permeti
una efica¡; lluita contra I'atur", per tant, si en allo primer té
raó, al Govern li toca fer alió que és seu, pe! tant, "contra
(",) tant fix com estacional i el presentara a la propera reunió de la Mesa de dialeg social i dintre de l'lctual període
ele sessions al Parlament." Vol dir que té aql est temps per
agafar un document, presentar-lo no aquí, al Parlament, no
parlam que nosaltres ho haguem de dir, no interferim, per
tant en el dialeg de la mesa, sinó que volen que aquesta
mesa tengui contel1gu t. I si el Govern no fa propostes, la
mesa, ho vulguem o no, deixa de tenir conten,?ut, i nosaltres
volem que sigui una mesa que tengui contengut de dialeg
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social. Alla no hi són els partits polítics, que jo sapiga,
el Govern representa tots, i per tant, el Govern que
representa tots que presenti un programa, el presenti;
com així ho han fet -insistesc- els sindicats i les forces
socials, Creim que és aixo.
Quant al número sis, passar de tres mesos a sis mesos, hi dei m que sí, que totalment d'acord, i creim que
l'important és que es fací. Voste ha incidit en el tema
que s'hi esta treballant, ho agrai'm, peró és necessari,
fonamental, que en un moment en que tothom fa un
esfor¡; important en la inversió en formació professional, en formació ocupacional, hi hagi un pla concret que
marqui objectius concrets.
Quant al número cinc (".), el mateix li dirÍem. Ahir
hi va haver signes d'austeritat, poden ser aquests, en
podien ser uns altres, nosaltres n 'hem posposat una
serie, estam totalment d 'acore! que poden significar tirar
endavant; si altres comunitats ho fan o no, no crec que
sigui el debat nostre, ho hem de fer en aquesta. El president va parlar d'austeritat. nosaltres parlavel11 e!'assessors que no tenguin funcions executives, per tant, que no
cobreixin un buit, que no siguin necessaris, per elir-ho
ciar, en aquest sentit. 1 parlavem ele congelar plantilles,
s'han congelades molt bé, nosaltres demanavel11 aquesta
congelació de plantilles, algú deia que en base que si
vénen noves competencies, i si vénen noves cOl11petencies vendran nous recursos, noves elotacions, per tant, no
implica que ara digui: atur les plantilles. No és gens
contradictória aquesta situació i enlenem que se la pot
aprovar perfectament. Evidentment, de cara als pressuposts, hi tornarem a entrar, en aquests temes, pero
aquests temes
-insistesc-, com he dit abans, no es
referien als próxims pressuposts, sinó a alió d'aquell que
elóna la penyora, aquell que mostra la po teta per primera vegada i diu: Mira, hem ele fer austeritat i la farel11
amb aixó. Ens hagués agraelat que a algun deis temes els
haguessin dit que sí i així. tal valta, ens haurÍem pogut
creure, ens haguéssim pogut creure, allo que deia el
president ahir de la voluntat c!'austeritat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Obrador.
En relació amb les seves propostes, hi havia una
petició de transacció en relació amb el punt sise. L'entenc acceptada, d'acord. Entenc rebutjada la del punt
tercer.
Passam a les propostes del Grup Parlamentari PPUM. Té la paraula el senyor Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gracies, Senyor Presielent. Senyors i senyars
diputats. Arribam al punt final d'aquest debat ele l'estat
de la COl11unitat Autonoma, també som el darrer grup
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f ion fer la defensa d 'una serie de propostes que, indefectible) ¡"ent, trob lógic i coherent que aquestes vagin a refon;ar els
~et~ més importants del discurs fet pel president de la Coil .1nu 'litat Autónoma. Per tant, jo quasi aquÍ em podria limitar
,I'¡ dir que totes i cada una d'elles es defensen pels seus propis
: (prmes, tots vostes han tengut oportunitat de lIegir-Ies, peró
\í ¡ue faré una petita referencia a totes i cada una d'elles.

i

El debat que es va sllscitar ahir entre els diferents porta: "~>1JS sobre la corresponsabilitat fiscal per als ciutadans de les
111es Balears és un tema que esta viu i, n'estic conven¡;ut,
cada vegada anira arnés. Per tant, jo crec que és bo que el
'P il r1ament insti l' Administració central perque reculli aquest~s reivindicacions, reivindicacions que es fan precisament
;J'l:LJ les negociacions a Madrid.
Quant al segon punt, jo entenia que podia ser coincident
arnb el que presentava ~¡ Grup SOCIALISTA, pero el que és
important destacar també aquÍ és que I'estudi, a la remissió
del qual es va comprom~tre a dur a la Mesa de dialeg social,
é\ el que determinara quina és la posició real de Balears
respecte deis altres arxipelags. Per tant, hi haura una aportal':Ó d'un document, és d'alló que ti votia fer jo, a voste,
LSll1ent en la petició de transacció. Del diagnóstic d 'aquest
s'hauran de derivar una serie d'accions, se n'hauran de prenllre una serie d'accions que hauran de ser discutides, que
hauran ele ser tf'ngudes en compte i que hauran de possibitiLII quines són aquelles fonts d'accés als ingressos que es
luden tenir d'una manera directa, els fons estatals o comuniuris, tal com tenen la mateixa consideració altres arxipelags.
üuant a la resolució número tres, jo quasi m 'atreviria a

nistracions, no tan sois concurrencia de criteris, sinó
també, a més a més, concurrencia de fons.
Ouant a les pro postes números cinc i sis, simplement
unes breus e:<plicacions. Crec que han de ser dues propostes a les quals donin suport tots els grups parlamentaris. han d 'aconseguir que el tema de l'lva a les IIles
Balears tehgui el mateix tracte que pugui tenir a l'arxipelag canari, el mateix, perque aixó provoca que aquí,
a les IlIes Balears, estiguem en una inferioritat de conelicions amb la resta de elestinacions turístiques i també
que la influencia que ha tingut I'aplicació de l'lva aeri,
el 15%, sobre el turisme nacional ha estat molt forta i
molt grossa. Si Balears i Canaries són dues elestinacions
majoritaris d~ tots els vols xarter i Canaries precisament
té aquest regim fiscal propi, crec que Balears també I'ha
de tenir. Jo deman I'esfor<; i la suma de tots en aquesta
petició, per 'no passar a rallar que hi hagi establiments
turístics d 'alta qualitat. de cinc estrelles, que amb la
gravació de l'lva vulguin fugir-ne, d'aqeust pagament, i
que s'estimin molt més canviar de categoria o minvar-Ia,
crec que a<;ó lampoc no ens interessaria. Crec que són
propostes perfectament raonables.
Ouant a h~s pro postes números set i vuit, Senyor
President, je. quasi li demanaria que em permetés dir
que ... la V}¡lÍt no hi entra, perdó; la número sis i la número set ~ec que són claríssimes, no tan sois en el seu
contingut, s nó que per elles mateixes contenen una
explicació i, p,~r tant, en nom de la brevetat que se m'ha
demanat, els donaria defensaeles pels seus pro pis termes.
Gracies.

J;, -ne que és tan senzilla com indiscutible. És a dir, Balears

:lresenta el 30% del mercat turístic i, per tant, hauria de
;l:ll"'.icipar d'una forma proporcional en allo que són tots els
Cnns de Turespanya, que ve a ser, més o manco, el que és
::ljU í , a nivell ele Balears, Ibatur. Crec que han ele tenir, i
'11-11 eI'exigir enelemés, una participació activa a tots els fons
ql:e puguin destinar quant a la promoció turística de les
l1os'.res illes, i crec que tenim el pes ele la raó per fer-ho.
'\quí es veu. I aquesta resolució, com he elit abans, és tan
senzilla com indiscutible que jo esper que pugui tenir el
suport de tots els grups parlamentaris.
Quant a la quarta proposta, aquesta va en referencia que
Pi I'la d 'orelenació ele I'oferta turística, no tan sois el ele
Mallorca, sinó el ele Menorca, el eI'Evissa i el ele Formentera,
gUleraran en si una serie ele compromisos i una serie d'inv·sions multimilionaries, on hi haura eI'haver una concur:"\'lcia ele eliferents administracions, i una ele tantes administ'lcions, indiscutiblement a part ele I'Aelministració autonómica. insular o local, sera l'Aelministració central, que té les
" Illpetencies t'n costes, per exemple, on incieleix d 'una mal. -,nI directa, sobre alió que n 'ha de ser la programació. Per
r,emple, en e: Pla ele millora eI'infraestructures turístiques,
lH1 es va poder intervenir en el port ele Sóller precisament
pt'rque Costes, que és la competent en aixó, hi va posar una
~¿., ir de prot:emes, no entrarem a eliscutir si justificats o no,
p~>ró sí que hi ha eI'avre aquesta concurrencia entre admi-

(L 'Hble. Sr. Vicepresidelll primer SubslilUeix el Moll
Hble. Sr. Pre.!ident en la direcció del debat)o
EL SR. F'RESIDENT:
Gracies, s~nyor Huguet. Altres grups que vulguin
intervenir ell torn a favor o en contra? Pel Grup MIXT,
té la paraula :1 senyor Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats. Senyor Buguet, com a portaveu del Grup PP-UM,
li he de dir, f'er part del Grup MIXT, que practicament
donarem sUlnrt a totes i cada una d'aquestes pro postes
que ha pres(~l1tat el seu grupo Aquestes pro postes tenen
tres blocs tólalment eliferenciats. Per una banda, hi ha
un bloc nombrós ele propostes que es refereixen a temes
economics, jJ crec que voste ha dit ben ciar que es
defensaven ::1mb els seus propis termes, per tant, no hi
insistiré. Nc-més faré esment d'una qüestió que ahir el
comissari europeu, membre del seu partit, el senyor
Matutes, va avan¡;ar, em referesc evidentment al punt
cinque, a la rroposta número cinc, on es de mana aquesta reducció (> s'insta el Govern de l'Estat que demani la
reducció de ,'Iva en els vols xarter; el senyor Matutes va
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avancrar ahir que amb tota seguretat es Itevari¡ l'lva aeri a
aquests vols internacionals, evidentment acro es reflectira
també en els vols que vénen cap a la nostra illa.
Hi ha un segon bloc, que és el referit a un tema primordial a la nostra comunitat, que és el tema de l'escassesa d'aigua. També ti he de dir que donarem suport a les seves propostes de resolució, encara que a aquestes hi haura una divisió de vot al Grup MIXT, no sera en bloc que el Grup MIXT
votara favorablement aquestes propostes, perú sí de forma,
en podríem dir, majoritaria.
Per una altra banda, hi ha un tercer bloc -i ia pe!' acabarque és el referit als temes de comunicacions, i ;oés concretament al tema de les carreteres que s'haurien de declarar
d'interes general, que, donada la importancia que té aquesta
proposta, també el suport sera en sentit positiu, és a dir,
votarem favorablement aquesta resolució per part del Grup
MIXT. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Peralta. Pel (írup PSM i EEM, el senyor
Sansó té la paraula.
EL SR. SANSÓ 1 SERVLR.\
Gracies, Senyor Presidelll \L'IlVOre\ i sell'l0rs diputats.
Senyor Huguet, li vult m;lllile\l:Ir ell primer IIDc que el nostre grup, PSM i EEM, don;ll;\ \Upon als punts números u,
dos, tres, quatre, cinc i siso \u hu larem perque 110 ho podem fer, i n'explicaré els ll1otiu\. :t1 pUllt número set i ens
abstendrem al punt número dell.
Vult comen¡;ar per elir que \lll 1m podell1 ler al punt número set perque ens troham UIl:\ vegacla mé~;, i aquí elins
n'han parlat avui i ahir, dava\lt ulla solueió fitdl per al Govero balear, passar la papereL\ :t1 (íovern eenl\t1 i no haver
ele planificar des d'aquí, que és el que hauria lle fer; improvisació, jo en eliria, total.
Senyores i senyors eliputats del PI', com en:; poelen elemanar que elonem suport a COllstrueeiolls de plal1les elesalinitzadores quan, eles elel Govern PP-lHvl, veim qw: no es fa res
per estalviar aigua, per reduir el 'una vegacla ;\quest consum
desmesurat que ha esgotat ja alguns deis aqüífers més importan ts de Mallorca i ele les IlIes'?, com ells poden elemanar
que instem el Govero central quan el Govern PP-UM, com
va quedar elemostrat ahir, no exerceix les seve~ competencies
en aigua? Al PSM i EEM ens avergonyeix veure com vos tes
que continuen acceptant urbanitzacions, que '20ntinuen acceptant un creixement desmesurat, que estan esgotant les
disponibilitats el'aigua, per no racionalitzar a~uest ús. Com
ens poelen plantejar aquÍ noves solucions al t~ma ele l'aigua
quan encara es reguen camps ele golf amb aigua ele primera
qualitat? La veritat, senyores i senyors eliputats ~el PP-UM,
és que ens escarrufa veure la poca sensibilitlt el 'uns grups
l'unica política elels quals en materia eI'aigu:l és aigua per
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avui i miseria per elema. Aturar la seva mala gestió, crec
que és feina també ele l'oposició.
No hi ha cap elubte, senyores i senyors eliputats elel
PP-UM, que les mesures que nosaltres hi aplicaríem no
són una planta elessalinitzaelora; promoguin, vos tes que
poelen, un pla ele recursos hielraulic seriós per al conjunt
ele les nostres iltes i trobaran el nostre suporto Davant
l'excessiu consum, elavant aquesta manca ele planificació,
no ens elemanin el nostI'e vot, perque no el tenelran.
Ouant al punt número eleu, els volia elir -i ja hi he
anunciat la nostra abstenció- que ens pareix necessaria
aquesta proposta, com necessaries són totes les pro postes encaminaeles a corregir l'insuficient finan¡;ament de
les nostres iltes, pero també és necessari saber que en
pensa i que hi vol fer aquest Govero, i la veritat. aquest
elies, sobre aquest tema, no ho hem vist clar. Per aixo,
els vull elir que ens és impossible elonar-Ios supon mentre no tenguem un pla de carreteres, eI'aquÍ la nostra
abstenció cautelar elavant la se va política. A més, els he
ele dir que per al nostre grupo PSM i EEM, hi ha altre~
obres més eI'interes general que no les carreteres.
Pero no entraré més en aquests temes i sí vull elltrar, també ele passada, en els temes als quals elonarell1
suporto
Al punt número u, el nostre suport;, crec que és un
suport que esperaven, perque, la veritat ... , sí, és clar,
supos que I'esperaven perque la feina feta pel nostre
grup en aquest tema crec que esta ben clara. Esperam
que en elonar suport a aquesta pro posta el Govern balear
negoci'¡ amb més fermesa que com ha negociat fins ara.
Ouant al punt número elos, creim que és important
saber les experiencies elels altres i, per tant, hi clonarell1
suporto
Al punt número tres, també hi elonam su port.
Al punt número quatre, encara que no ll1'hi puc
estendre gaire perque ja s'ha ences un Ilumet cI'aqeusts,
sí que els he ele elir que ens preocupa un poc sol'licitar
ajueles per posar en funcionament un "poot" que encara
no coneixem en profunditat. Pero hem clit sempre que
ele qualque manera hel11 estat a favor eI'un "poot". Per
tant, nosaltres eleil11 que sí a aquesta proposta; ara bé,
els voldria elir també una cosa, senyores i senyors eliputats, cleil11 que sí i la veritat és que vostes ho cleuen
coneixer millor i hi poden elir que sí. Nosaltres eleil11
que sí fora coneixer-Io, pero, a més a l11és, fora entenclre-ho massa bé, principalment després ele seguir les
eleclaracions fetes -principall11ent clic- pel nou conseller
ele Turisme i pel nou conseller d 'Obres Públiques, que
un elia ens cliuen que el finan¡;ara el sector privat, un
altre clia ens cliuen que el finan<;anl el Govern balear,
ara ja eliuen que cerquen el finan¡;ament ele Maelrid. Jo
diria, per que no?, ja haguessin pogut clemanar avui el
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¡: r:nanc;ament a

la Comunitat Autonoma i, si és necessari, a
sant.]o die, d'aqeust "poot", que ens en temem que
f. ![' part pressupostaria sera el gran problema que tendrem.
! :)er tant, jo he dit que si tengués més temps els lIegiria de!l c1~,¡'acions per confirmar tot el que jo he dit aquí, veig que
'. el conseller em diu que no i jo només he seguit les seves
, :leclaracions, pero vaja, no ho discutirem.
:

>~sperit

Acab, Senyor President, per dir-li que, al punt número
hi direm que sí, com ho varem dir ja aquí dins.

:IIlC,

Del punt número sis els he de dir que ens pareix molt bé
t !I:,rque ens preocupa principalment el tema deis fixos discon, "IlUS. també ens preocupa el tema de molts de treballadors
( que ni tan sois hauran pogut fer els tres mesos de feina
;¡quest estiu.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, senyor Sansó. Pel Grup Parlamentari SOCIALIST/\, senyor Alfonso, te la paraula.
Prec silenci als diputats, per favor.

és possible subscriure'l practicament per tots els grups,
tant per a,lll,els com per vostes, que, 'per una qüestió,
supos quecc'I1juntural, pensen que el Govern de la nació
tracta malar){ nt aquesta comunitat autónoma, die conjuntural per 1lI01t de temps, ja m'entén, senyor Huguet,
com els altn~s que pensam que hem de millorar sempre
el tracte del Govern de la nació respecte de la comunitat, peró qlll~ no hi ha greuges comparatius molt considerables. Aquestes resolucions em demostren que vostes
també penSfn -encara que diguin una altra cosa- pensen
que no hi hagreuges comparatius molt considerables. 1
ens alegram r'erque és un camí que pot arribar abones
conclusions.
Bé; sobn~ la primera proposta de resolució, parlem
ja d'elles. Nosaltres, óbviament, votarem que sí, encara
que voldríem saber que és una veritable corresponsabilitat fiscal, fins on arriba aquesta veritable corresponsabilitat fiscal, :;i parlam de corresponsabilitat fiscal o de
més ingresso~ per a la Comunitat Autónoma. Nosaltres,
absolutament d'acord. També els voldria dir que totes
aquestes pro postes les poden donar al Sr. Gilet i que les
presenti a les Corts Generals. No hi hauria cap problema, seria el nés normal.

EL SR. ALFONSO 1 YILLANUEY A:
Senyor President, senyores i senyors diputats. Quan he
lIcgi! ahir vespre les propostes de resolució que ens presentaJ;¡ el PP-UM -populars, com tothom els coneix- no sabia a
]uin debat de la Comunitat era, no sabia si era en el debat de
restat ele la nació, a la millor una mala consciencia per haver
perelut les eleccions els ha fet fer aquests tipus de propostes
i pensavem que debatíem I'estat de la nació, el d 'Espanya,
') erem al dcba! de I'estat de la Comunitat; tanta sort que hi
h;) hagut una rroposició, la número dos, que sí que es refe;, a la COll1unita! Autónoma, no n'hi havia d'altra. Bé,
:c,;prés ho he esbrinat, i resulta que I'ordinador del PP -el
del Partit Popular aquí, al Parlament- només té una planti:') que eliu "(,overn de I'Estat" o "Govern central", el Go"1 n ele la Comunitat Autónoma no és a la plantilla com es
,:,emostra en propostes de resolució que no podien ser mai
,':rigieles al Govern de (,Estat, peró aixo és merament anecdó .ic, jo els recomanaria que canviassin la plantilla al
\V~)rdperfect, hi donin també Govern de la Comunitat Autópoma, per si qualque vegada han de demanar qualque cosa
" Govern de la Comunitat Autónoma, crec que convé, de
vegades. Peró anem per parts.
Jo crec que aquesta vegada, en aquell debat, els sorprenelra, senyors del PP-UM, que el Grup SOCIALISTA votara
afirll1ativament la gran majoria de les pro postes que vostes
h"n feto i no té res a veure amb que vostes hagin dit que
també votaran les nostres, res a veure. Peró aixó indica una
cosa, en la meya opinió, bastant important, que el nivell de
reivindicació que té el Grup PP-UM i el Govern de la Comunitat Autónoma respecte del Govern de la nació -denominació constitucional- és un nivell de reivindieació f1uixet,
baixet, és un nivell de reivindicació que, tanta sort, amb molt
C'" coneixement, a qualque cosa amb menys -i ara hi entraré-,

Amb la iJroposta de resolució número dos també hi
estam d'acord, pero també m'agradaria, Sr. Portaveu,
que ens explicas que és una posició comparativa: posició comparativa geografica, social, cultural, etc.; fiscal,
economica,... La posició comparativa és amplíssima
com a base d'estudi; ens agradada saber a que es refereix. És obvi '~ue la geografia -som i1les- influeix molt; és
obvi que la situació social influeix molt; I'economia, la
cultura, etc. Per tant, votarem a favor -jo, si volen parlar
un poc més fort no em preocupa gaire- votarem a favor
i sense cap tipus de problema si ens explica, i crec que
ens ho explicara, que és la situació comparativa.
Bé, la l¡:rcera també la votarem a favor, que s'augmenti I'aportació de Tour España; jo em pensava, senyor Hugul~l, que serien un poquet més incisius ¡que
demanarien una participació més activa de la Comunitat
Autonoma dins Tour España, em pensava; pero no, ho
han dit aquí.
Allo del I'OOT, obviament -ho hem defensat des del
primer moment, que hi hauria d'haver una participació
de totes les administracions i de les empreses privadesno podrem dir que no de cap manera, encara que ens
agradaría trebar-Io, al POOT, a veure si qualque dia ens
diuen on é:; perque el voldríem lIegir. Resulta que fa
deu dies o dotze que ha d'estar a informació pública i
ningú no e troba, ningú no el troba. No es deu haver
perdut, supc,s, pero votarem a favor.
El punt "úmero cinc també el votarem a favor encara que m 'nuadaria saber si els hotelers o I'associació
d 'hotelers el 'hotels de cinc estrelles, que no n 'hi ha gaires, esta d':lcord. Ens agradaría saber-ho perque algun
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d'ells no hi esta massa d'acord; per tant haurÍl:m de demanar el que convé per a I'hosteleria de cinc estrelles i no el
que creim nosaItres que convé, en aquest cas tan concret;
pero també hi estam d'acord.
El sise punt, senyor Huguet, ens preocupé molt, és un
tema moIt important i molt delicat. Jo pens, respecte d 'aquest tema, que s'ha d'exercir un gran sentit de la responsabilitat, quan es parla d'aixo, no es pot alarmar ,¡na població,
uns treballadors fixos-discontinus, amb discunos que, amb
motius clarament partidistes, posin en qüestió una part important de la seva renda. I no se 'Is pot alarmar sense haver
fet totes les comprovacions que estan a l'abast d'aquest govero per confirmar o no, no només un paperet, que jo el
tenc i, la veritat, no em sembla que digui aixo, un papel' que
és una proposta general dins el Pressupost General de l'Estal. No es pot alarmar la població d 'aquest~ manera. Creim
que és hora que exerceixin aquest sentit de résp!nsabilitat.
En aquest aspecte, molt malament la se va expr¿~ssió respecte
de l'alarma social que poelen h:lVer creat. Jo crec que els
ciutadans estaran tranquils i jo eh eleman que estiguin tranquils, perque no hi ha cap motiu per aquest ti,Jus d'alarma
social, no hi ha cap proposta serinsa per retiral les prestacions als fixos-discontinus, ho die ;Iixí ele dar, pero em sap
molt de greu que, per motiu, ;Ih,olutament p.utidistes, un
govern utilitzi aquest tipu, d·;lr~lIlllent~.
.
Per altra part, senyor 111I~ul'!. li voldria fe!' 'ul1a serie de
peti tes advertencies.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, senyor Allol1'\).

hipocrita perque jo els demanaria qui va acceptar que
no hi hagués cap carretera d 'interes nacional en aquesta
comunitat autonoma; qui va exigir aixo I'any 1985? Qui
va ser? el Govern de la Comunitat Autonoma, el Sr.
Saiz, per cerl. Qui va ser, I'any 1991...

(Enregislramelll defecwós)
... també la mateixa solució i va dir que no i es va haver
d'anar, amb molt bon criteri, jo estic d'acord, es va
haver d'anar, precisament, a un finan<;ament de 15.000
milions en cinc anys compensant aquest deficit de carreteres, pero que s'havia de donar com a finan<;ació incondicionada; qui va ser que va acceptar aixo i que va
estar la mar de content? el Govern i el Partit Popular;
i, en definitiva, qui sap molt millor que nosaltres que a
partir de 1997 ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi ja, senyor Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Acab tot d'una, Senyor. President; ... amb el nou pla
de finan<;ació autonomica o amb els nous acords, entrarem elins el famós Pla d'infrastruclUres amb una promesa -no és sobre la taula- ele 50.000 milions ele pessetes en
elos anys precisament per a carreteres? vostes; per tant,
i ja acab, no es pot repicar i anal' a la processó, no es
pot intentar enganyar constantment als ciutaelans. En
aquesta, per aquesta hipocresia, senyors del Govern,
senyors del Partit Popular, que nosaltres consideram
lamentable, no li donarem su port. Moltes gracies.

EL SR. ALFONSO I VILL./\ 'U::V A:
EL SR. PRESIDENT:
Acabaré tot d'una, SenvllI Presiden!. No només és el
sector turÍstic, on hi ha fixo,-di,eontinus. HaLIIÍem eI'amplial' el ventall, n'hi ha a tOh eh ,eelOrs, ele fixc~-eliscontinus;
per tant ho haurien ele saber. h;llIrien d'al11plilr el ventall i,
obviament, quan parlen de repre,entaeió baltar, supos que
parlen ele representació de forecs snci:tls: emjJl esaris, trebalIaelors, etc.; aixo hauria ele ser una representa,:ió balear i no
només, o no la representació del (invern. Supos que aquestes
elues precisions, sobretot perljue queelin aquí condicionant
el nostre vot afirmatiu, es tenguin en compte.
El punt número set, Sr. HlIguet -i faré moh.a via, pereloni
un minut més, Senyor President- estam eI'acord en la planta
elessalinitzaelora sempre que sigui d'aigua de Inar. No estam
d'acorel amb el projecte ele dessalinitzar aigua salobre treta
ele pous. Sempre que sigui aigua ele mar, eI'acord, hi farem
feina. Histories tan cares com elessalinitzar aigua ele mar i
que no solucionarien en absolut el problema deis aqüÍfers,
no hi estam eI'acord. També volem que quedi constancia.
I el darrer punt sera el que direm que no I per que elirem que no? -acab' ja- perque creim que és ;-¡bsolutament
hipocrita aquesta postura. M'agradaria que m'escoltas: és

Gracies, senyor Alfonso. Per tancar ja el debat, senyor Huguet té la paraula.
Un moment, senyor Huguet. Prec silenci als cliputats.
Té la paraula, senyor Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gracies, Senyor President. Senyores i senyors
cliputats, anem a veure si feim via. Quant al Grup MIXT
agrair-li el supon més o manco majoritari a totes les
nostres propostes. NOll1és una petita matisació: les expressions que va fer el comissari europeu Abel Matutes
en relació a I'IV A es referia als vols comunitaris, no als
xarters interns de caracter nacional, que encara no sabem res sobre quin sera aquest tractament, amb els vols
comunitaris sí.
Quant al PSM i EEM, agrair-Ios el supon majoritari
també, o practicament a totes les propostes que fa el
Grup Parlamentari PP-UM; bé, amb les matisacions que
aquÍ ha fet el portaveu del PSM nosaltres discrepam: no

3380

DlARl DE SESSIONS / Núm. 82/ fascicle 2/ 5, 6 i 7 d'octubre del 1993

e' crec que no hi hagi una polítiea concreta en els temes hi; ~ddulics o en el tema d'aigua i en la millora d'infrastructures
: :i d'abastimen'~ i de sanejament; crec que s'esta demostrant;
"Jasta, tal vegada, no lIegir tants de papers i anar a fer una
'1 volta per tot per saber en quines condicions es troben per
': '(~clonar-se de la realitat i de la millora que hi ha hagut en
:;¡C;'Jests deu d~rrers anys,

¡

I anam a donar resposta, si és que tenim prou temps, a
I

!

totes les observacions fe tes pel portaveu del Partit Socialista
que en aquest moment s'acaba eI'ausentar.
Jo lament molt el portaveu que ha intervengut amb les
nostres prosent i no s\:ntera ele la peHícula i que, per tant,
li fa elir coses que no són, Per que dic postes, Jo entenc que
el que Ii ha passat és a<;o, que no esta prea<;o? perque
aquestes propostes estan en perfecta consonancia amb tot el
elebat ele la Comunit;¡t Autonoma que hi va haver ahir i
despús ahir en aquesta cambra. Segona: perque hi ha instancies al Govern d'Espanya, Govern central, que són instancies
ele C;¡nlcter positiu, i no de caracter de "pataleta" o d'al'lot
j1 P tit, ni t;¡n sdls fer-hi prop, La prova d'a<;ó és que abans,
inicblment fa tot<1 una crítica de si I'ordinador i només hi
ha un govern central i no hi ha govern autonómic, i la prova
és que les aprova quasi totes, a aquestes que instam al Govern de l'Estat, al Govern de I'estat espanyol Per que? perque són positives, perque és cert que hi ha d'haver una
corresponsabilitat en la nostra comunitat autónoma, perque
és cert que aquesta comunitat autónoma té el 30% del turisme nacional i que, per tant, han de participar en els fons del
que són les promocions turÍstiques pel que fa a la programació que fa Tour España, perque és cert que aquesta comunit;:t ;ll1tonoma ha estat discriminada en certes materies; no es
poden cercar recursos facils, ni molt manco voler confondre
;1 la gent. El POOT el coneixenl: dema mateix vagi a la
(onselleria de Turisme i tendra el POOT a informació pública,
Quant a les carrete res, senyor Alfonso, no confongui
c::rreteres estatals amb carrete res d'interes general. Aquesta
és la diferencia: el tema que les carreteres aquí no siguin
estatals, és únicament i exclusivament per una raó constitucional i est;¡tutaria, peró que són d'interes general ningú no
lio pot posar en dubte; ningú no pot posar en dubte que hi
ha certs trams que SÓil d'interes general. 1 en base a aquesta
rcivindic;¡ció es firma aquest conveni, i a<;ó és en el que
m,saltres insistim amb les nostres propostes.
'\Iarma social. Miri. si hi ha qualque proposta que esta
fl;: amb guant de seda és la número sis, que no carregam les
~;!'íes en absc':Jt, que feim referencia a una comunicació
ofici;¡1 sense emrar en la sev;¡ valoració, ens limitam a donar
c""'pte cl'aquest:l cOl1lunicaeió oficial de dia 24 i deim que
qu;¡lsevol modificació de regim existent en materia d'ordenae:ó laboral per al sector turÍstic contempli la seva problemalÍe;¡ global; simplement dei m a<;o, no entram en alió que
pugui ser resultat definitiu d'aquesta comunicació. I encara
hi afegim, perque no hi hagi cap mica de dubte, que nosal[,es mateixos no ho donam per fet -sinó hagués estat una

altra la resolu<:Íó- perque no hi hagi cap' dubte insistim
i deim: tota vuiació de regim actual que es faci haura
de compta1-, o demanam que es compti amb participació
de representació balear capa¡; de suggerir línies d'actuació, suggerir Iínies d'actuació; demanam simplement la
participació.
Jo crec que estan perfectament fetes aquestes propostes i que,Jer tant, la prudencia no podia ser més
gran pel que fa a la resolució número siso

1, per ilc~bar, perque de senyors és fer agralments,
també, agrai"-Ios que, ¡acabaré dient o en to d'humor,
agrair-Ii que l!provi la majoria d'aquestes propostes, i
que ningú no vinculi que avui es doni aquesta circumstancia de suports mutus amb res de pactes secrets o de
pactes autone mies, si tan soIs fer-hi a prop. Moltes
gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, ~enyor Huguet. Acabat el debat, passarem a
les votaciom.
Es procedira a les votacions per ordre d'entrada del
registre. En cJnseqüencia es COmen¡;ara en primer 1I0c
per les del Grup Parlamentari MIXT, Grup Parlamentari
SOCIALIST ,A" Grup Parlamentari PP-UM i acabant
amb les del PSM i EEM.
Pel que fa a propostes que es puguin entendre subsumieles entenc que només hi ha la número vuit del Grup
Parlamentari MIXT i la número quatre del Grup PSM
i EEM. En conseqüencia s'entendra que es vota conjuntament.
Passam a la votació de les del Grup Parlamentari
MIXT i passam a la votació de la primera pro posta:
Senyore~ i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar crets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi
ha.

39 vots a favor, 19 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la primera proposta.
Passam a la votació de la proposta número 2:
Senyores i s~nyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
Tornarem procedir a la votació.
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29 vots a favor, 29 en contra. Continua l'empat.
Se sus pe n la sessió. Recomenc;a la sessió, Passam a
la tercera votació:

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor'?

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

Senyores i senyors diputats que voten en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

29 vots a favor, 29 vots en contra, cap abstenció, Empat.
Es procedeix a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor?

29 vots a favor, 29 en contra, Continua l'empat. En
conseqüencia, en aplicació de l'article 90, queela rebutjada la pro posta número 3.
Passam a la votació ele la proposta numero 5 del
Grup Parlamentari MIXT:
Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es
volen posar elrets, per favor?

Senyores i senyors diputats que s'ahstenen')
Continua l'empat. Se suspen la sessió. Prf'C als diputats
que es mantenguin dins aquc',!;1 s:tla. Recomen<;'~ la sessió,
Anam a la tercera votació.

Senyores i senyors eliputats que voten en contra, es
volen posar clrets, per favor?
Senyores i senyors eliputats que s'abstenen? No n hi
ha,

Senyores i senyors cliput;lt~ que voten a favór, es volen
posar drets, per favor?

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Empat.
Passam a la segona votació:

Senyores i senyors cliputah que voten en contra, es volen
posar drets, per favor?
..

Senyores i senyors eliputah

qUl'

s'abstenen'; No n'hi ha.

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es
volen posar elrets, per favor'?

II

f
Persisteix l'empat. En comeqül'ncia, en aplj('ació ele l'ani•
ele 90 del Reglament, no va enL!:lvant aquest:l plkiposta,
,'

Senyores i senyors eliputats que voten en contra, es
volen posar clrets, per favor'?

Passam a la votació ele 1:1 pmposta nlll11ero J:

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen'?

Senyores i senyors elipu¡;lt~ que voten a favor, es volen
posar elrets, per favor?

Persisteix I'empat. Se suspen la sessió, Recol11en<;a la
sessió. Passall1 a la tercera votació:

Senyores i senyors cliputats que voten en CI)ntru, es volen
posar elrets, per favor?
V

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor'?

"

Senyores i senyors eliputats que s'abstener:.'

Senyores i senyors eliputats que voten en contra, es
volen posar elrets, per favor'?

29vots a favor, 29 en contra, cap abstenció, Empat. Passalll a la segona votació,

Senyores i senyors diputats que s'abstenen'? No n'hi
ha,

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es volen
posar elrets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors eliputats que s'abstenell? No n'hi ha.

Persisteix l'empat. En conseqüencia, en aplicació de
I'artiele 90, queela rebutjaela la proposta número 5.
l passall1 a la proposta número 6 elel Grup Parlal1lentari MIXT:

3382

DIARI DE SESSIONS / Núm. 82/ fascicle 2/5,6 i '7 d'octubre del 1993

Continua 1'empato

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
. posar drets, per favor?

(

I

Senyores i senyors diputats que voten en contra?

Prec siienci als diputats; continua l'empat. Se suspen
la sessió. Recomen<;a la sessió i passam a la tercera
votació:

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Hi ha empat. Tornam a la segona votació:

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar d rets, per favor?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
'-osar drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
r1sar drets, per favor?

ha.

29 vots a favor, 29 en contra. Continua I'empat. Se susla sessió. Recomen<;a la sessió. Passam a la tercera votació:

29 vots a f:¡vor, 29 en contra. Tercer cas d'empat i en
conseqi.iencia en aplicació de I'article 90, queda rebutjada la propo~;t.l número 8.

p~'n

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, ptcr favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
29 vots a hvor, 29 en contra. En tercera votació continua
I'empat. En conseqüencia, en aplicació de I'article 90, queda
,::l'utjada la proposta número 6.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n 'hi

Passalll a ia votació de la proposta número 9.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar (rets, per favor? Gracies, poden seure.
Queda ar 'ovada per unanill1itat.
Passarn

~I

la votació de la proposta número 10:

Senyore~ i senyors Diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?

Passam a la votadó de la pro posta número 7:
EL SR. VIDAL I JUAN:
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
¡usar clrets, per favor~ Grades, poden seure.
Queda aprovada pe!' unanimitat.
f'assall1 a la votació de la proposta número 8, i s'enten
(l'te amb aquesta es vota la número 4 del PSM i EEM:

Una qi.ies'.Íó d'ordre, Senyor President.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, senyor Vida\.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Senvores i senyors diputats que voten a favor, es volen
l;)Sar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
;usar drets, J1"r favor?

Demanar¡a que es repetís la votació, perque hem
arribat a un,! transacció que ha estat acceptada i, en fi,
no comprerc ... Jo agrairia al Sr. President que demanas
que es donas lectura a així com ha quedat transaccionada i lIavors procedís a la votació. Moltes gracies.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n 'hi ha.
EL SR.JRESIDENT:
29 vots a fa\'or, 29 en contra, cap abstenció. Hi ha empat.
Es refel'l~ix a la proposta número 10u, en concret.
I'assalll a la segona votació:
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra. es valen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.

Sí, SenylJl' President. 1 per aixo l' 11 també, eh?
EL SR. r'RESIDENT:
És a dir, que la primera, la número 10, la redacció
seria: "QlJ(,nt a I'exercici de les competencia de les

VIAKJ

ve

~e~~lUl'l~,

I

l'lUm.

O¿ I

materies que es traspassin als conselIs insulars, el Govern es
compromet a cercar previament a la present2dó d'un nou
projecte de lIei un mínim de consens de les fOfces polítiques
representades al Parlament".

IaSCICle

¿ I .J,

o

1 I U

ucmore uel

1 ~~.J

.J.J'u

EL SR. ( ... )
Sí, Senyor President.
EL SR. PRESIDENT:

1 el punt número 11, la Mesa no té constimda de tal com
quedaria la proposta de transacció.

Es fara ido la votació conjunta de les números 14, 15
16.

Sí, senyor Huguet.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, mol tes gracies. Seria afegir-hi: "en lallesura de les
disponibilitats pressupostaries".

Passam ara a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

EL SR. PRESIDENT:
Estan d'acord tots els grups en el fet que
incorporació?

Queden aprovades per unanimitat.

(~S

faci aquesta

Poden votar conjuntament la número 10 i a número 11?

Passarem a la votació de la proposta número l.
Senyores i senyors diputats qUe voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.
Queda aprovacla per unanimitat.

Hi ha petició de votació per sepinat.
Havent-hi petició de VOUCil') 1)('1' separat. votarem ido en
primer 1I0c la número I():

Sí. senyor Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Senyores i senyors diputat\ lJue voten :\ f:tvL;'r, es volen
posar drets, per favor? Cr:·\cie\. Pllden seure.

No hem votat a favor. Per tant, jo deman:\ri;\ repetició de la votació.

Queda aprovada per un:\nil1lit:\t la nUl1lern 10.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la número 1 1:
,

Senyores i senyors cliputat\ qlle voten a lavbr. es volen
posar drets, per favor? GrÚcies. poden seure,
Senyores i senyors diputats qlle voten en ('olúra?

Tornarem a proceclir a la votació. Tenguin en compte
que en aquesta sala el recompte és molt més dificultós
que no a la sala Cariaticles.
Tornarem a procedir a la votació de la proposta
número l.

Senyores i senyors diput:\ts que s'abstener")
53 vots a favor, 5 en contra. C;¡P abstenció. vueda aprovada la proposta número 11.
Passam a la votació de la proposta número 13. Es poden
votar conjuntament 13. 1~ i 15')

Senyores i senyors diputats que voten " favor. es
volen posar clrets per favor') Gracies. poden seure.
Senyores i senyors diputat~ que voten en contra. es
volen posar clrets, per favor?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen'J

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Senyor President. Tal com havia dit en la 111eva intervenció, retir la número 13.

53 vots a favor. cap en contra, 5 abstencions. Ouecla
aprovada la proposta número 1.
Passam a la votació ele la proposta núme;'o 2.

EL SR. PRESIDENT:
Queda retirada ido la número 13. Les 14, 5 i 16 es pot
fer votació conjunta, o hi ha petició de votacié per separa!'?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets per favor')
Senyores i senyors cliputats que voten en contra. es
volen posar elrets. per favor?

========;;;;;;;;;:;;==========. -
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.

Passam a la votació de la pro posta número 5.

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En conseqüencia, passam a segona votació.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar nrets per favor?

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
En segona votació persisteix I'empat.
Se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Passam a la
tercera votació.

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta número 5.

Passam a la votació de la proposta número 6.
Sí, senyor Huguet?
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
po!'.ar clrets per favor?
Senyores i senyors eliputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. El resultat
n'ha estat un empat. En conseqüencia, en aplicació ele I'article 90, en tercera votació queda rebutjada la proposta número 2.

Gracies, Senyor President. Només per fer esment
que sembla Cjne la transacció a sis mesos esta acceptada,
no és així?
EL SR. FRESIDENT:
Sí, entenc que sí.
EL SR. I-IUGUET 1 ROTGER:
Gracies.

Pass:lm a la votació de la proposta número 3.
EL SR.
Scnyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
l)llS~lr clrcts per favor?
Senyores i senyors cliputats que voten en contra, es volen
posar clrets, per favor?

F'~ESIDENT:

En const:qüencia, es passa a la votació d'aquesta
proposta, OH es modifica el termini de tres mesos per
termini de ~;s mesos. Entenc que per part deIs altres
grups parlanentaris no hi ha oposició a aquesta modificació. En cCllseqüencia, passarem a la seva votació.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
Tornarem a procedir a la votació de la proposta número

Record elle durant les votacions no es pot entrar ni
sortir el'aquesta sala.
Passam

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
I',)sar drets per favor?

(1

la votació.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senvors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
2b vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Oueda rebutjada la tercera proposta.
Passam a la votació de la proposta número 4.
Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es volen
(1,lsar drets per favor? Gracies, poelen seure.
Queda aprov<lda per unanimitat.

Queda alJl'ovada per unanimitat.
Passam a la vota ció de les pro postes del Grup Parlamentad PP·UM.
Passam

él

la votació de la proposta primera.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.
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Queda aprovada per unanimitat.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure.

Passam a la proposta de la votació número 2.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
49 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció. Queden
aprovats els apartats a) i c) de la proposta número 7.

Proposta número 3.
Passarem a la votació de la pro posta b).
Senyores i senyors diputats que voten a felvor, es volen
posar drets per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets per favor? Gracíes, poelen seure.

Queda aprovada per unanimitat.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Proposta número 4.
Senyores i senyors cliputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets per favor? Gracies. poelen seure.
També queda aprovada per unanimitilt.
Proposta número 5.
Senyores i senyors
posar drets per favor?

53 vots a favor, 5 en contra, cap abstencions. Queda
aprovat el paragraf b) de la pro posta i, en conseqüencia,
tota la proposta.
Passam a la votac ió ele la pro posta numero 10 del
Grup PP-UM.

diputat~
Gr;íl'ie~.

que voten a f \'/01', es volen
Pllllen seure.

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es
volen posar drets per favor? (¡rúcies, poden seure.

Queda aprovada per unanilllit;ll.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Proposta número 6.
Senyores i senyors diputats que :-,'abstenen'?
Senyores i senyors cliputah que voten
posar drets per favor?
Queda aprovada per unanilllit:lt

1;1

;1

f:l/or, es volen
34 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. En conseqüencia, queda aprovada la proposta número lO,

propoSI; número siso
Passam a la votació ele les proposles elel Grup Parlamentari PSM i EErvl.

Proposta número 7.
Sí, senyor Pascual?

Passam a la votació de la primera pro posta.

EL SR. PASCUAL I Af\·1()H,()S:

EL SR. YIDAL 1 JUAN:

Sí, demanaríem votació separada elels pa¡,z grafs a)
per un costat i b) per I'altre.

c)

Senyor President, per una qüestil. d'orelrl'. Deman<lria que es votassin per separat a aquest pUI~t número I
els paragrafs a) i e) elels b), c) i el).

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Passarem a la votació, ido, ele la pro posta número 7; per separat, en primer Iloc, els paragraf5 a) i c).

Passarem a la votació, en primer Iloc. dLls paragrafs
a) i e).

Senyores i senyors cliputats que voten a fa\lor, es volen
posar drets per favor? Graeies, poelen seure.

Senyores i senyors diput:lts que voten a favor, es
volen posar clrets per favor?

Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyol's dipu tats que s 'abstenen '?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen!
Tornarem a procedir a la votació.
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Entenc que hi ha hagut un diputat que no ha emes el vot.
Tornarem a procedir a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets per favor?

~~~~~~~~~~~~~

Senyores i senyors diputats que vóten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Entenc que queda aprovat per unanimitat.
Passam a ':a votació del punt número 6.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar érets, per favor?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
SenyorF,~,¡

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. En conseqLiencia, queden rebutjats els panlgrafs a) i e).
Passarem a la votació deis paragrafs b), c) id).
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?

senyors diputats que voten en contra?

Senyores ¡ senyors diputats que s'abstenen?
Tornaren a procedir a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que voten en contra?

Senyores i senyors diputats que voten en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden
rebutjats aquests apartats i, en conseqüencia, tot l'apartat
primer.

26 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. En conseqüencia, queda rebutjada la proposta número 6.
Passam a la proposta número 7.

Passam a la votació de l'apartat número 2.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?

Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjnt el punt número 2.

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la pro posta número 7.
La proposta número nou esta retirada.

Pélssnm él la votació del punt número 3.
Passarem a la votació de la proposta número 10.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar clrets, per favor?

Senyore; i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Queda aprovada per unanimitat.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
Passam a la pro posta número 12.
24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjat el punt número 3.
Del punt número 4, entenc que la votació n'ha estat subsumida en la del número g del Grup Parlamentari MlXT.
Passam, en conseqüencia, a la votació del número cinc,
en el qual hi ha una transacció de tres a sis mesos admesa a
(ramit per tots els grups.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?
Senyore< i senyors diputats que voten en contra?
Senyore:, i senyors diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda
rebutjada 1:1 pro posta número 12.
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Passam a la votació de la número 14.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per i.lOanimitat.
Passam a la pro posta número 15.
Senyores i senyors diputats que voten a fHor, es volen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Hi ha un diputat que no ha emes el seu vet. Tornarem a
procedir a la votació.
Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es volen
posar elrets, per favor?
Senyores i senyors cliputats

qUl'

voten en contra?

Senyores i senyors eliput:tt\

qUl'

s'abstenen'? No n'hi ha.

26 vots a favor, 32 en COllt!:l. C:lp ahstenció. Queda rebutjaela la pro posta número 1)

Acabaeles aquestes vot:tcilln\. :tC;lh:t 1:1 telT2ra sessió elel
elebat ele política general.
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A) Consell Insular de Mallorca.
La memòria del Consell Insular de Mallorca és la més
descriptiva, ja que presenta una continuïtat respecte de la de l'any
1990/91 i inclou, a més a més, un resum de l'activitat i una breu
referència al nivell de qualitat de les funcions i dels serveis
exercits per la Comissió insular.

La qual cosa es comunica al Parlament, per a debat, de
conformitat amb allò que es disposa a l'article 24 de la Llei de
consells insulars.
Les memòries queden dipositades al Registre General de
l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Així doncs, s'indica que el nivell de qualitat és
satisfactori, i es destaca que, en la via contencioso-administrativa
no hi ha hagut cap resolució judicial estimativa dels recursos
jurisdiccionals interposats, la qual cosa demostra el rigor del
tècnic jurídic de la Comissió. També cal tenir en compte
l'assessorament als municipis i als particulars.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

B) Consell Insular de Menorca.
La memòria del Consell Insular de Menorca és, tal
vegada, la més completa, no tan descriptiva com la del Consell
Insular de Mallorca, i més breu que la presentada l'any 1990/91
pel mateix Consell Insular de Menorca.
En la memòria esmentada, es dóna importància al fet
que, per aconseguir una relació més directa entre l'Administració
i l'administrat, s'ha potenciat l'expedició de cèdules d'habitabilitat
a Ciutadella, s'han disminuït les cèdules expedides i han
augmentat els ingressos, a causa de l'aprovació d'una ordre
reguladora de les taxes per a la prestació d'aquest servei.
Després de fer una referència als mitjans personals i als
béns adscrits a les competències transferides, es fa constar la
necessitat de revisar la dotació econòmica de la transferència. Així
mateix, sota el títol de valoració global de la transferència,
s'assenyala que s'ha produït una modificació substancial en la
composició de la ponència tècnica, i s'hi han integrat els membres
de tots els grups polítics, encara que això no estigui establert
legalment, que en la tramitació dels expedients s'han complert els
terminis legals, i que el ple del consell insular ha desestimat els
recursos administratius interposats, confirmant el criteri de la
comissió insular, per tot això, de les funcions dels serveis exercits,
la qual cosa es completa destacant la vigència del conveni entre el
consell insular i la Comunitat Autònoma per col•laborar en
matèria d'urbanisme i habitabilitat.
C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
La memòria de gestió presentada pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera és substancialment idèntica a la de l'any
1990/91, i es pot qualificar, únicament, com a descriptiva i
essencialment esquemàtica.
En aquesta memòria, cosa que no es va fer en la de l'any
1990/91, es fa referència als òrgans, a la composició i a les
sessions que van fer la ponència tècnica i la comissió, i es fa
constar que hi ha hagut menys cèdules d'habitabilitat expedides i
ha augmentat la recaptació per aquest concepte.
No fa cap referència als nivells i a la qualitat de les
funcions i dels serveis exercits.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2790/93, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
al debat general sobre acció política i de govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del 1993).
RGE núm. 2791/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa al debat general sobre acció política i de govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del
1993).
RGE núm. 2792/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa al debat general sobre acció política i de govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del
1993).
RGE núm. 2793/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa al debat general sobre acció política i de govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 6 d'octubre del
1993).
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que preveu
l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'acció política i de govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències d'educació per al curs
1994-95, amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents.
A tal efecte, el Govern de la Comunitat Autònoma, a
través de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, intensificarà
les reunions bilaterals amb el Ministeri d'Educació i Ciència per tal
de fer possible un tractament singularitzat de les nostres demandes
en matèria d'educació i l'acceleració dels treballs de la Comissió
mixta de transferències.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que remeti, abans del 30 de setembre del
1994, l'avanç de les directrius d'ordenació territorial als organismes
a què fa referència l'article 14 de la Llei 8/1987, d'1 d'abril,
d'ordenació territorial de les Illes Balears.
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3.- Amb la finalitat de consensuar al màxim l'avanç de
les directrius d'ordenació territorial entre les distintes forces
polítiques amb representació parlamentària, el Govern de la
Comunitat Autònoma remetrà al Parlament, per a la seva discussió
segons l'article 172 del seu Reglament, durant el període de
sessions del primer semestre del 1994, un document de criteris als
quals s'ha de subjectar l'avanç esmentat.
Per arribar a aquests criteris consensuats, es prendrà com
a punt de partida el conjunt de documents elaborats per l'ONU i
anomenats Estratègia Mundial de la Conservació.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions oportunes a fi i
efectes de procedir al desallotjament de la zona arqueològica de
Cales Coves a l'illa de Menorca i a elaborar un pla de protecció
d'aquesta en el termini de sis mesos.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la CAIB a realitzar i concloure la tramitació de tots els expedients
de béns d'interès cultural incoats a l'illa de Menorca en el termini de
sis mesos.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma remetrà al
Parlament de les Illes Balears una comunicació per al seu debat,
sobre les mesures concretes a prendre, per tal d'intensificar la
lluita contra els incendis forestals i, en especial, els esforços per
a la seva prevenció.
5.- El Govern de les Illes Balears transferirà als consells
insulars la quantitat assignada pels pressuposts generals per al
1994 perquè, conjuntament amb els ajuntaments afectats, que
també hauran d'incorporar fons propis, posin en marxa plans
insulars d'inversions per a l'any que ve, destinats específicament
a obres per a la disminució de les pèrdues de les xarxes de
proveïment d'aigua potable.
6.- El Govern de la Comunitat Autònoma intensificarà
la campanya de sensibilització de la ciutadania per a l'estalvi
d'aigua.
7.- El Govern, amb caràcter immediat convocarà els
representants dels sectors econòmics i socials i els de les
formacions polítiques amb representació parlamentària de
Menorca, Eivissa i Formentera, a l'objecte d'estudiar la redacció
dels POOT respectius, l'aprovació i exposició pública dels quals
s'haurà d'enllestir en el termini de sis mesos.
8.- El Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà un
calendari de traspàs de competències als consells insulars, tot
assenyalant les matèries que es projecten transferir o delegar, i per
quin ordre, dins la legislatura present.
9.- Quant a l'exercici de les competències de les matèries
que es traspassin als consells insulars, el Govern es compromet a
cercar prèviament a la presentació d'un nou projecte de llei, un
mínim de consens que assoleixen, almenys, tres de les forces
polítiques representades en el Parlament.
10.- En els ports de gran trànsit turístic de competència
de la nostra comunitat autònoma, el Govern construirà sengles
estacions marítimes per tal de millorar la qualitat dels serveis als
usuaris d'aquestes instal•lacions.
11.- Per tal de lluitar contra la crisi del sector comercial
a la nostra comunitat autònoma, el Govern convocarà els
representants econòmics i socials d'aquest col•lectiu, a una reunió
informativa i consultiva, per tal d'elaborar el pla d'equipaments
comercials, que es requereix per a defensar l'activitat esmentada
dels perills que a hores d'ara amenacen la seva subsistència.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions oportunes a fi i
efectes d'aconseguir la posada en funcionament i l'obertura al
públic del Museu de Menorca en el termini d'un any.
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Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
Els diputats:
Cosme Vidal i Juan.
Jaume Peralta i Aparicio.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1.- El Parlament dóna suport al Govern de la Comunitat
en la seva actuació per una ràpida i suficientment dotada
transferència del primer paquet de competències previst als Acords
autonòmics del 1992, a la Llei Orgànica de transferència de
competències i a la Reforma de l'Estatut, actualment en tramitació
a les Corts Generals, i l'insta a reunir a la major brevetat els
membres de la Comissió mixta de transferències que representen la
Comunitat Autònoma, per tal d'informar-los de la situació actual
dels treballs preparatoris.
2.- Per tal de superar la paràlisi en què es troba el procés
de descentralització política i administrativa que preveu l'Estatut
d'Autonomia, el Parlament de les Illes Balears es declara favorable,
i considera necessari un diàleg entre el Govern de la Comunitat
Autònoma, els consells insulars i les forces polítiques amb
representació parlamentària, per permetre arribar a amplis acords en
relació amb el funcionament més eficaç i democràtic dels consells
insulars, al contingut real de les matèries a traspassar i al calendari
per fer efectius aquests traspassos.
3.- La lluita contra l'actual increment de l'atur ha de ser un
objectiu prioritari de la política de totes les institucions de la
Comunitat. Conseqüentment, el Govern elaborarà un programa
d'actuació que permeti una eficaç lluita contra l'atur, tant fix com
estacional, i el presentarà a la propera reunió de la Mesa de diàleg
social, i dins de l'actual període de sessions al Parlament.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar un pla de formació ocupacional
abans del proper període de sessions.
5.- El Parlament de les Illes Balears comparteix amb el
Govern de la Comunitat Autònoma la necessitat i la urgència d'una
política d'austeritat en la despesa pública, i per tal de fer-la realitat,
l'insta a aplicar, entre d'altres, les mesures següents:
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- Anul•lar la compra de Can Salas.
- Recuperar els 800 milions de pessetes gastats en la
CAP, AGAMA.
- Reduir la despesa corrent, capítol II del pressupost, en
1.000 milions de pessetes.
- Congelar les plantilles fixes de la Comunitat
Autònoma.
- Acomiadar els assessors i càrrecs de confiança que no
tenguin una funció executiva.
- Efectuar auditories externes independents a totes les
empreses públiques i plans de viabilitat, amb la finalitat de reduir
les excessives despeses i fer-les rendibles.
- Suprimir totes les dietes dels càrrecs públics als
consells d'administració de les empreses públiques.
- Les inversions immaterials es reduiran en 1.500
milions de pessetes.
6.- El proveïment d'aigua potable, suficient i de qualitat,
és una qüestió prioritària per a la població de les nostres illes. A
tal efecte el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de tres mesos un
programa d'obres i actuacions al Parlament, d'acord amb l'article
172 del Reglament de la Cambra, per tal de fer-ho possible.
Palma, 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

6.- Davant la comunicació oficial del Ministeri
d'Economia, difosa després del Consell de Ministres de divendres
24 de setembre, en el qual, en resumir el contingut de la llei
financera que acompanyarà els pressuposts generals de l'Estat es diu
que se suprimiran els subsidis d'atur per als fixos discontinus, aquest
Parlament acorda exigir al Govern central que:
- Qualsevol modificació del règim existent en matèria
d'ordenació laboral per al sector turístic contempli la seva
problemàtica global.
- Tota variació del règim actual es faci comptant amb la
participació d'una representació balear capaç de suggerir línies
d'orientació que contemplin les variants específiques que té una
activitat tan profundament estacional com el turisme.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central:
a) A la construcció d'una planta dessalinitzadora d'aigua
de mar per al proveïment d'aigua potable a la zona de la badia de
Palma de Mallorca, especialment les poblacions de Palma i Calvià
i dels quals efectes sigui inclosa l'esmentada obra dins les d'interès
general a realitzar pel Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medi
Ambient, amb la col•laboració tècnica de la Junta d'Aigües de
Balears, en els exercicis pressupostaris del 1993 i del 1994.
b) Agilitar al màxim els estudis corresponents a
l'aprofitament hidràulic Sóller-Sa Costera, per tal que es pugui
incloure dins les obres d'interès general a començar pel Ministeri
d'Obres Públiques el proper any 1994.
c) La promulgació d'un reial decret sobre mesures
excepcionals per tal de fer front a la greu situació d'escassesa
d'aigua potable per al proveïment de les poblacions de les Illes
Balears, especialment al voltant de la badia de Palma.

C)
El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1.- El Parlament insta l'Administració Central per tal que
reculli les reivindicacions d'una veritable corresponsabilitat fiscal
per als ciutadans de les Illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a dur a terme l'estudi al qual es va
comprometre a la Mesa de diàleg social i que permet determinar
exactament una posició comparativa de les Balears amb altres
arxipèlags europeus.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol perquè a través de Turespaña augmenti la seva
col•laboració amb aquesta comunitat.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol i sol•licita que, per mitjà dels corresponents
ministeris, atesa l'índole de les actuacions a dur a terme, siguin
concedides el màxim d'ajudes que es creguin convenients, tant
tècniques com financeres per a la posada en funcionament del
POOT (Pla d'ordenació de l'oferta turística).
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol i sol•licita que l'IVA que s'aplica als vols xàrters
que tenen destí a aquesta comunitat autònoma i als hotels de cinc
estrelles, es redueixi del 15% que actualment s'aplica al 6%.

8.- Instar el Govern central perquè desenvolupi les accions
necessàries per a la declaració com "d'interès general" de carreteres
o trams de carreteres que per les seves circumstàncies especials com
vies de comunicació entre ports, aeroports i nuclis urbans puguin ser
creditores de tal qualificació, procedint a dotar els recursos tendents
al seu finançament, tot això a semblança i d'acord amb el precedent
contingut de la Llei reguladora de règim econòmic i fiscal de les
illes Canàries.
Palma, 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar per a l'exercici del 1994 uns pressuposts austers que
garanteixin el manteniment de les despeses assistencials i l'esforç
inversor, per a la qual cosa es prendran les mesures següents:
a) Reduir les subvencions i transferències corrents.
b) Reduir en un 20% les partides corresponents a estudis
i treballs tècnics.
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c) Reduir en un 20% les partides corresponents a
despeses de representació i publicitat institucional.
d) Reduir en un 50% els alts càrrecs de designació
directa del Govern.
e) Congelar les percepcions econòmiques dels alts
càrrecs.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a eliminar la Conselleria sense cartera i a fusionar les
conselleries de Governació i Funció Pública.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei de
creació del salari social.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en el termini de sis mesos el Pla d'ordenació de l'oferta
turística de Menorca i Eivissa i Formentera.
5.- Com a òrgans de participació i planificació de la
Junta d'Aigües, en un termini de tres mesos, el Govern crearà el
consell general de l'aigua, les juntes insulars d'explotació de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar els estudis pertinents i a efectuar la declaració d'aqüífers
sobreexplotats o en risc de ser-ho, si n'és el cas, així com acordar
la delimitació de perímetres de protecció d'aqüífers, tot això en el
termini més breu possible.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2783/93, del Grup Parlamentari MIXT, al
Govern de la CA, relativa a pedreres i restauració del paisatge
original d'aquestes explotacions. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant del Grup Parlamentari MIXT presenta la interpel•lació
següent:
Política general del Govern de la Comunitat Autònoma en
relació amb pedreres i restauració del paisatge original d'aquestes
explotacions.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en un termini de sis mesos, la declaració d'espais naturals
protegits, d'acord amb allò que preveu la disposició addicional
tercera de la Llei 1/1991, D'espais naturals i règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar en el termini més breu possible un pla de cofinançament
de seus de les institucions de les Illes Balears.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la Comissió Tècnica Interinsular una proposta de
transferència de competències als consells insulars en matèria
d'activitats classificades, en el termini més breu possible.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre una comunicació per al seu debat parlamentari, sobre les
dificultats i la planificació adient per fer real i efectiva la
normalització lingüística a les administracions públiques de les
Illes Balears.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2804/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resultats del
conveni amb l'Inem i la Conselleria de Funció Pública per als cursos
d'Administració Local. (Mesa de 13 d'octubre del 1993).
RGE núm. 2805/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finestreta
a Eivissa per informar els ciutadans de l'accés a habitatges socials.
(Mesa de 13 d'octubre del 1993).

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar el pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de la Comunitat Autònoma.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar les mesures de protecció del patrimoni històric i
artístic, posant en funcionament programes d'investigació
arqueològica dels museus transferits, ajornats des de l'any 1987.
Palma, 6 d'octubre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 7 d'octubre de
1993, s'aprovaren les Resolucions següents, en el marc del debat
general sobre acció política i de govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències d'educació per al curs
1994-95, amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents.
A tal efecte, el Govern de la Comunitat Autònoma, a
través de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
intensificarà les reunions bilaterals amb el Ministeri d'Educació i
Ciència per tal de fer possible un tractament singularitzat de les
nostres demandes en matèria d'educació i l'acceleració dels
treballs de la Comissió mixta de transferències.
2.- El Govern de la Comunitat Autònoma intensificarà
la campanya de sensibilització de la ciutadania per a l'estalvi
d'aigua.
3.- El Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà un
calendari de traspàs de competències als consells insulars, tot
assenyalant les matèries que es projecten transferir o delegar, i per
quin ordre, dins la legislatura present.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a realitzar i concloure la
tramitació de tots els expedients de béns d'interès cultural incoats a
l'illa de Menorca en el termini de sis mesos.
9.- El Parlament dóna suport al Govern de la Comunitat
en la seva actuació per una ràpida i suficientment dotada
transferència del primer paquet de competències previst als Acords
autonòmics del 1992, a la Llei Orgànica de transferència de
competències i a la Reforma de l'Estatut, actualment en tramitació
a les Corts Generals, i l'insta a reunir a la major brevetat els
membres de la Comissió mixta de transferències que representen la
Comunitat Autònoma, per tal d'informar-los de la situació actual
dels treballs preparatoris.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar un pla de formació ocupacional
abans del proper període de sessions.
11.- El proveïment d'aigua potable, suficient i de qualitat,
és una qüestió prioritària per a la població de les nostres illes. A tal
efecte el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de sis mesos un
programa d'obres i actuacions al Parlament, d'acord amb l'article
172 del Reglament de la Cambra, per tal de fer-ho possible.
12.- El Parlament insta l'Administració Central per tal que
reculli les reivindicacions d'una veritable corresponsabilitat fiscal
per als ciutadans de les Illes Balears.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a dur a terme l'estudi a què es va
comprometre a la Mesa de diàleg social i que permet determinar
exactament una posició comparativa de les Balears amb altres
arxipèlags europeus.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol perquè a través de Turespaña augmenti la seva
col•laboració amb aquesta comunitat.

4.- Quant a l'exercici de les competències de les matèries
que es traspassin als consells insulars, el Govern es compromet a
cercar prèviament a la presentació d'un nou projecte de llei, un
mínim de consens.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol i sol•licita que, per mitjà dels corresponents
ministeris, atesa l'índole de les actuacions a dur a terme, siguin
concedides el màxim d'ajudes que es creguin convenients, tant
tècniques com financeres per a la posada en funcionament del
POOT (Pla d'ordenació de l'oferta turística).

5.- En els ports de gran trànsit turístic de competència de
la nostra comunitat autònoma, el Govern construirà sengles
estacions marítimes per tal de millorar la qualitat dels serveis als
usuaris d'aquestes instal•lacions, en la mesura de les
disponibilitats pressupostàries.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol i sol•licita que l'IVA que s'aplica als vols xàrters
que tenen destí a aquesta comunitat autònoma i als hotels de cinc
estrelles, es redueixi del 15% que actualment s'aplica al 6%.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions oportunes a fi i
efectes d'aconseguir la posada en funcionament i l'obertura al
públic del Museu de Menorca en el termini d'un any.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions oportunes a fi i
efectes de procedir al desallotjament de la zona arqueològica de
Cales Coves a l'illa de Menorca i a elaborar un pla de protecció
d'aquesta en el termini de sis mesos.

17.- Davant la comunicació oficial del Ministeri
d'Economia, difosa després del Consell de Ministres de divendres
24 de setembre, en el qual, en resumir el contingut de la llei
financera que acompanyarà els pressuposts generals de l'Estat es diu
que se suprimiran els subsidis d'atur per als fixos discontinus, aquest
Parlament acorda exigir al Govern central que:
a) Qualsevol modificació del règim existent en matèria
d'ordenació laboral per al sector turístic contempli la seva
problemàtica global.
b) Tota variació del règim actual es faci comptant amb la
participació d'una representació balear capaç de suggerir línies
d'orientació que contemplin les variants específiques que té una
activitat tan profundament estacional com el turisme.
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18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

1.3. TEXTOS REBUTJATS

central a:
a) La construcció d'una planta dessalinitzadora d'aigua
de mar per al proveïment d'aigua potable a la zona de la badia de
Palma de Mallorca, especialment les poblacions de Palma i Calvià
i que per a aquests efectes sigui inclosa l'esmentada obra dins les
d'interès general a realitzar pel Ministeri d'Obres Públiques,
Transport i Medi Ambient, amb la col•laboració tècnica de la
Junta d'Aigües de Balears, en els exercicis pressupostaris del 1993
i del 1994.
b) Agilitar al màxim els estudis corresponents a
l'aprofitament hidràulic Sóller-Sa Costera, per tal que es pugui
incloure dins les obres d'interès general a començar pel Ministeri
d'Obres Públiques el proper any 1994.
c) La promulgació d'un reial decret sobre mesures
excepcionals per tal de fer front a la greu situació d'escassesa
d'aigua potable per al proveïment de les poblacions de les Illes
Balears, especialment al voltant de la badia de Palma.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre del 1993, REBUTJÀ els apartats 2, 3, 4, 5 i 7 de les
Propostes de Resolució RGE núm. 2790/93, del Grup Parlamentari
MIXT, relatives al debat general sobre l'acció política i de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 106 de 15
d'octubre del 1993).
Tots aquests apartats, després de tres votacions, quedaren
rebutjats per:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

19.- Instar el Govern central perquè desenvolupi les
accions necessàries per a la declaració com "d'interès general" de
carreteres o trams de carreteres que per les seves circumstàncies
especials com vies de comunicació entre ports, aeroports i nuclis
urbans puguin ser creditores d'aquesta qualificació, procedint a
dotar els recursos tendents al seu finançament, tot això a
semblança i d'acord amb el precedent contingut a la Llei
reguladora de règim econòmic i fiscal de les illes Canàries.
20.- Com a òrgans de participació i planificació de la
Junta d'Aigües, en un termini de sis mesos, el Govern crearà el
consell general de l'aigua, les juntes insulars d'explotació de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la Comissió Tècnica Interinsular una proposta de
transferència de competències als consells insulars en matèria
d'activitats classificades, en el termini més breu possible.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar el pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de la Comunitat Autònoma.
Palma, 8 d'octubre del 1993.
El Secretari Primer:
Jesús G. Martínez de Dios.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre del 1993, REBUTJÀ els apartats 2, 3 i 5 de les Propostes
de Resolució RGE núm. 2791/93, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relatives al debat general sobre l'acció política i de
govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm.
106 de 15 d'octubre del 1993).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 2, després de tres votacions fou rebutjat per:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apartat 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre del 1993, REBUTJÀ els apartats 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 i 12
de les Propostes de Resolució RGE núm. 2793/93, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relatives al debat general sobre l'acció
política i de govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 106 de 15 d'octubre del 1993).

Relativa a retirada de l'apartat 8 de les Propostes de
resolució RGE núm. 2793/93, presentades pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, relatives al debat general sobre acció política i de
govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La votació obtengué el resultat següent:

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre del 1993 fou retirat l'apartat 8 de les propostes de
resolució de referència (publicades al BOPIB núm. 106, de 15
d'octubre del 1993).

Apartat 1, punts a) i e):
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Apartats 1, punts b), c) i d) i 2, 3 i 10:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. COMISSIONS
PARLAMENT

Apartat 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apartats 7 i 12:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
L'apartat 4, que coincideix amb l'apartat 7 de les
Propostes de resolució del Grup Parlamentari MIXT, es considera
ja votat i rebutjat.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1.4. INFORMACIÓ

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre les actuacions del
Govern de la CAIB davant de la suspensió de pagaments de l'empresa
Yanko. (RGE núm. 2072/93).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de setembre del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria que
informà sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre el programa de la seva conselleria. (RGE núm. 2071/93).

Relativa a retirada de l'apartat 11 de les Propostes de
resolució RGE núm. 2790/93, presentades pel Grup Parlamentari
MIXT, relatives al debat general sobre acció política i de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori que informà sobre el tema de referència.

A)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre del 1993 fou retirat l'apartat 11 de les propostes de
resolució de referència (publicades al BOPIB núm. 106, de 15
d'octubre del 1993).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M.770-1987

Fq.Con.núm.33/27

III Legislatura

Any 1994

Número 119/Fascicle 1

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera.

Sessió celebrada dia 4, 5 i 6 d' octu bre del 1994.
Lloc de celebració: Seu del Parlament
SU MARI

1.- PUNT ÚN1C:

Debat general sobre l 'acció política i de gOFern de la COI1l11nitat Autonoma de les Illes Balears.
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DIARl DE SESSlONS / Núm. 119/ fascicle 1 /4, 5 i 6 d'octubre del 1994

1.- Debat general sobre l'acció política i de govern de la
CAIB.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Prec que s'asseguin als seus escons, per favor. Comen<;am aquesta sessió,
que té com a punt únic el debat sobre acció polÍtica i de
govern.
Correspon aquesta primera sessió a la intervenció del
president de la Comunitat. En conseqüencia té la paraula el
Molt Honorable Sr. President de la Comunitat Autonoma.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. EIs
enganaría, i no ho negaré, si els dic que he tengut la temptació a un moment com aquest fer en les circumstancies que
ens envolten un eliscurs triomfalista; i tampoc no els he ele
negar que he sentit aquests elies moltes veus que m 'aconsellaven que així ho fes, sobretot elesprés ele elos anys en que la
tasca que jo havia assumit en aquells moments més baixos
d'activitat economica havia estat precisament la d'il.lusionar,
la d'escampar optimisme, la de fer veure entre boires un
futur pie de possibilitats i d'esperances. 1 avui, havent-se
complerts practicament quasi tots els condicionants, a un
moment d'economia favorable i afavoridora, podria haver
comen<;at molt bé dient-Ios lija vos ho deia jo". El sector
turístic, agrícola i ind ustrial, les dades de renda, les i nfraestructures mestres, i fins i tot els incendis m 'empenyien que
aixo fos aixÍ. Pero eI'entrada ja els vull anunciar que tractaré
de dominar-me, perque precisament aquesta conclusió no és
a mi a qui correspon extreure, sinó al poble de Balears, a mi
en absolut no.
També els puc reconeixer que hi ha hagut altre veus que
m'aconsel!aven que sortís aquí tan sois i digués al!o de "les
coses funcionen, funcionen més o manco bé; aixo és el que
desitja la nostra societat, que més voleu?" i asseure'm i esperar el debat que plantegi l'oposició. Pero tampoc crec que
aquest consel! sigui bo.
Sé que en certa manera em toca fer balan<; de legislatura,
un balan<; que soni possibilitats de plantejar aquí quina és
la pOlÍtica general que ha duit aquest govern i es pugui debatre. 1 aixo ho faré, i ho faré seguint possiblement el mateix
plantejament més o manco amb que amb un programa electoral ens varem presentar davant els electors. Aquel! mes de
juny de I'any 1991 des d 'aquesta tribuna vaig dir conven<;ut
que ningú no pot coneixer el futur, i que per aixo no volia
jo fer cap predicció. També els vaig dir, pero, que coneixent
les nostres capacitats, les nostres potencialitats, no era mal de
fer pensar que podíem superar qualsevol entrebanc, i fer
front a qualsevol temporal, sobretot sabent com sabia que
una societat com la nostra, que és sana i és forta, circumstancia que, tot i estar immersos en una situació política i

economica difícil, podíem superar; i aixo ens podia fer
perdre la por a la incertesa.
la els deia jo aquell dia que vlvlm en una societat
integrada, que som unes illes, pero també Europa, Espanya i regió; que seria un error no voler-ho acceptar i
tancar-nos en aquestes confortables roquetes on déu i el
destí ens ha posat per viure aquesta vida; i que per tant
si hem de viure o patir els entrebancs d'una societat més
amplia, molt més gran que la nostra terra, hem d'acceptal' també que hi sobrevenen canvis, canvis importants,
canvis que ens afecten amb totes les seves conseqüencies, canvis que d'alguns deis quals no som protagonistes,
pero que a més probablement no ho serem maL
1, en efecte, crec que la primera cosa que ha ele fer
qui té poder és destriar amb esment que és el que pot
resoldre, que és el que pot decidir i que té en les seves
mans, i que és el que queda fora del seu abasto Allo que
pot resoldre, ho ha ele fer de la millor manera possible,
de la més justa, de la més equitativa, des d'una optica
sempre renovada de recercar el bé comú per damunt del
bé particular. 1 quant a tot al!o que no té al seu abast,
n 'ha de preparar alternatives valides, per així embocar
el futur, prevenir els esdeveniments que ens poden afectar com a conseqüencia d'aquells can vis que es produeixen, que es produiran a I'exterior, encara que no podem
tenir de cap manera el seu control.
Aquesta, senyores i senyors diputats, ha estat la línia
d'actuació que ens ha mogut a l'hora de prendre decisions, a l'hora de fer previsions de futuro Aquest ha estat
el fil conductor de tota la nostra actuació, i esperam que
així quedara ciar després de les exposicions que tractaré
de fer avui, a I'hora de quedar de manifest quin és I'estat actual de la nostra comunitat autonoma, avui, octubre del 94, just abans que el mes de maig proxim aquest
parlament s'hagi renovat, esper que profundament, com
a conseqüencia de I'expressió de la voluntat popular; i
valgui aquí la redundancia, en aquest cas beneficiosa
per a qualque grup; una voluntat que acceptarem respectuosament com sempre hem fet tots.
Mirem, ido, de fer un repas; i per fer aquest repas
comencem pel procés autonomic, un procés l!arg i
al!argat, de passar d 'un estat central i centralitzador a un
nou model previst a la Constitució de 1978 que ens
interessa a tots, ens preocupa a tots, i fa que tots ens hi
esforcem.
1 el projecte de futur del poble de les Illes Balears
s'ha fonamentat sempre en la convicció que I'autonomia
sera plena i estad vertebrada satisfactoriament quan
siguem capa<;os d 'aconseguir un autogovern pie, descentralitzat, i suficientment finan<;at. Des del Govern
hem fet feina en aquesta línia, d'al!o que I'executiu
entén com a autogovern, i aixo és l'exigencia d'una
autonomia plasmada a dos nivel!s: primer, aquel! que
s'origina en el reconeixement a I'autonomia del conjunt
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de les llles Balears, és a dir autonomia plena; i el segon,
aquell que reconeix a les illes, considerades particularment,
el dret de tenir un grau d'autogovern per mitja de desplegar
les compeÍ(~ncies deis consells, via article 39 de l'Estatut,
article que és un instrument normatiu configurador que ha
de convertir els consells insulars en els protagonistes naturals
de la vida política i administrativa de les illes; una autonomia, ido, descentralitzada.
Amb aquesta voluntat d'arribar a cotes majors d'autogovern, una vegada que es varen complir els terminis mínims
que la Constitució estableix perque les comunitats del 143
ampliln competencies, s'havia concretat en aquest Parlament
de les llles Balears, quan tots els grups representats a la cambra, tret del Socialista, aprovaren una iniciativa de reforma
estatutaria; una reforma que dorm el somni deis justs en el
Congrés deis Diputats, que de moment no elu camÍ de ser
elebatuda.
Mentrestant, un pacte nacional entre el Partit Popular i
el Partit Socialista, el Partit Socialista i el Partit Popular, un
pacte ele mínims i fet amb l'esperit ele elesembossar aquell
procés de desenvolupament autonomic que estava aturat feia
set anys, va defensar una ampliació ele competencies per a
totes les comunitats autonomes a través de l'article 152 de la
Constitució; un acord que s'instrumenta amb l'aprovació
d'una llei organica, 9/92, ele 23 de elesembre, i que més endavant ha obert el camí a una reforma de 1'Estatut d' Autonomia de les llles Balears.
El Govern balear, elins el marc de la seva política autonomica ha assumit el traspas de serveis regulat al títol IV
d'aquesta Llei 9/92. En efecte, a través del departament ele
Vice-presielencia, i en connexió amb totes les altres conselleries que integren la nostra aelministració, i especialment la
d 'Economia i Hisenda, s 'ha assumit la negociació amb l' Aelministració central de I'Estat per traspassar aquests serveis,
per traspassar aquests mitjans humans i materials inherents
a l'exercici efectiu d'aquestes competencies que es varen
transferir.
1 jo crec que aquí és de justícia fer un incís, i és -ho he
elit al tres vegades- que de tant bon punt que el gabinet del Sr.
Felipe González va veure canviar els responsables d'alguns
departaments, hi ha un altre aire eliferent, de més
col'laboració, de més comprensió, ele dialeg, si es vol, que va
permetre en mig d'unes dificultats importants fer més fluida
aquesta col·laboració, i més facil l'entesa. És just que ho
manifesti en honor cl'aquells que ho han fet possible. Llastima que a aquestes persones carregaeles de tan bona voluntat
els falti també la capacitat economica per poder arribar a
qualque acord que valgui la pena.
Bé, continuant ido amb aquest tema, i en vistes a racionalitzar el procés d'assumpció de traspassos, el Govern aprova
un decret pel qual s'establia una estructura organitzativa de
tot aquell grup huma negociador de les transferencies, amb
una missió específica, que és auxiliar la representació balear
dins la Comissió Mixta ele Transferencies. De juny del 93
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fins a juny del 94 s'han fet més de 30 ponencies tecniques amb l'Administració central de l'Estat per determinar aquests ambits compresos a les competencies respectives i anal' precisant mitjans materials i financers
que s'havien d'afectar; aspectes determinants, sense cap
dubte, per aconseguir una autonomia que sigui suficientment finan¡;ada. 1 quan dic aixo sé ben cert i ben clar
que ho dic d'una manera general, sense entrar en el
tema financer propiament dit de les comunitats.
Tenint en compte les dificultats que comporta tot
procés negociador, hem de convenir que s'hyan aconseguit ele significació rellevant: FEVE, Cala Nova, protecció jurídica del menor, col'legis professionals, radiodifusió, llavors i plantes de viver, ja ratificats per la Comissió Mixta de novembre elel 93. Pero aixo no és més
que un principi del procés negociaelor, que sense cap
dubte es compleix. En aquest moment Balears fa front
a la negociació de traspassos decisius per al futur ele
l'autogovern: prestacions i serveis socials del sistema de
la Seguretat Social, per entendre'ns, l'Inserso; educació
en materia d'universitat. En els dos casos es preveuen
acords que han ele ser molt complexos, tan complexos
que li varem fer explicitar al Sr. Felipe González, que
no sabia com el de les universitats es poelria dur a terme,
pero que la nostra comunitat haura e! 'afrontar amb tot
el seu potencial negociador i amb l'esperit obert al e!ialego
Les matenes compreses en el títol Ilexecució de la
legislació laboral II també han de ser objecte d 'especial
atenció, i es continuen negociant altres competencies
com cambres agraries, confraries ele pescaelors, mutualitats no integrades a la Seguretat Social, punts el'informació cultural; i altres temes ja estan negociats, com les
cambres de comer¡;, ine!ústria i navegació, aquí on hi ha
principis e! 'acore!.
En general, pero, el procés és molt e!ificultós, i sobretot pel tema financer, un tema e!'insuficiencia amb
que es pretén acompanyar els serveis que s'han de
transferir. Crec que fins ara és molt ciar i transparent,
parae!igmatic el suposit de les transferencies en materia
de casinos, jocs, apostes, espectacles i associacions, on la
posició e!el Govern es manté inflexible, perque considera que la pro posta no és prou aelmissible, al manco fins
avui; i seria inacceptable, i seríem incapa¡;os el'exercir
amb normalitat els servicis que pregonen aquells títols.
Arnés -i així reclamam amb insistencia- pensam que
s'ha de convocar sense més clilacions -perque es fan
converses bilaterals entre el ministeri i la conselleria
corresponent, pero no a través deis mitjans que corresponen- el traspas en materia d'ordenació i concessió de
recursos i aprofitaments hidraulics.
Pero per aconseguir que la nostra autonomia sigui
suficientment clara, hem el'aconseguir un equilibri efectiu entre el poder deis consells i el poder autonomics,
tot ell clins el marc de les prescripcions contengudes a
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l'Estatut el' Autonomia i a la Llei ele consells insulars que ha
presielit sem pre les actuacions elel Govern. Oblielat aquell
fantasma elel plet insular, i elescartaela una interpretació
hiperinsularista elel projecte autonomic, pero refon;aela la
posició elels consells insulars elins el nostre entramat institucional, hem anat aprofunelint en el procés elescentralitzaelor;
ho hem fet amb serietat, amb pruelencia, perque els organs
ele govern ele les illes puguin anar assumint totes les competencies enumeraeles a I'article 39. I en aquest sentit el Govern balear ha impulsat elins la Comissió Tecnica Interinsular
eliversos processos el'assumpció ele facultats executives i ele
gestió per a aquells consells insulars, tal com veníem elient
en el nostre programa electoral; tot aixo en vista a complir
el elret a I'autonomia reconeguela als consells elins aquest
marc el'una comunitat autonoma única, regiela per un mateix
estatut, una comunitat que pretén aconseguir una vertebració
a l'entorn ele elos nivells que actuin com a vertaelers cercles
concentrics el'una mateixa realitat autonomica.
Per aixo, una vegaela fets realitat els traspassos als consells
insulars en materia ele regim local, informació turística,
inspecció tecnica ele vehicles, i acció social i serveis socials,
s'aprova per part ele I'executiu el febrer elel 94 una proposta
ele text articulat el 'execució ele funcions i serveis als organismes insulars en materia ele patrimoni historic, promoció
sociocultural, animació sociocultural, eliposit legal ele lIibres
i esports; proposta aprovaela pel pie ele la Comissió Tecnica
elia 2 ele maig el'enguany, i en tramit al Parlament balear en
aquests moments com a proposició ele lIei. Important és
també elestacar que en aquest tema parlam el 'unes transferencies que superen els 1.000 milions ele pessetes.
Arnés, amb un termini raonable, el Govern elura a elebat
la pro posta ja bastant avan<;aela corresponent a traspassos en
materia el'agricultura i pesca, amb un muntant economic ele
prop ele 500 milions ele pessetes. I si a aixo afegim les transferencies imminents en materia ele cultura i el 'esports, s'haura completat així el bloc ele traspassos ele competencies ele
les quals els consells insulars tenen encomanaela fins ara la
gestió orelinaria, un objectiu aquest que era prioritari en el
calenelari ele transferencies.
Pero arnés, i vista la singularitat ele la materia, que exigeix ele caela vegaela que l'exerceixi aquell que esta més a
prop elels ciutaelans, el Consell ele Govern elia 28 el 'abril elel
94 va aprovar una proposta ele traspas als consells insulars en
materia el'activitats classificaeles. Es va elebatre en el pie ele
la Comissió Tecnica convocat elia 1 ele juliol, i el procés
continua: ahir mateix hi va haver reunions amb aquest tema
perque pugui venir rapielament al Parlament.
lelo així se'ns posa ele manifesta la intenció elel Govern
el'aconseguir una orelenació política i aelministrativa que
respongui al principi ele subsieliarietat, aquí on caela nivell
pugui resolelre com millor li pareixi les coses que té més a
prop. El proxim repte, naturalment amb la pruelencia que
exigeix una area ele tanta transcenelencia per al nostre elesenvolupament economic, sera comen<;ar l'estueli ele les transferencies en materia el 'orelenació turística.

I tal vegaela és aquí on, per tal ele fer la primera
referencia, perque -i se'ns planteja com el gran elebat
per al futur- la primera referencia a aquest tan important períoele que se'ns obre ara amb la eliscussió elins el
Parlament balear el 'un conjunt ele propostes que amb el
títol ele IIPla ele competitivitat ll hauran ele menester el
suport, quan estiguin completaeles i aprovaeles, ele totes
les forces polítiques perque les mesures que proposa el
Pla reflecteixen la necessitat el 'un regim economic i
fiscal eliferenciat per a les nostres illes; un objectiu comú, hi coincieleixen totes les forces socials, siguin sinelicals o empresarials, hi coincieleixen les forces ciutaelanes,
i esper que també -per que no elir-ho?- tots els partits
polítics. I aquesta sera la resposta a allo que ja avan<;avem al elebat el 'investielura, quan eles el 'aquí eleiem que
hem ele cercar la nostra propia funció a aquesta estrategia meeliterrania que va configurant-se. I sincerament
cree que poelem -eleiem- representar un actiu important
en aquesta macroregió. Poelem arribar a ser, si cream les
conelicions objectives pertinents, una regió privilegiaela
eles elel punt ele vista ele la qualitat ele viela, que és el
nostre principal avantatge comparatiu.
Aixo, sen yo res i senyors eliputats, exigira esfor<;os ele
elialeg i confluencia ele voluntats polítiques, exigira
pensar més en el conjunt balear que en els interessos
partielistes, exigira elebats singularitzats i en profunelitat,
molt més propis que no el elebat que avui feim.
I elins el conjunt ele temes que conformen tot I'entramat autonomic, és bo que passem revista a alguns
punts que són importants perque tenen relació amb la
construcció elel nostre país, sobretot ara, quan n'hi ha
tants i tants que ens parlen el'impulsos elemocratics.
Sentim elir tantes vegaeles que hi ha un elivorci entre
I'executiu i ellegislatiu, que si no fos per la fe que encara ens anima, ho hauríem el'arribar a creure. No sé si
aquest és el moment processal aelequat, pero no hi fa
res, perque pens que qualsevol moment és bo per parlar
ele relacions amb el Parlamento
No hi ha elubte que és necessari manten ir una comunicació interorganica, comunicació fluiela i oberta per
una banela, i el'una altra banela fer que la coorelinació ele
les iniciatives parlamentaries comportin una actuació
per part elel Govern, que és un elels seus objectius prioritaris. Si examinam, per exemple, el elarrer any legislatiu, i en traguem-ne conclusions, que són més o manco
les següents: ele 847 preguntes amb sol·licituel ele resposta escrita presentaeles pels eliferents grups parlamentaris,
el Govern té penelent en aquest moment ele contestar-ne
64; és a elir que s'han respost el 92,4% ele les preguntes.
D'un total ele 425 sol·licituels ele elocumentació, el Govern n 'ha ele formalitzar encara 65, la qual cosa implica
que ha transmes el 84,7% ele la informació elemanaela.
I ele la resta ele les actuacions -preguntes orals, compareixences ... ) és molt elevat el percentatge ja tractat elins
el pie o elins les comissions, i hi ha un tant per cent
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mínim de coses presentades en els darrers dies que esta n
pendents de tramitació i d'estudi.
No importa concretar en aquest moment les actuacions
parlamentaries amb mocions presentad es, amb interpeHacions, ni tampoc els projectes de llei que s'han presentat
aquí al Parlament alllarg d'aquests sis anys. Sí que crec que
s'ha de remarcar que aquestes dades amb que ens hem basat
a l'hora de referir aquestes estadístiques, i que són les darrers anys, són bastant eloqüents. Crec que així es pot aclarir
una mica quina és la realitat, per bé que acceptem que encara es poelen fer més esfo[(;os -que els hem de fer i els faremper millorar aquesta coordinació.
D'allo que no tenc cap dubte és que aquí, avui i ara em
pertoca el deure, i a més el plaer, ele constatar aquí una
tasca brillant: la que han duit a terme tots aquells que són els
integrants del Consell Consultiu ele les Illes Balears. El Consell Consultiu saben ben bé que va ser creat per la Llei
5/1993, de 15 de juny, i que una vegaela que va ser constitult
aquell alt organ aelministratiu, el Consell ele Govern n 'aprova el reglament organic. Fins a les hores d'ara el president
de la Comunitat Autonoma li ha formulat 33 sol'licituds de
dictamen. D'aquestes 33, 29 eren preceptives, de les quals 21
corresponien a consultes sobre projectes ele disposicions
reglamentaries, 7 a reclamacions d'indemnització per danys
i perjudicis, i 1 a revisió eI'ofici eI'actes administratius. Les 4
restants eren ele caracter facultatiu: 1 sobre un avantprojecte
ele llei i 3 sobre altres elisposicions. De les 33 consultes formulaeles ja s'ha emes elictamen en 30.
1 dic aixo perque tal vegaela aquest resum ens fara a
alguns -i em pos entre ells- replantejar algun punt de vista
elefensat a 1'hora de debatre la llei que el va crear; ja que la
feina és considerable i la dedicació caela vegaela més exigent
per a unes persones que acceptaren aquest carrec simplement
a títol honorífico 1 en aquest cas una petita modificació,
lleugera, deIs postulats suavitzaria les dificultats que avui
sorgeixen. Sigui com sigui, vull agrair i fer manifestació
expressa de reconeixement a la professionalitat i la eleelicació
ele tots els membres d'aquest Consell Consultiu, i fer patent
la capacitat i el sentit jurídic que demostren baix la elirecció
elel seu presielent.
És ben segur que no escapa a ningú que encara ens queden dos organismes a constituir. A aquest president tampoc
se li oblida; i si se m 'oblidava, sempre hi hauria qualque
anima caritativa que estic ben segur que m 'hi faria pensar ele
cop. Deixant, ido, de banda aixo, és cert que se senten veus
que un dia sí i l'altra també, diuen que el Govern i jo mateix tenim al'lergia al control. Vagi per endavant, i crec que
ha quedat demostrat, que no hi ha tal al'lergia a cap control;
un control que a més arnés, i avui, i de moment, el fan el
Tribunal de Comptes i el Defensor elel Poble. En canvi sí
que crec en la conveniencia ele dosificar escalonaelament la
creació ele eles peses que poelen ser ajornaeles sense perjuelici
per a ningú, i sense posar en perill l'esperit viu ele ser un
poble ni el control elemocratic elel Govern, i sense renunciar
a plantejar el elesplegament elefinitiu ele tot quant I'Estatut
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estableix en materia d'organs de control. 1 amb aixo que
no cregui ningú que es posen obstacles als impulsos
elemocratics. Qui ho defensa així és que no té res més
en que pensar ni res més en que fixar-se. Bon senyal,
seria evident que no anam malament del tot.
Dues paraules per acabar aquest tema, dins aquest
orelre ele coses, sobre comunitats a l'exterior, perque és
oportú fer-ne una referencia. Aquest Parlament, i especialment alguns grups, es venien interessant des ele fa
temps per tot quant feia referencia a aquest tema, perque tenia una importancia cabdal per a la recuperació
ele lligams eI'amistat i ele tradicions. El marc normatiu va
queelar establert Llei 3/1192, de 15 de juliol, i es va
elesplegar així el contingut ele l'article 8 elel nostre estatut. El Govern ha orientat en aquests temes la seva
actuació a dos objectius basics: elesplegar reglamentariament la Llei, i fer una execució materials ele les elisposicions que aquest text legal conté, per recuperar aquella
viela associativa elels mallorquins, elels menorquins, menorquins, eivissencs i formenterers resielents fora ele
Balears, i la participació elel emigrants i elels seus elescenelents a la vida social i cultural de les nostres illes.
Ben segur que encara trobaríem més elements per
afegir a aquesta llista, pero no vull ser molt exhaustius.
A vostes, els queela present tota la feina que s'ha fet al
llarg el 'aquests anys elarrers en aquest tema. ]0 els ho
passaré per alt en eleelicar-nos a al tres temes, pero no
vull eleixar ele fer menció que crec que l'acte més culminant ele reconeixement ele la importancia d'aquestes
cases va ser conceelir-los la Meelalla d'Or de la Comunitat i crear el consell que les reuneix. Aquests elos fets,
el'enguany mateix, han estat una ele les fites més importants i el comen<;ament ele tota una tasca que ha ele
continuar.
Vull entrar, ielo, ara a tot allo que són els temes
economics. 1 en temes economics poelria embarcar-me
a concretar actuacions puntuals. Ho farem, ho farem
més tarel, sector per sector, perque aixo, essent bo en si
mateix, perillaria que confongués la societat. Presa el'una
teranyina ele elates, es perel el fil ele les filosofies, que
crec que és allo que realment compta, i compta més en
un moment com aquesto
Alllarg elels anys ele govern i ele gestió, crec que hem
eleixat marcat clarament un conjunt ele tenelencies, o si
ho volen ele volences, resultat d 'unes filosofies que en
materia economica hem proposat, i el'una manera molt
especial proposavem 1'any 1991 de la següent manera:
Quina és la filosofia economica que hem proposat?
En primer lloc, que el protagonisme economic és elel
sector privat, com a millor utilitzaelor elels recursos
disponibles. En segon lloc una actuació estrategica del
Govern per situar Balears a un lloc punter i elonar el
paper que li correspon a 1'aelministració, pero només el
que li correspon. En tercer lloc facilitat a l'empresa
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privada per lIuitar contra els problemes de competitivitat.
Creació eI'unes regles ele joc on s'ha de moure la nostra
economia. Accés, el major possible, a finan<5aments nacionals
i europeus; i posar un especial emfasi en la creació d'activitat económica, que és I'única creaelora ele 1I0cs de treball. 1,
per cert, resulta que ara aquests principis filosófics, si els
examinen, són I'axioma vital ele tota la política nacional
socialista -perdó, tal vegaela m'he equivocat i hauria ele dir de
la política del Sr. Felipe González, no sé si la socialista- en
materia economica, com I'única que es revela capa<5 ele treure el país ele les seves elificultats -benvinguts siguin a aquest
convenciment-. Peró ara hauré ele veure si paral'lelament el
conjunt eI'accions que hem dut a terme ha desplegat o no
aqueixes filosofies, i hi anirem part per part.
Protagonisme elel sector privat. El Govern ha mantengut
una política ele no intervenció en el sector proeluctiu. la sé
que immeeliatament tothom pensa I Agama, que? La crisi elel
sector lacti provoca una excepció, el Govern hi va intervenir
per garantir als proeluctors la compra ele la se va proelucció,
pero elesitjam que sigui eI'una manera momentania i sortir-ne
com més abans millor perque no és funció del Govern, i en
altres casos hem ajudat els responsables a planificar el futur
elel sector, pero no hi hem intervengut elirectament.
El resultat ele elotze anys eI'aquesta política contrasta amb
elotze anys ele política socialista a autonomies el 'aquest signe.
A Balears, 12% d'atur elurant sis mesos, el qual ara ha arribat al 9'5, i 18% al tres sis mesos; a altres comunitats com
Anelalusia, 30 o 40% eI'atur. Creixement economic en el 93
i en el 94 i la previsió per al 95 és molt superior a Balears
que a la mitjana espanyola, no és que sigui molt superior és
que la quadruplicam. Les actuacions en favor elel turisme han
permes que aquest sector continul sent capelavanter, competitiu a Europa i enelemés el millor exemple a tots els seus
plantejaments. La configuració de l' Aelministració autonómica s'ha mantengut sempre elins aqueixa filosofia, i així, I'Ocele i el propi Ministeri eI'Aelministracions Públiques reconeixen a elos informes que Balears són, amb eliferencia, la comunitat autonoma que té més pocs treballaelors autonomics
per caela miler d 'habitants, amb prou avantatge sobre la
segona regió.
Amb I'esperit el 'intentar que les aelministracions públiques
no juguin un paper onerós en el sistema financer, el Govern
manté la seva política el 'eneleutament baix; segons la própia
funelació Fies, el més baix eI'Espanya en temes relatius, i a
més, també és simptomatic que el rating ele solvencia establert per Standard&Poors ens coHoqui en aquests moments
en bona posició, en immillorable posició, eliría jo, perque
queelam a I'altura ele la gran banca.
L'endeutament ele I'autonomia s'ha fet basicament amb
vista a tres missions: Les pluges elel 89-90, depuradores i
carreteres, embeIliment elels municipis turístics, i ara s'ha
renegociat elins aquesta legislatura, s'ha col'locat en el mercat
una emissió al 9'75%, quan actualment el tipus eI'interes per
a aquestes emissions esta n per elamunt de 1'11, la qual cosa
ens posa en una bona posició financera.

I quines han estat les actuacions per situar Balears a
un 1I0c capelavanter? El Govern s'ha convertit en la
primera aelministració pública europea que manté relacions amb els seus proveielors en Eeli, mitjan<5ant la
telematica. Endemés, és la primera que legisla en
aquells temes a Europa. Conjuntament amb la Universitat, és pionera en investigació de les repercussions jurídiques ele I'aplicació de les noves tecnologies en el trafic
mercantil. I s'han iniciat, per part elel Govern, actuacions per a I'aplicació experimental de la telematica en el
sistema Eeli en el món del turisme, mitjan<5ant el programa Bitur. Un conveni amb Telefonica mitjan<5ant una
aportació del Govern ha fet i ha aconseguit que la telefonia basica arribi a totes les Illes amb un cost ele telefonia urbana, i enelemés, obtenir, aconseguir el compromís eI'aquesta empresa pública eI'aportar en quatre anys
les mateixes infraestructures de comunicacions que pot
oferir qualsevol altra regió europea comparable a Balears, imprescinelible per al nostre futur.
Peró ens preocupava la competitivitat, i I'acció més
important en el marc ele la qual es elespleguen totes les
altres es la presentació elel Pla estrategic de competitivitat, que ha permes, elesprés eI'una feina intensa eluta a
terme per part eI'experts ele reconegut prestigi mundial,
eletectar els punts clau on s'ha eI'intensificar la nostra
actuació si volem fer competitiva la nostra autonomia.
Aquest pla fa incielencia en uns eixos el 'actuació: Fiscalitat comparaela, millora d'infraestructures, comercialització, millora de la propia Aelministració, formació, investigació, elesenvolupament i tecnologia.
Vejam-Ies, ielo, perque gairebé totes concentren en
elues les accions i les actuacions que s'emmarquen en els
elos eixos: Fiscalitat i competitivitat estructural.
En fiscalitat, s'han posat les bases i s'han fetes les
primeres actuacions per poeler tenir preparat i elocumentaela aquesta petició eI'estatut fiscal i economic per a
Balears per raó ele la seva insularitat, per a la qual ja els
hem elemanat genericament el seu suport i que especialment haura ele ser elebatut en aquest parlament, i enelemés, en cas que no ha tengut exit, se n'ha anunciat,
I'exit, esta anunciat per a un futur immeeliat, s'ha intentat la reelucció del tipus eI'Iva, que afecta més ele pIe
1'activitat económica de les nostres iIIes -és una lIastima
que interessos partidistes hagin fet prevaldre aquests
sobre I'interes general ele Balears i que el 'uns pressuposts hagim anat a la L1ei ele l'Iva i que ele la L1ei ele
l'Iva hagim eI'anar ara a una lIei complementaria elel
pressupost-, peró bé sigui si aixo arriba, i així tan soIs
algunes forces polítiques es veuran amb elificultats per
exposar elavant els electors els motius ele tantes i tan
reiteraeles negatives i retareis, benvingut sigui el que bé
acaba.
I en el tema estructural, hem continuat amb la política inversora centraela en les infraestructures. Crec que
és I'única comunitat autonoma que elestina més elel
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50% del pressupost a inversions. S'ha iniciat ja la solució del
problema d'abastiment d'aigua, fonamentalment de cara al
futur a Balears, i ho hem fet en combinació amb el Mopta,
que n'es l'autentic responsable; les solucions definitives estan
ja en marxa i, a mitja termini, també preses. S'ha mantengut
una política de suport a la comercialització del turisme, a la
del cal<;at i a la ele la bijuteria. S'ha fet i elut a terme una
moelernització profunda ele l'Aelministració que avui permet
que totes les factures es paguin en 35 elies; som, sense cap
eliferencia, l'autonomia més agil. Els programes ele formació
ele la direcció general corresponent han estat especialment
intensos i s'ha fet una gran inversió per a la creació ele l'escola el'hostaleria. El foment ele la tecnologia s'ha elilult elins
les accions elel comer<;, el'inelústria i ele turisme ele manera
general, pero també ele manera molt especial en la creació
elel parc Bit.
I a més el'aixo, i al marge elel Pla ele competitivitat, pero
igualment urgent, s'han subvencionats els creelits ele les empreses, ele manera que les societats el'aquetes illes, les empreses d 'aquestes illes, hagin tengut eloblers a preus només una
mica superiors que els seus competielors europeus. Una el'aquestes accions s'ha encaminaela específicament a potenciar
la moelernització ele la planta d'allotjaments turístics.
Aquestes mesures afecten fonamentalment les mesures ele
creació ele regles elel joc ele l'economia, els sectors terciaris
ele la nostra economia, És aquí on hem fet possible i on hem
elut a terme una renovació profunda de les normes, perque
ara el Cl'iteri que presideix les mesures elel Govern no és,
com era a finals deis anys setanta, l'ampliació de places d'allotjament, sinó un reposicionament el'aquests en el segment
més alt del mercat per poder elisposar de marges economics
majors per cada una de les places. Aquestes mesures, acompanyades d 'ajueles importants als tipus el 'interes, poelen donar com a resultat rellan<;ar la moelernització ele la nostra
planta, amb el benefici final que el'una mitjana ele tres estrelles puguem passar a una mitjana ele quatre. I dins 1'area de
l'oferta complementaria s'ha fet també una moelernització
profunela. S'ha anat ajustant a allo que són els temps actuals.
Hem mantengut i potenciat a l'economia balear la necessitat que el mateix empresari exploti, si és possible, totes les
ocasions ele negocio Aquesta absencia de proteccionisme, fins
i tot davant situacions delicaeles, ha contribult que se sanegin
quasi permanentment els nostres sectors,
Hem intensificat la capacitat competitiva el'inclústria amb
un pla de reinelustrialització, autentic pla ele foment, millora
ele la inelústria existent, que ha permes ajustar els mecanismes productius als mercats que els moments actuals exigeixen. En el comen; s'ha llangat un pla de moelernització
perque els empresaris elel sector puguin fer front, si volen,
als nous reptes ele la competencia, una competencia que s'ha
instal'lat a Balears i una competencia que els ha el 'arribar per
a la millora tecnologica.
¡

Pero el'aquests temes poelem parlar a poc a poc i d'un per
un, en arribar el seu moment oportú.
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Accés a les fonts ele finan<;ament nacional i europees.
Deiem l'any 91 que havíem de fe feina, que ens havíem el'esfor<;ar per tenir una autonomia ben finan<;ada.
Aquest objectiu, ho hem de reconeixer, no esta encara
elel tot enllestit, s'hi ha avan<;at consielerablement, és un
camí elifícil i ardu i s'hi va a poc a poc. L'any 92 es va
signar un nou sistema ele finan<;ament per al quinquenni
que acaba en el 97; no ens satisfa plenament, no satisfa
el Govern, pero llavors va suposar un avan<; substancial
respecte ele la situació anterior. En aquell moment, i en
un punt concret, el Govern central va reconeixer que
havia ele fer qualque cosa per a la pluriinsularitat -no a
bastament-. En aquell moment el sistema va reconeixer
que el finan<;ament atorgat a Balears, per exemple per
a la xarxa ele carreteres, era pessim. Bé ielo, una vegaela
obtinguela la millora que s'hi va posar, a elins aquell
sistema, el Govern central anuncia un pla elirector el'infraestructures ele 18 bilions ele pessetes, elel qual ens va
deixar exclosos, no així Canaries, i així es torna a obrir
la necessitat el'una queixa pel finan<;ament insuficient i
una necessitat ele continuar negociant.
El procés ele transferencia ele competencies es eluu
a terme per part el Govern amb un rigor maxim, només
perque es puguin obtenir les elotacions economiques
aelequaeles a les necessitats. A més a més, hi ha elues
mesures importants. L'any 93, per segona vegaela, el
Govern balear va presentar a Brussel'les la candielatura
ele la comarca del Raiguer perque aquesta pugui accedir
als fons estructurals. Aquesta vegaela hi va haver -ja era
hora- consens entre totes les forces polítiques i socials,
i es va aconseguir que Madriel i Brussel'les incloguessin
el Raiguer entre les zones finan<;ables. No es va aconseguir que el Govern central hi contribuís, a finan<;ar
aquest programa, pero sí que es va aconseguir una
situació que hem de reconeixer com a molt positiva.
També l'any 93 es torna a presentar Balears per ser
elegiela dins l'objectiu 5B de la Comunitat Economica;
de bell nou s'aconsegueix l'elecció, pero amb un avantatge, que ara hi va entrar tot el Pla ele Mallorca, a més
ele Campos, Arta i sa Pobla, i ja hi havia les illes menors. El programa su posa una fortíssima injecció el'ajueles comunitaries. Les actuacions sobre Brusse¡'¡es s'inscriuen també en altres línies. Crec que la més important és la el'aconseguir en el futur que la Comunitat
Economica Europea consieleri el nostre sector turístic
com una indústria eligna ele tenir un tractament similar
a aquell que qualsevol altra inelústria té. la en aquest
sentit s'ha aconseguit el primer exit, que és que el Parlament europeu hagi aprovat una resolució que insta la
comissió a consielerar aquest tractament per al turisme.
Donat que les relacions amb Europa són de caela vegada
més importants, aqueixes s'han sistematitzaeles a través
del Centre Balears-Europa, que canalitza tota la informació, i encara que eles ele les Illes s'actua com un vertadel' grup, així eles de les Illes s'actua com un vertaeler
grup de pressió elavant la Comunitat.
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Peró hem de fer un especial emfasi en la creació d'activitat económica. Perque I'objectiu és que sorgeixin a Balears
activitats económiques que tenguin futur, que permetin atendre les necessitats laborals deis joves de dema. Per aixó,
varem considerar necessari posar bases per atreure aquests
tipus de negocis i aquests tipus d 'actuacions professionals. És
a dir, que hem anat continuant perfilant I'estrategia que les
Illes Balears per al segle que ve puguin tenir un futur diferent mitjan<;ant les actuacions següents: Del 89 en<;a, hem
contrastat la viabilitat que Balears, a més de centre d'oci,
pugui ser un centre de negocio Possibilitats que donen les
telecomunicacions, que permeten despla<;ar el treball en 1I0c
del treballador, i així possibilitin aquest refor<;ament. En el
90 i en el 91, es dugueren a terme trobades d'experts que
confirmen i matisen les ielees originals en aquest sentit. En
el 92, es presenta a la societat el projecte ele diversificació de
l'economia amb la intenció ele fer néixer i ele fer créixer un
sector quaternari a Balears que complementi el sector terciari. En el 93, es desplega tota la legislació en aquells temes i
es duu a terme el que es denomina parc Bit, primer punt
el'aquestes actuacions, per convertir Balears en un lloc de
negocis cap al futur. En el 94, els millors arquitectes del món
actuen per primer vegada i elissenyen el pla mestre, i en el
95, hi haura les inversions, unes inversions que -ara ha quedat ben clar- han de venir des de I'iniciativa privaela.
Quant a les accions ele compliment de servei públic, perque no poelem oblidar que l' Aelministració ho és, hem aconseguit que la gestió pressupostaria de la Comunitat s'hagi
agilitat de tal manera que, en tots els exercicis, els pressuposts s'han presentat en temps i forma, i sempre avan<;antnos caela vegada, i endemés, que els rafias el 'inversió siguin
superiors a les de qualsevol altra autonomia i que I'eneleutament sigui el menor. El nivell el 'autofinan<;ament de Balears
és, a més arnés, alt, gracies a l'eficacia amb que s'ha portat
la hisenda autonómica; el nivell el 'informatització d 'aquest
servei ha estat alt i l'eficacia s'ha reflectit en un nivell recaptaelor excel·lent. El servei al contribuent ha millorat, de manera que les coes i les esperes són inexistents. La conjuntura
económica ele Balears elisposa eles el 'aqueta legislatura el 'un
sistema de seguiment, la fiabilitat elel qual ha estat reconeguela per tots els experts economistes de I'arxipelag. El control
de l' Administració pública autonómica crec que és exemplar,
fins al punt que practicament els informes del Tribunal de
Comptes de Balears, cada vegaela millors, es limiten a reflectir ja alió que denominen salvedades, generades de les imperfeccions del sistema legal, i el nivell d'execució del pressupost ha arribat al 100% gracies als sistemes de perfeccionament del control. Les empreses amb més dificultats per
accedir als mercats financers han pogut comptar amb Isba
per obtenir garanties; igualment, una societat participada pel
Govern i la banca ha participat en empreses de més risco
Les xifres cansen, peró de vega des son reflex fidel deis
resultats i serveixen per veure les línies de tendencia que
provoca una actuació política quan aqueixa és prou continuada. En podem deixar constancia d'algunes, el'aqueixes dades
amb caracter general.

Producte Interior Brut. Després deis creixements
importants deis anys vuitanta, hi apareixen taxes de
creixement en el 90, 91 i 92 que baixen fins l' 1,3 i fins
i tot fins 1'1,1. En el 93, com a conseqüencia de la política executada, com a conseqüencia també de les circumstancies exteriors, el Pib comen<;a a remuntar, arriba a 1'1,6, i pot arribar, en el 94, a superar el 3,8 ara ja,
més del 5,5 possiblement. Continuam en el primer lloc
de totes les comunitats autónomes amb Pib per habitant,
i la nostra mitjana en relació amb la comunitaria supera
el 106%.
En taxes de desocupació, sent aquesta alta i preocupant, hem arribat a un percentatge de només el 9,5, el
qual, comparat amb el d'algunes comunitats que ja hem
citat, ens permet -si és que per a aixó pot haver consolun cert conso!. Respecte a la mitjana nacional, hi treim
nou punts ele diferencia, com a conseqüencia d 'una
política económica correcta, i és significatiu que el
1994, quan a nivell nacional s'ha prodult una certa
recuperació en aqueix tema d'ocupació, les estadístiques
publicades -no ho dic perque les hagim tretes només
nosaltres- de manera general reconeguin, en el tema
d'ocupació, que el 40% d'aqueixa ocupació creada sigui
precisament a la nostra comunitat autónoma. De totes
formes, no ens pesa reconeixer que mentre hi hagi un
sol aturat, estarem preocupats i continuarem fent feina.
Destaquem ara algunes coses sector per sector., d'una
manera el més telegrafica possible per no cansar-los.
Del sector primari, que en voldrÍem destacar, quant
a actuacions? Jo crec que hem impulsat i bé les associacions de defensa vegetal, dirigides per tecnics especialitzats, que han ampliat els coneixements, les actituels i la
utilització de totes aquelles tecniques que fan millorar
els rendiments i les produccions. Crec que s'ha de fer
una especial menció de la campanya de la processionaria, amb 35.000 hectarees; de la investigació i de I'experimentació agrÍcoles, que han augmentat el nombre de
finques col·laboradores, ja són 117, i tota la feina feta
d 'investigació en temes de fruits secs, tarongers, figueres
i cultius intensius. Crec que és importants ressaltar
també que, des que la sentencia elel Tribunal Constitucional va fer que les ajudes de la Unió Europea passassin
per la Comunitat i fossin competencia nostra, i podem
saber exactament que s'ha fet, les organitzacions de
productors només de fruits secs, de les quals 4, de les 6
que hi ha, són exclusivament balears, amb una superfícies de garrofers i d 'ametlers de més de 42.223 hectarees, hagin permes que en cinc anys les rendes, perque
així és, perque les ajudes són rendes deis agricultors,
hagin pogut pujar, només per aquell concepte, en més
de 3.500 milions de pessetes. En temes de producció
ramadera, l'interes en les campanyes de sanejament,
millora de qualitat genetica, control funcional elels animals, aval uació de la llet i potenciació deis serveis de
gestió tecnica de les explotacions.
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Un altre punt important, l'esfor¡; ele promoció elels aliments ele Balears. No només capitalitzar les cooperatives i les
societats agraries, sinó també ha estat especial objectiu el'aquest govern fomentar els elistintius ele qualitat. S'han elaborat les normes ele proelucció i qualitat que emparen els aliments mes representati us ele Balears. Vuit reglaments ele
qualitat controlaela, un ele elenominació per a Vins ele la
Terra, un reglament ele elenominació específica Sobrassaela
ele Mallorca i un reglament per a elenominació geografica
Palo ele Mallorca, i encara afegesc unes paraules sobre actuacions en materia el 'estructura agraria. Aquí poelríem allargar-nos tant com volguéssim, pero hi ha una serie el'actuacions que tenen nom propi: 1000 hectarees ele reforestació,
elelimitació elels alzinars, lluita contra els incenelis forestals
amb I'eficacia deis mitjans posats al serveis el'aquests, en
comparació amb els resultats el'entre el 93 i el 94.
Passam ele manera rapiela als temes ele la nostra inelústria.
Només enumerarem les bases més solieles el'actuació: Sol a
polígons ele promoció externa, implantació ele noves inelústries. Cree que queela ben clar l'increment ele la eleelicació ele
fons a aquells temes, fielel sempre a un esperit ele potenciar
tot quan fa referencia a elisseny, especialment pel que fa a
elisseny inelustrial i formació ele elissenyaelors.
En tema ele comer¡;, suport a la moelernització elel comer¡;, els criteris generals per a I'elaboració elel Pla elirector
sectorial el 'equipaments comercials, tot cercant sempre elos
fronts basics el 'actuació: Preservar el teixit comercial existent
i evitar que la remoelelació que s'haura ele fer sigui traumatica. Pero a més a més, a un segon camp el'actuació en materia ele política comercial, hi ha el Programa ele renovació
comercial, on hem impulsat totes les actuacions ele comercialització a I'exterior elels nostres proeluctes, el 'aquells que són
fabricats a Balears, en els quals hem centrat el 'una manera
basica tot el nostre esfor¡; (cal¡;at, confecció en pell, marroquineria, bijuteria, mobles, nautica i alimentació), aixo per
no tractar del tema ele formació, perque ja hi ha hagut altres
elebats amb profunelitat i perque no vull ser repetitiu.
Si entras avui amb profunelitat en el tema turístic, cree
que poelríem estenelre'ns-hi. Acabam de viure un any important i les perspectives per al proxim farien bona aquella frase
tan famosa lino hi ha temps que no torni, pero no volem que
tornin els temps passats, perque, en efecte, la ele I'any 93 va
ser una campanya turística més que acceptable i la elel 94 ha
tengut una gran importancia eles elel punt ele vista qualitatiu,
preu, beneficis empresarials i ocupació. Les perspectives per
als anys futurs tampoc no són elolentes, si és que en sabem
prou i si és que ens eleixen mantenir una imatge i una qualitat, i elic si ens eleixen perque hi ha efectes perillosos, com és
I'actuació elels controlaelors aeris, i perque, per una altra
banela, el propi sector hi ha ele col·laborar, s'ha ele saber
controlar la sobrecontractació, perque, es miri com es miri,
no ens interessa ele cap manera I'increment ele places i sí el
foment ele la eles pesa inelivielual i la qualitat elels serveis.
Podem fer també, com no -supos que sera objecte important el 'aqueix elebat- una referencia obligaela als efectes bene-
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ficiosos ele la Llei ele moelernització el'establiments turístics o el'aquest pla el'inversions i millores el'inraestructures a zones turístiques, pero pens que no sigui
necessari insistir-hi massa, cree que tothom hi esta el'acorel, va sortir per unanimitat i no hi ha hagut crítiques.
Pero sí que em vull referir a totes aquelles actuacions
que per millorar la qualitat ele la nostra oferta turística
i per crear o potenciar noves ofertes turístiques alternatives al nostre mercat internacional, es resumeixen en
allo que ha estat la reelacció elel Pla el 'orelenació ele
I'oferta turística, aprovat inicialment el 28 ele setembre
elel 93; elurant aqueix temps s'hi han estueliat les
al·legacions presentaeles per tots els interessants i avui
esta novament a informació pública, se n 'espera l'aprovació elefinitiva elins el primer trimestre ele I'any 95.
Amb la finalitat el 'evitar I'efecte expansiu que aquesta
aprovació inicial elel Pla el 'orelenació poelia proeluir a
Mallorca, es varen elictar les normes corresponents oportunes. El setembre ele I'any 93 es va fer la suspensió i
caelucitat el 'autoritzacions previes per ales construccions
el'obres i instaHacions el'empreses i activitats turístiques,
s'impeelia que es poguessin tramitar noves autoritzacions
i, al mateix temps, es elonava un termini perque les
autoritzacions previes conceelieles abans ele I'entraela en
vigor elel elecret poguessin tenir efecte sempre que s'hagués elemanat previament la llicencia municipal en el
termini fixat. Aquesta és una elemostració clara el 'intentar evitar tant com sigui possible especulacions sobre els
terrenys que tenien ja una autorització previa ele construcció el 'establiments turístics.
És necessari elestacar també que els treballs ele cam p
relatius al Pla el'orelenació ele I'oferta turística ele Menorca i el'Eivissa i Formentera ja s'han eluts a terme i
que elesprés ele la consulta previa als consells insulars
sera n aprovats -esper- inicialment.
En aqueix moment, una línia el'ajueles per a la moelernització que faci intervenir el'una manera especial i
elirecta el nostre sector ele construcció cree que elonara
possibilitats perque el sector turístic es moelernitzi i es
fomenti la feina per a la construcció. El Govern hi posa
ajueles, i esperam que la resposta empresarial faci millorar la qualitat elels serveis a prestar.
Entram ara elins un conjunt ele totes aquestes qüestions que fan referencia al benestar social. I per aquí sí
que volelria, i per a més facilitat he aportat als grups
parlamentaris la intervenció total escrita, passar un poc
més rapielament per no ser massa pesat.
En el benestar social té una influencia molt grossa
tot el tema el 'infraestructures, i hem ele reconeixer que
aqueixes infraestructures s 'han ele fer acompanyaeles
el 'esfon;os permanents per protegir el nostre meeli ambient. A la nostra comunitat, no hi ha cap elubte, la prosperitat, la persecució el 'aquesta prosperitat és a la ment
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de tots, encara que no hem pogut fer entrar dins aquest
comportament, tal com voldríem, l' Administració central.
En aquest període del 91 al 94, es reconeixera que s'han
fer esfon;os notables en infraestructura viaria. Podríem
ressaltar el tram Marratxí-Consell, les rondes d'Eivissa i de
Sant Antoni, la variant de Peguera, la de Son Cervera, Capdepera, Maó-Fornells al primer tram, o els tercers canils
entre Maó i Ciutadella; i n'hi ha moltes en aquest moment
que es troben en procés d'execució o recent contractades.
Així s'ha augmentat la capacitat deis grans eixos de comunicació, s'han millorat molt els accessos als nuclis urbans i
s'han suprimit moltes molesties, les molesties que representa
creuar algunes poblacions. Si en infraestructura viaria són
importants, en infraestructura portuaria -salvades les distancies d 'import economic- no van massa enrera: Sant Antoni
de Portmany, Fornells, Cala Bona, Portocristo, Portocolom,
la Colonia de Sant ]ordi o les primeres passes a Ciutadella,
tot sempre intentant millorar el que són els nostres serveis
donats des d'aquestes instaHacions.
La redacció elel Pla ele ports esportius intentant combinar
la insuficiencia el'amarraments i la impossibilitat el'alterar
I'ecosistema marítim; el proveiment el'aigua potable, ele que
ja hem parlat, on s'ha actuat principalment a la baelia ele
Palma o a les illes el'Eivissa i Formentera, amb obres el'emergencia, plantes potabilitzaelores que es troben en projecte i
en execució, algunes ja inauguraeles, les el 'Eivissa, les ele
Formentera, a l'aprofitament ja contractat amb el Govern i
concertat ele Sóller-sa Costera i el transvasament ele Llubí-sa
Marineta. Per cert, que em feia molta gracia que avui matí
em feien arribar com ja Pere IV el Cerimoniós va conceelir
el primer transvasament el' aigua eles el 'Esporles a la vila ele
Ciutat, facilitant la possibilitat ele passar per totes les finques
que volguessin tan sois amb la necessitat imperiosa ele comunicar-ho al governaelor ele les Illes, amb la qual cosa veim
que no hi ha problemes nous sobre la terra, perque a més
afegia que era impossible que aquells que l'aprofitassin en
cobrassin cap pesseta, si no la poelien aprofitar, que la eleixassin per a un altre.
La creació ele I'Institut Balear, ele I'Ibagua respon aixÍ
mateix a la preocupació elel Govern per aquest problema, i
fa la mateixa labor que ha fet I'Ibasan en elepuraelores, una
funció que, com saben, ens permet a I'hora el'acabar aquesta
xarxa ele plantes elepuraelores poeler elir amb tota tranquiHitat
que hem arribat, amb paraules elel Sr. Borrell, que Balears
sigui la millor comunitat -elit aquests elies elarrers- i que a
més tothom hauria ele fer, com ha fet Balears, totes les comunitats haurien ele seguir el seu exemple, ele posar un canon com el ele Balears. A més a més, ja esta m afegint noves
actuacions, reutilització el'aigües resieluals, aprofitament
terciari ele Sant LluÍs i el'Es Mercaelal, tractament ele fangs
i construcció ele plantes ele compost a Felanitx i Ciutaelella.
Onze anys el'aval1(;, ielo, onze anys per enelavant ja són una
realitat a Balears, el que elemana la Comunitat Europea per
el 'aquí onze anys.

1 tot tenint cura ele manera molt absoluta la protecció
elel meeli ambient, un elenominaelor comú ele nombroses
i elistintes actuacions que ens han elut a aelquirir compromisos ele relleu. El mes el'abril el'enguany, les comunitats
autonomes ele Catalunya, Valencia, Múrcia, Anelalusia
i Balears, varen firmar un acorel, la creació ele l' Arc
Meeliterrani Espanyol, per assegurar la convergencia
progressiva en el elesenvolupament el'aquestes regions
espanyoles amb un nivell mitja ele elesenvolupament ele
les regions europees i amb el compromís ele elesenvolupar el que alla es va elefinir, aquí ho hem definit ja
moltes vegaeles, com a elesenvolupament sostenible.
La millora del meeli ambient i la preservació elels
recursos naturals s'han vist afavorieles elonant compliment a la Llei el'espais naturals i a tots els elesenvolupaments elels plans especials. Neteja d'arees naturals, neteja ele fons marins, continuació el'aquestes actuacions a Es
Trenc, Sa Canova, Punta ele N'Amer, Cala Figuera, el
programa Costwash, 25 centres elocents se n 'han aprofitat i més ele mil alumnes. S'han fet també accions continuaeles el'eelucació ambiental i hem posat a elisposició
elels centres escolars eliferents campanyes ele sensibilització, a totes les Illes. La Comissió Balear elel Meeli Ambient, en aplicació elel elecret corresponent, ha fet eluplicar
les avaluacions elel pacte ambiental, cosa que permet,
amb la vista posaela al futur, minimitzar l'esfon; negatiu
elel progrés.
En costes hemassumit la competencia, com a conseqüencia ele la sentencia elel Tribunal, la competencia
el'exercir en zona ele servituel i ele protecció, I'atorgament ele les autoritzacions i la facultat el'instrucció i
resolució el'expeelients -llastima que hi hagi molt pocs
mitjans per fer-ho-, així mate ix el elecret sobre plans
el'orelenació elel litoral, i l'orelre elel Conseller el'Obres
Públiques aprovaela amb criteris generals, han fet possible un nou sistema ele elistribució ele les instal'lacions elel
servei de temporaela. A l'empara el'aquesta normativa
s'han elictat més ele 34 elisposicions.
També el Govern en temes el'habitatge tracta, en la
mesura possible, de canalitzar els seus esfon;os per fer
possible que els ciutadans tenguin accés a un habitatge
digne. En el capítol de rehabilitació, hi ha una normativa nova que ha demostrat una operativitat extraordinaria, no els donaré les dad es, pero són conegudes de tots;
i a la rehabilitació deis edificis no destinats a habitatges,
destaquen actuacions com Sant Gaieta, Maó, Santa
Maria la Major, Monte Toro o l'enllumenat i la reparació del Claustre de Sant Domingo. 1 hi ha tan tes peticions que ens ha aconsellat la publicació d'un nou decret,
de regulació de les ajudes que donara molt més protagonisme a aquells que han de fer la recuperació del nostre
Ilegat historic, molt més protagonisme i, a més, aixo
permetra el beneficiaris elirectes ele I'ajuda.
En actuació ele transports, continuam sense la fiscalitat aelequaela. Hem elut a terme el manteniment d 'ajueles
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a les IÍnies on hi ha poc transit, on l'empresari ha presentat
actuacions que renovin la seva flota o mecanismes que permetin la millor utilització per a les persones discapacitades.
Dins aquest tema destaca el tema del transport ferroviari, on
s'ha de ressenyar, ho deiem al comen<;ament, que ens varen
transferir les IÍnies que explotava Feve, i que a aquest efecte
s'ha constitui't una empresa pública, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, com també la línia Palma-Port de Sóller, explotada per concessió. Sense cap ruptura amb els esquemes anteriors de funcionament, s'han posat en marxa les actuacions
següents: renovació de les unitats, una estació nova a Palma,
rehabilitació de les altres, nous tallers i obres complementaris
i seguretat, amb un pressupost de quasi 1.900 milions de
pessetes, la qual cosa permetra que sigui una realitat palpable
al més curt termini possible el parc de les estacions. En
aquest tema del transports -i ho deiem al principi- hi havia
un compromís, per part nostra i electoral, a haver obtengut
un regim de compensacions al transport marítim i aeri,
similar al de Canaries, tant per mercaderies com per persones. No ha estat així, el Govern continua les negociacions
amb l' Administració central, pero no hi ha manera de durlos a terreny.
Les al tres competencies assumides, com radiodifusió, fan
que ara puguem decidir en aquests temes i que, per tant,
totes les peticions en aquest sentit hauran de ser estudiades
en aquesta comunitat. Ens preocupaven d'una manera molt
gran -i ho saben- i ha estat tema de molt de debat, els desequilibris regionals, perque és ver que a la nostra comunitat
totes les zones no tenien les mateixes condicions a l'hora de
competir, volíem aconseguir igualtats de condicions de vida,
volíem aconseguir que en el futur tothom tengués igualtat
d'oportunitats; aquesta ha estat una constant del Govern,
també supos que deis altres grups polítics, de manera indirecta hem expressat l'esfor<; fet a l'hora d'aconseguir l'objectiu 2, perque aixo permetra fer esfor<;os de reindustrialització i aixo ens permetra donar-li vida novament a una comarca que ho havia de menester. També la declaració del 5b,
pero encara haurem de fer moltíssims més d'esfor<;os en
aquest sentit, a pesar que aquests són importants.
Entrem, ara, a cultura, educació i esports, tres eixos basics que constitueixen les essencies d 'una societat en progrés.
Dins una internacionalització creixent de les relacions polítiques i economiques, la cultura apareix com un signe important d 'identitat que ens fa ser nosaltres mateixos, pero que
també ens fa ser diferents, ens fa ser distints, i al mateix
temps 1'esport pot ser un deis lligams més forts de les relacions humanes entre les gents que constitueixen el mateix
poble i entre aquells ele pobles diferents. L'educació i la
formació es converteixen en clau important ele progrés i de
benestar. En definitiva, cultura, educació i esports són molt
més que una triple dimensió d'un humanisme integral, d'una
expressió deis nostres sentiments, són també un instrument
imprescinelible de benestar personal, ele benestar social, ele
benestar economic, com molt bé ho deixavem ciar al Pla
estrategic de competitivitat.
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Aixo representa una atenció molt especial en aquests
ambits, suposa una inversió cada vegada més intensa,
perque aquests ens duran el benestar i el progrés, supos
a més que així la nostra gent estara més formada. En
aquell programa, al del 91, el Govern parlava d'aquest
camí de progrés i d 'una actuació efica<; amb la gestió
política, per aixo feia falta fer actuacions en infraestructures, en la millora de la qualitat, coordinar recursos,
elescentralitzar, potenciar els nostres valors, aixo significa un bon pla d'infraestructures, materials i legals, gestió
i eficacia, un pacte cultural convincent i un projecte
molt ciar ele futur. Ara ha arribat el moment de veure
que s'ha fet de tot aixo, vegem-ne algunes daeles concretes.
El 91 parlavem de la necessitat de crear infraestructures i de millorar els serveis existents, si és ver que la
cultura fa un poble, les institucions han d 'estimular i
afavorir l'accés de tots els ciutadans a una cultura cada
vegaela més rica, més plural, més participativa; i en
aquest sentit i sense tenir competencies plenes, és a dir,
tornam a ser en el tema ele les pessetes, així i tot són
avui una realitat l'Escola de Turisme, l'Escola Internacional d'Hosteleria, la residencia universitaria, i tot quant
fa referencia a les pistes poliesportives per a les escoles,
on hi ha hagut una entesa molt clara de totes les administracions. També ho són el Conservatori d'Eivissa i de
Maó, i a més entraran al Parlament projectes de llei
d'arxius, museus i biblioteques i de l'esport, que ja esta
aprovat, arnés elel ele la ciencia i la tecnologia.
Ens quedava encara a enllestir el projecte d'un conservatori per a Mallorca, perque fa falta anar-nos-en
d 'on estam i fa falta un sistema de donar més bona
educació, i arnés l'ampliació també elels museus de
Mallorca, d 'Eivissa, ele Maó, Sa Pobla i Muro. Tot aixo
sense perelre de vista un pla d 'infraestructures que avui
s'elabora entre el Ministeri de Cultura, la Comunitat, els
consells insulars i els ajuntaments, per als espais culturals al Castell el'Eivissa, la biblioteca d 'Eivissa i Formentera, entre d'altres.
És necessari conservar, protegir i promocionar el
nostre patrimoni historic i artístic, a més elel natural,
perque d 'aquesta manera contribu'im a conservar una
cosa més important que és el patrimoni espiritual i, a
més a més, per que no, a incrementar una oferta turística i cultural de més qualitat i de més renelibilitat economica.
Les cartes arqueologiques, més de 4.000 jaciments,
2.758 eleclaracions de béns d'interes cultural, el Pla de
fa<;anes i els seus resultats, el programa de recuperació
de creus, conjuntament amb Sa Nostra, són mostres
evidents d'aquest interes, sense oblidar exposicions,
concerts, festivals, esdeveniments internacionals programats amb motiu de l'Any Miró, de l'Any ele l'Arxiduc
o trofeus esportius de més renom elel Mediterrani; pero
hem el'aprofitar els nostres recursos i oferir els millors
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serveis possibles amb manco pressupost, i així s'ha fet coordinació entre els organismes imprescindibles, s'han unit els
esfon;os, s'han aprofitat més ben els recursos, i així, fruit
d'aquest esperit, és la posada en marxa efectiva del Pacte
cultural per a exposicions o manifestacions culturals i per a
tot el que fa referencia a informació.
Per aixo, tal com discorre la vida a la nostra societat, crec
que s'entén que I'any 91 proposassim com una meta a aconseguir la promoció de I'esport base i la realització d'actes
culturals i esportius de rellevancia. L'esport en edat escolar,
40.000 llicencies, 1.624 associacions esportives, 9 centres de
perfeccionament que fan el seguiment a més ele 900 esportistes, ens fan sentir satisfets; campionats el'Europa el'snipe a
Maó, el 'Espanya ele wind-surf a Eivissa, 1.000 veles per a tots
els al·lots i al· lotes ele les quatre illes, i programes educatius
d 'Unesco, ele la Freref, ele paisos iberoamericans. Tenim
elavant el gran repte conjuntament amb altres institucions de
fer front a la responsabilitat ele posar a punt la Universiada
99, perdin tot temor, crec que tot arribara a bon fi si continua el bon enteniment que hi ha entre tots els responsables.
Dins aquest capítol té sempre un apartat propi el tema
de la llengua. Sempre he cregut i ho he elit i he defensat que
és necessari anar consolidant la llengua com a una eina normal de comunicació, pero tampoc he tengut cap empatx de
elir-Ios que aquest procés ha ele ser un procés de conscienciació, mai un procés el'imposició, mai un procés de fort i no
et moguis. Crec que I'ús ele la nostra llengua s'ha incrementat i, a més de jo ho creuen altres, especialment a les escoles
i que, arnés, se'n fa un ús amb normalitat, hi ha ajudat molt
la campanya interinstitucional ele normalització lingüística,
hi han ajuelat les orelres el'autoritzacions que s'han anat fent
fins ara, els cursos ele reciclatge i totes les mesures que s'han
empres. Dins aquestes polítiques continuarem impulsant,
com ho hem fet, les moelalitats emprades a les nostres illes,
que s'han de promocionar com a salvaguarda ele la nostra
identitat com a poble. Vull elestacar, en aquest cas, l'Estudi
toponímic de l'il!a de Formentera, l'elaboració ele material
elielactic propi i altres actuacions que s'han fet en aquest
sentit. Aquest camí l'hem recorregut sense sotracs i sempre,
i volem que sigui així, posant el sentiments per damunt de
tot.
Ens toca ara parlar ele sanitat, ens toca parlar d'assistencia sanitaria, i al mateix temps d'assistencia social, tot un
conjunt ele mesures imprescinelibles per aconseguir elins una
societat moelerna que aquesta sigui sensible als problemes
que I'envolten. 1 és un camp molt ampli, molt variat, molt
extens, amb un gran ventall ele possibilitats, en el qual no ens
queela més remei que anar-hi per parts.
L'assistencia sanitaria propiament elita, elins aquest tema
s'han superat els objectius basics establerts a I'apartat ele
sanitat, la creació del Servei Balear de Salut, 14 el'agost elel
92, elesplegava la Llei general de sanitat, de la qual en seguim
les directrius, ens conferia amplies funcions assistencials i ele
promoció ele la salut incloent laboral, mental i grups ele risco
És a partir elel Servei Balear de Salut que es pretén instaurar

un model sanitari assistencial nou, com un instrument
essencial, crec que és una coincielencia generalitzada,
que el model de prestació sanitari de I'estat espanyol ha
arribat a un punt d 'exhauriment, i no per vell, només té
50 anys, aixo no és res, sinó perque s'ha anat desfasant
totalment i perque es troba a un moment en que el
compliment de I'exigencia actual dins el marc social i
democratic i dins el que la Unió Europea comporta, en
aquest circuit internacional, el fa cada dia més complicat.
L'Insalud, i la prestació sanitaria és a través ele l'Insaluel, esta molt encarcassat, és un sistema estatutari
parafuncional i té una legislació el 'una rigielesa massa
grossa. El model sanitari assistencial o de prestació que
es recomana actualment va cap a altres punts totalment
elistints: separar el finan<;ament pagaelor de prestació de
serveis; establir un moelel amb un mercat intern que
permeti no tan sois competitivitat sinó que a més cadascú pugui elegir I'atenció sanitaria; rebuig de rigieleses
del sistema ele contractació aelministrativa; poder usar
fórmules ele elret privat molt més agils; descentralitzar
I'atenció i la concessió el'autonomia a la gestió periferica, transformació a llarg termini elel personal estatutari
parafuncional amb personal laboral.
No es tracta, que no ho cregui ningú, de privatitzar
la prestació elel servei públic sanitari, sinó ele fer que el
finan<;ament continul essent públic i la prestació, universal. El Servei Balear ele Salut neix amb aquesta voIuntat integraelora i descentralitzaelora i ha ele ser el
vertaeler instrument de finan<;ament i ele control. La
prestació sanitaria es proveira mitjan<;ant empreses
públiques sotmeses al elret privat, directament des elel
Servei Balear ele Salut. Així es va crear Gesma, se li va
excloure I'Hospital loan March i quan s'ha assumit la
labor ele gestió deis hospitals General i Psiquiatric,
igualment també I'ha assumiela i assumira també la ele
la casa de socors ele l'ajuntament ele Palma. D'aquesta
manera, quan qualque dia arribi la transferencia ele
I'Insalud estarem preparats per gestionar aquests serveis,
mitjan<;ant aquesta fórmula.
Facem un petit repas deis temes més importants. En
atenció primaria i la xarxa deis centres ele salut ha permes assegurar a nivell ele compliment elel conveni amb
l'Insalud, i esta cobert més elel 75% de I'objectiu marcat, a Menorca el sistema sanitari programat esta complet amb la inauguració elel centre el'Alaior, a Eivissa
amb el centre ele salut ele Formentera ja inaugurat, s'han
superat els entrebancs que hi havia, i a Mallorca es troben molt avan<;ats avui i a punt el'aconseguir-se qualificacions per a Pollen<;a, Alcúelia, Llucmajor, Arta i Capelepera. Així, d'aquí elos anys, la Conselleria de Sanitat
haura complit les prescripcions elel conveni amb l'Insaluel i tota la xarxa sera completa.
Atenció hospitalaria, aquest és un altre cantet. Les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera esta n
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ateses de distinta manera. Menorca, Eivissa i Formentera
amb Verge de Toro i Can Misses estan bastant cobertes. El
Pla director d'ordenació sanitaria preveia, tal com estava
aprovat aquí, al Parlament, dividir Mallorca en tres arees:
Manacor, Inca i la gran area urbana de Palma; aquí hi ha
hagut diferencies amb Insalud a 1'hora de les prioritats, no
hi entraré, Insalud ha prioritzat Palma damunt Inca, nosaltres prioritzavem, no hi havia discussió respecte de Manacor,
prioritzavem Inca damunt Palma, no obstant aixo, el que sí
és important és que la societat balear conegui que hi ha un
tracte, encara avui discriminatori, negatiu per part del Govern central amb la nostra comunitat. Estam a un nivell
d'habitant i any de despesa de 57.000 pessetes contra 69.000
de la mitjana espanyola, i quan Manacor hagi entrar en funcionament, amb la qual cosa haurem superat les 60.000,
encara no arribarem a la mitjana.
En salut pública, cal destacar el control sanitari alimentari, sobretot després de la reestructuració del servei veterinari,
l'eficac; labor als escorxadors, a les indústries carniques, amb
les analítiques per detectar residus solids a la carn, i un alt
nivell higienico-sanitari que augmenta cada clia d'una manera
constant. 1 en temes de vacunacions, podem dir peoners en
moltes d'aquestes, especialment en l'hepatitis E, igual que
l'actuació duta en prevenció de la sida o en tot allo que a la
salut escolar s'ha fet per a detecció precoc; d'hipoacusies i el
diagnostic prenatal de malformacions congenites.
En el camp del consum, altre temps massa oblidat, actuacions d 'inspecció i foment, constitució de la comissió coordinadora de consum de la CAIB, el Consell autonomic de
consum, l'atenció a les reclamacions formulades pels consumidors i darrerament la constitució de la J unta arbitral de
consumo
En atenció social, les pro postes d 'actuació contemplades
en el Pla quadriennal de serveis, estan practicament cobertes
en una gran part, s'han seguit i s'ha cobert al cent per cent
tota la xarxa basica de serveis socials de tots els municipis, en
el camp de disminucions, en el camp deIs serveis socials, el
Pla concertat de prevencions basiques donen assistencia
sanitaria als disminui"ts, tant de detecció, informació, orientació i atenció domiciliaria. Metabolies, consell genetic,
detecció i salut infantil, amb la gran i inestimable ajuda deIs
centres educacionals de disminui"ts, deIs integrats dins la
Unac que fan una gran tasca assistencial, s'ha cobert practicament tot el coHectiu de disminui"ts físics, psíquics i es
garanteix una cobertura total, a Mallorca, Amif, a Eivissa i
Asimpros a Menorca, que executen tasques similars a les
descrites per a Mallorca. Ens faltava un gran tema, que s'ha
posat en marxa amb el funcionament de la residencia de Son
Tugores per cobrir les places residencials per a disminui"ts
profunds, ara s'obriran dues mini-residencies més a Manacor
i a Inca, per tenir així establerta l'assistencia a tota Mallorca;
a Eivissa, a través del Patronat de salut mental es garante ix
la cobertura assistencial a tota l'illa; i respecte de Menorca,
es gestiona en aquest moment la possibilitat d'obrir un centre
per a profuncls. Al mateix temps s'ha potenciat la integració
laboral amb un centre especial cl'ocupació.
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Un camp especialment important, tractat a tots els
altres debats, que sempre ha tengut una especial dedicació per part deIs grups de l'oposició, era el camp de la
dona, de la igualtat d 'oportunitats. Des del Decret
71/1993, de dia 1 de juliol, aquesta actuació passava a ser
coordinada per la Vice-presidencia, i des d'aquest moment es donava un impuls important a aquesta política
d'igualtat d'oportunitats, igualtat de drets, no a la discriminació i a la participació, volíem que aquesta fos equitativa en tots els ambits de la nostra societat. S'han fet
i s'ha perseguit el fi que es puguin inserir totes les dones
en el món del treball i especialment a través de programes especials, fins i tot europeus, en aquells llocs on hi
havia manco possibilitat, on es duia un retard important.
S'han impartit cursos de recerca de feina, de formació
personal, d 'habilitats social, d 'iniciació teorica-practica
d'atenció al malalt; i dins l'ambit social i sanitari s'han
coordinat, col·laborant, totes les actuacions que els diferents serveis cle les distintes administracions i organitzacions governamentals han dut a terme, en aquest camp
de la dona, especialment en aquells on es patia especial
situació de marginació.
Dins l'ambit específic deIs serveis socials, els centres
de Son Roca i Verge de Uuc a Palma, d'acord amb
l'ajuntament, estan dins un procés d 'integració a nivell
tecnic dins la xarxa d'aquests serveis; a tots els pobles de
Menorca, d 'Eivissa s'han creat unitats d 'actuació social
d 'atenció primaria, on també es detecten els casos i on
hi ha derivació cap als centres específics d'atenció a la
dona. En el Pla quadriennal es proposava la creació de
dos centres d'acollida d'urgencia per a mares fadrines i
clones separades o maltractades, aquests estan radicats a
Palma d'una manera principal, un al carrer de la Rosa,
dependent de Caritas, i un altre pis, on Caritas hi té
una certa col·laboració. La Conselleria de Sanitat va
cedir els centres d'acollida i també s'han cedit pisos a
Menorca i a Eivissa.
Avui, en col·laboració amb altres instituts, I'Oficina
d 'ajut a les víctimes del delicte ha fet cursos sobre violencia contra les clones i els menors, i altres amb una
visió molt particular d 'aquests temes, que crec que estan
alabats per tots. Fins i tot, també, s'ha fet que la participació de la dona sigui plena i efectiva fomentant I'associacionisme femení, aquí on se 'ls ha donat i creat els
canals de comunicació amb les diferents associacions i
així se'ls facilita el suport tecnic i economic necessario
De l'actuació en el camp deIs majors, només els diré
dues paraules, cobertura amplia, sense disparar els costs
i que, arnés, totes les necessitats més importants d'aquest sector, són cobertes. En el camp de la marginació
adulta, que aquesta es concentra molt especialment en
els grans nuclis urbans i especialment a Palma i que
s'han creat els circuits de marginació i de servei d 'urgencia que permeten cobrir d 'una manera integral
aquestes necessitats.
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En prevenció de toxicomanies s'implanta a molts de municipis de Mallorca que participen deis serveis socials, elels
serveis sanitaris de I'Insalud, juntament amb els centres escolars. S'han organitzats també tots els recursos assistencials de
caracter ambulatori i amb l'ajuda d'actuacions com el Projecte Home, la Comunitat Terapeutica de Ses Sitjoles, el Centre
de Reinserció de Palma, es cobreixen les demandes que es
presenten. També a Menorca, també a Eivissa, amb I'actuació del Patronat de Salut Mental es continua fent una tasca
assistencial amb el centre ambulatori i la comunitat terapeutica de Can Pep Xico, i a I'illa de Menorca, el centre coordinador, amb dos centres ambulatoris a Maó i a Ciutadella,
cobreix les demandes assistencials.
Voldria fer, i amb aixo comen~a la recta final, especial
aten ció al tema ele joventut, menors i família. Hem partit del
Pla balear jove elissenyat I'any 88, que feia el plantejament
teoric, i de llavors en~a I'hem anat moelificant amb l'experiencia adquirida que es va presentar al Pla quadriennal 91-95.
Que volíem aconseguir?, facilitar la participació deis joves
a la vida social, que s'afavorís I'associacionisme juvenil, fer
possible aquest repte de prevenir la marginació i fomentar la
solidaritat entre els joves i la resta de la societat, i donar
suport a la participació i a la creativitat juvenil a través de
mitjans ele comunicació i d'activitats formatives; i al mate ix
temps informar-los, orientar-los davant els problemes que
se'ls presenten a I'hora de realitzar tots els projectes ambiciosos que tenen, totes les activitats que duen.
És així que es varen tornar formular ele manera més ajustada aquests aspectes que la practica ens havia demostrat que
necessitaven una definició més actualitzaela. Hem consolidat
el teixit associatiu, hi ha implantació ele centres juvenils,
millora ele qualitat de les institucions, millora de la qualitat
de les institucions i deis serveis que els prestam, i es creen
serveis el'assessorament per als joves i per a les associacions
en materia d'intercanvis.
És imprescindible coneixer a fons els problemes que afecten avui als joves en general si els volem afrontar amb rigor,
i d'una manera molt especial a eleterminats grups de joves
per a poder així elaborar els programes que fan falta. Crec
que hem duit a terme polítiques que es poden definir com
a integrals ele tot allo que afecta la joventut, i a més els hem
creat els canals necessaris perque aquests programes arribin
amb eficacia a aquests joves.
En el tema de menors, saben que hem assumit aquesta
competencia. Les funcions que assumírem amb la competencia el'institucions públiques de protecció i tutela de menors són I'execució de les mesures judicials adoptades amb
aplicació de la Llei 4/92, la tutela ele menors en situació de
desemparament, totes les altres funcions de la Llei 21/87 en
materia d 'adopció, i la direcció, la inspecció, la vigilancia, el
foment i la coordinació de tots els organismes, serveis, i
centres de protecció i reforma del menor.
No ha estat facil ordenar aquest sector. Ha passat massa
temps entre una serie de vicis aelquirits perque no tenia una

dependencia clara orgalllca, i perque la gestió estava
envoltada i sotmesa a massa limitacions d'un conveni de
col·laboració. Pero finalment hem aconseguit poder
passar d'una política de subvencions a una política de
convenis o concerts, d'una política de molt poca
col'laboració entre les administracions a una de molt
clara coorelinació. I pens que aquest és l'exit més important.
Una paraula requereix un tema que ha estat important al llarg el'aquest any, i és la gran col·laboració, la
gran participació dins aquest tema de joventut i menors,
dins el que pot representar com a imatge l'Any internacional i el Pla Integral de la família. AquÍ va comen~ar
l'Any Internacional, un any que no ha de ser només el
d'enguany, perque la família és basica i sempre I'hem
de tenir present si volem construir la nostra societat.
S'hi ha ele fer feina de valent. La família sempre ha
estat un eix el'actuació i ele preocupació del Govern
balear, per aixo un elels primers actes de l' Any Internacional es va organitzar precisament pel Govern balear,
i des ele llavors en~a s'ha creat la Direcció General
precisament de Joventut, Menors i Família, s'ha preparat un congrés internacional, s'han realitzat eliversos
cicles i actes amb motiu d'aquest any internacional,
s'han elaborat estuelis amb uns problemes i necessitats,
i esta en marxa tot un pla integral que tracti la família
eles elels eliferents punts ele vista: sanitat, habitatge, cultura, economia, serveis socials, foment d'associacionisme.
Comptam amb els punts ele vista de les eliverses associacions i entitats que treballen en aquest tema, perque
és basic que aquest pla reculli no els nostres punts de
vista, sinó realment les necessitats, tots els problemes
que la suscita.
Pero al llarg ele tota la meya interven ció hauran vist
que caela vegaela la paraula Europa surt amb més intensitat, que caela vegada estam més lligats a tot allo qui
sigui Europa, que caela vegaela hem ele veure com Europa intervé més, i es converteix en un tema important i
necessario Per aixo volem destacar dos tipus el'actuacions
que ha tengut el Govern balear.
Primer, hem tractat ele participar en tots els organismes, assemblees i comites: Comite ele les Regions -un
organisme ele la Unió Europea; formam part ele les
comissions ele política social, sanitat, cohesió economica
i social, i ele les ele l'Europa de les ciutats, investiga ció
i cultura, joventut i consumielors. Vice-presielencia forma part també ele la nostra representació espanyola en
el Congrés de poelers local i regionals elel Consell el'Europa. Estam elins la Conferencia sectorial el'assumptes
comunitaris. Estam també i coorelinam les reunions
interdepartamentals del Govern perque el 'aquesta manera la nostra actuació sigui caela vegada més efica~ a
Europa. I aixo sense oblielar tots aquells vells organismes
que avui perden un cert protagonisme, pero que en
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cobreixen un de nou, com el Consell de regions periferiques
i marítimes o l' Assemblea ele regions d'Europa.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President.

Tot aixo ens ha eluit a la segona, que sent conscients de la
necessitat de tenir un sistema de coorelinació que caela vegada
sigui més perfecte, que ens permeti anal' a tots amb els mateixos criteris, i a fer un seguiment deis temes, s'hagi fet
possible crear el Centre Balear d'Europa, institu'it amb la
idea que hi hagi una sola fórmula de gestió permanent a
Balears i davant tots els estaments, i elavant tots els organismes europeus.
Si vull acabar igual que aquell programa electoral que els
vaig dir, elues paraules sobre I'aelministració. Crec que tots
som conscients que hem fet un gran elesplegament dins
aquest ambit, i tal vegaela sigui el més mal ele veure. S 'han
elaborat les elisposicions per les quals es moelifiquen i complementen els procediments administratius. Hi ha un elecret
que regula I'exercici de la potestat sancionadora; el calendari
d'inhebils. Ara treballam, i ho saben, en el desplegament ele
I'artic1e 46 de la Llei 30/92, el 'organs competents per autentificar documents i elaboració d'instruccions per facilitar a
tothom I'accés als registres i a l'arxiu aelministratiu. Aquestes
normes juríeliques suposen un elesplegament molt profund
de les prescripcions contengudes a la Llei 30/92, que
col'loquen I'Administració de la Comunitat Autonoma a un
lloc capelavanter en aquesta area.
I els faré en aquest moment llicencia de totes les actuacions duites en materia d'activitats c1assificades, una actuació
que ens ha permes simplificar, mantenir, coorelinar totes
aquestes actuacions el 'una manera molt clara perque en el
moment d'arribar a aquesta situació actual de transferir
aquest servei d 'activitats c1assificades als consells insulars,
tenguéssem el menor nombre possible de problemes, s'haguessen avan¡;at, posats al dia tots aquests serveis, i s'hagués
fet un desenvolupament molt important perque no hi hagués
les actuacions endarrerides que hi havia altre temps.
I amb aixo, senyores i senyors, vull arribar al final, vull
acabar, per no cansar-los més. Pero vull acabar reconeixent
que aquesta llista ha estat llarga, pero que ho podria haver
estat molt més; pero que realment aquest és I'estat avui de
la nostra comunitat; i que el Govern ele la Comunitat Autonoma, bra¡; a bra¡; amb la nostra societat, ha fet que puguem
dir amb molt d'orgull que som la millor comunitat cl'Espanya; i ho faré a 1'hora d 'acabar amb una frase, igual que he
comen¡;at, extreta elel eliscurs d'investidura, una frase que
almanco per a mi, pel contingut que té, crec que és molt
important, un contingut al mateix temps de reconeixement
i al mateix temps d'humiltat. Moltes coses hem fetes, moltes;
hem actuat amb prudencia i amb molta, pero també hem
actuat sense cap por a ningú, i aixo ens fa dir avui, amb tota
I'humiltat necessaria, pero també com un crit el'esperan¡;a
que estam en condicions ele poder continuar progressant.
Moltíssimes gracies.
(Aplaudimcllts)

Arribat a aquest punt, se suspen la sessió fins elema
a les quatre i mitja de I'horabaixa. Gracies a tots.
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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots. EIs prec que seguin en els seus escons, per favor. Recomen¡;a la sessió corresponent al debat
sobre I'acció política i de govem. Correspon el tom d'intervenció als grups parlamentaris, el qual es fara de menor a
major, i correspon en primer lloc al Grup Parlamentari
MIXT. Sr. Pascual, ten en acord en el Grup Parlamentari
MIXT quant al que els pertoca en intervencions? Sí, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, hi ha acord quant a dividir el temps de
trenta min uts en tres parts de deu, en aixo hi ha acord, pero
en tot allo altre no hi ha acord; ni en l'ordre el'intervenció ni
en el tema de les repliques no hi ha acorel.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual.
Se suspen la sessió per un temps de cinc minuts. Deman
als eliputats del Grup Parlamentari MIXT que acueleixin al
meu despatx.
Senyores i senyors diputats, recomen¡;a la sessió, els prec
que seguin en els seus escons. Les intervencions elel Grup
Parlamentari MIXT seran de la següent manera;: Intervenelra
en primer lloc el diputat Sr. Vidal, a continuació el eliputat
Sr. Peralta i tancara la Sra. Munar, i en tom de replica intervendran el Sr. Vidal i el Sr. Peralta.
Té la paraula en primer lloc el diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores eliputaeles, senyors eliputats, Molt Hble. President. Per sorteig m 'ha tocat ser-ne el
primer, així doncs almenys no copiaré res de ningú, en la
replica, al discurs del president d'ahir.
Bé, ahir varem escoltar una exhaustiva exposlclO, quasi
un inventari competíssim, que ens va fer el Molt Hble. Sr.
Presielent de la Comunitat Autonoma respecte de la seva
gestió q uasi de tota la legislatura, en aquest debat de política
general corresponent a aquest any. Naturalment, cadascú en
aquest tipus de debat -i ho sap molt bé el Sr. President, el
qual no fa molts de dies va participar en el debat ele l'estat
de les autonomies- ha de jugar el seu paper, i sobretot si sap
quin és aquest paper. Jo crec que el president ele la nostra
comunitat auto noma va saber perfectament a Maelrid quin
era el seu paper, el varem seguir a través de la televisió i
ahir varem tenir oportunitat de seguir-lo en viu, pero ahir,
segons ho veig, va canviar totalment el tipus de discurs; és
ciar, la veritat, jo vaig sentir una vegaela, en una ocasió similar, un polític que no és ara en aquest parlament, al qual
quan li vaig dir: Si alla deies aixo i avui elius aixo altre ... , i
em va contestar molt bé: No és el mateix comprar que ven-

dre, i ahir, naturalment, el paper del Molt Hble. President de la nostra comunitat venia a ser, sense anim de
comparances, el del Sr. Felipe González a Madrid. Jo
aquí naturalment no pretendré emular el papel' que va
fer a Madrid el nostre president, pero així mateix voldria introduir una cosa important en aquest debat, i com
que només tenc deu minuts -i sol parlar massa- per
contestar un discurs de quasi dues hores, crec que, en
anal' al gra, sí que he de dir que la meya analisi sera
des de la perspectiva ... , o sigui, com es veu I'autonomia
balear des de les illes menors, com es veu I'actual estat
de I'autonomia balear des de les illes menors, perque
endemés crec que amb aixo contribuesc també a allo
que hem clit tan tes vegades, que la nostra autonomia,
donades les condiciones, les peculiaritats, en fi, Is condicions geogr3.fiques, naturalment, pero també les polítiques, historiques, etc., la nostra autonomia, per ser valida, fins i tot viable, ha de passar per totes i per cadascuna de les illes.
Aquí el Sr. President ens va presentar el panorama,
naturalment des de la seva perspectiva; bé, jo avui he
llegit com si estiguéssim en el país ele les meravelles. Jo,
i no jo, li puc elir comes veu l'actual estat ele la nostra
comunitat autonoma i sobretot en alguna cosa tan important com és I'autonomia, l'estat ele I'autonomia, eles
ele les illes menors, i no ho he escrit jo, m'agrada molt
escriure, pero aixo no és meu, a més, va signat pel
director del Diaro de Ibiza, on divenelres passat, a un
article titulat Consells i estado de la autonomía, jutjava,
fins i tot crec jo que eles el 'una perspectiva massa rigorosa, la menció que va fer als consells insulars alla, a Madrid, quan no sé si comprava o venia, pero vaja, quan
estava en el seu paper a Madriel. Aquí diu -ho posa en
boca seva- que va dir que les Balears són administrativament -ho posa en cursiva- una província amb tres
consells insulars, i diu que aquesta organització administrativa singular, si no és així, els consells insulars,
nascuda arran ele la Constitució, no tendran mai la imprescindible autonomia financera si no se'ls reconeix, o
sigui ... , ho llegiré en castella per no embullar-nos: "Necesitamos también que el sisiterna de financiación reconozca con más hechos aún esta organización administrativa singular". Bé, acaba per dir-li: "desde la periferia
insular, la vara de medir la autonomía de Balears no
esta sólo en el mayor o menor techo de competencias
alcanzado con respecto al Estado, sino en la capacidad
de nuestras instituciones para depositar en los consells
todo el poder y toda la capacidad de gestión que el Estado les otorga; relegar a los consells al mero papel de
comparsas es torpedear nuestro proceso autonómico, y de
eso precisamente no se puede hacer responsable a Felipe
González"; bé, aixo no ho dic jo, pero perque tengui
una ielea sobre com es veu eles d'una ele les illes menors
I'actual estat de l'autonomia.
Jo sí que li vull elir -i som jo qui li ho diu-, respecte
d'allo que ens va assenyalar ahir, quant a la descentralització de la nostra comunitat autonoma, que franca-
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ment voste fa fer un inventari, pero és que va fer fins i tot
un inventari ele futur; o sigui, va posar ja com a fet una serie
ele traspassos ele competencies que tot allo més han tengut
entraela elels projectes ara. Jo li volelria fer una observació,
que aixo és com aquells alumnes o aquells estueliants que
eleixen per estueliar al elarrer les eliferents assignatures i que
quasi sempre els queelen penelents, quasi sempre. Jo eliria que
la gran assignatura penelent elel seu equip ele govern és precisament aquest traspas ele competencies, aquesta realització,
no perspectives ele futur, caela vegaela aquí parlam elel mateix, pero no em vull fer pesat. Crec que constructivament el
que s'ha ele fer és presentar unes propostes ele resolució que
estiguin en la línia elel que voste va elir que estava ja fet. Si
voste compleix aixo, Ilavors sí que em convencera respecte
el'aquest punt ele I'autonomia vist eles ele les illes menors, si
compleix allo que li proposarem en les pro postes ele resolució -valgui la reelunelancia-.
Llavors, poelríem referir-nos a moltes altres coses, pero
no hi tenim temps, jo sempre he elit que el problema número
u que tenen les nostres illes, i sobretot les Illes Pitiüses, és el
ele !'aigua, i voste elira: Hi hem fet molt. Bé, han fet tant
que fins i tot ahir havien fet potabilitzaelores que estan en
projecte, i s'ha ele reconeixer aixo, i aquí l'Aelministració
central ha ajuelant bastant, el Govern balear ha ajuelat en allo
ele la potabilitzaelora el 'Eivissa, pero amb el que no esta m
el'acorel és amb la manera com es fa la gestió el'aigua, ja no
entr en el tema ele I'abastiment, sinó com es eluu la gestió
el'aigua. Si voste pregunta eles elel 91, perque és que la Junta
el' Aigües ele Balears la varen constituir per una llei elel 89
que va entrar el 90 i que fins ara, el 91, no s'ha parlat ele les
juntes insulars, pero les juntes insulars el 'aigua sense cap
competencia executiva. Per tant, la gestió ele !'aigua que s'ha
ele elur en una comunitat com la nostra, en caela una ele les
illes, per la propia illa; voste elemani-la a I'illa el'Eivissa i li
eliran: La qüestió ele gestió, aquesta gestió única ele I'aigua
que s'ha ele elur a caela una ele les illes, pel que respecta a les
Pitiüses, ha empitjorat, no ha millorat.
En turisme voste va tirar una cosa molt important, pero
com un repte ele futur, estam acabant la legislatura, pero un
repte ele futur, va dir que s'havia el'iniciar seriosament !'estueli per transferir fins i tot les competencies en orelenació
turística, molt bé, estupenel, pero jo li faig una proposta ele
resolució -ja la veura també-, perque si hem ele referir-nos
a altres coses, per exemple a aquest Poot, el qual a Mallorca
ja ha sortit a exposició pública, etc., sabem que el 'Eivissa s'ha
fet un estueli marc, pero, com eleia !'altre elia un altre polític
quasi tan ocorrent com jo: És un Poot, pel que es refereix a
Eivissa, buit; o sigui, ens ha elonat el pot, pero no hi han
posat res, a elins.
Pre acabar, el que sí que és cert és que amb les pro postes
ele resolució que crec que varen ser aprovaeles aquí elel 92 i
elel 93 va sortir allo elel Poot, s'hi varen assenyalar cinc mesos, acaba m la legislatura i esta m amb el pot buit.
Poelríem continuar amb aixo, pero com que el Sr. Presielent m 'ha ences el Ilum vermell, per acabar li eliré una cosa,
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que jo som solielari amb la resta ele la comunitat autonoma i que haver centrat aixo només eles ele la meya illa,
no treure tampoc cap conclusió ele tipus general respecte
elel eliscurs el'ahir -i acab, Sr. Presielent-, jo li he ele elir
una cosa: Jo no som tan crític, perque faig sempre les
crítiques eles el 'una perspectiva constructiva, com he
Ilegit avui que li fan crítiques a aquest respecte, pero
així mateix, com que crec que la Ileialtat, I'amistat,
!'afecte i tot el que sigui comencen per elir les coses com
són, jo crec que ahir voste va posar un emfasi en la
bona situació economica ele la nostra comunitat autonoma, crec que hi té tota la raó, perque és evielent, pero
allo ele la humilitat que eleia al final ele la seva intervenció no la va utilitzar quan .... , jo l'altre elia ho vaig Ilegir
a un perioelic el'aquí, ele Palma, eleia molt bé un agut
perioelista: "Per una vegaela la conjuntura ha pogut amb
l'estructura", i inelubtablement alguna cosa, i molt, ha
fet el Govern per aconseguir aquest bon estat ele la
nostra economia, pero hi han ajuelat causes -ho elirem
així, perque no eligui que el meu eliscurs és poc i¡'¡ustratexógenas, ele les endógenas n 'hi ha hagueles, pero el elia
que, per exemple en turisme, fallassin aquestes elificultats que tenen a altres punts ele elestinació tal vegaela no
tenelríem una economia tan prospera.
Sigui clit tot amb el sentit que li he elit abans, perque
crec que s'han ele elir les coses com un les pensa i és la
millor manera perque es pugui entre tots aconseguir el
millor per a la nostra comunitat autonoma. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Viela!. Té la paraula el eliputat Sr. Peral-

tao
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. Presielent. Sen yo res i senyors eliputats.
Sr. Presielent elel Govern ele la Comunitat Autonoma.
Ahir, poc elesprés ele la intervenció que va fer el presielent en aquesta tribuna, a través el'alguns mitjans de
comunicació aueliovisuals i avui a través el'alguns mitjans ele comunicació escrita, vam poeler escoltar i hem
pogut Ilegir que alguns eliputats el 'aquesta cambra i alguns responsables elels mitjans ele comunicació varen fer
una valoració crítica ele la seva intervenció aquí; fonamentalment, aquesta valoració crítica ha anat en la
línia que no havia estat un bon eliscurs, algú fins i tot,
Sr. Presielent, va qualificar-Io com el pitjor eliscurs que
havia fet en tots els anys ele presielent ele la Comunitat
Autonoma. Jo li he ele elir, Sr. Presielent, que el eliscurs
que, eles elel meu punt ele vista, es va fer ahir aquí, en
aquesta tribuna, va ser un eliscurs molt seriós, va ser un
eliscurs perfectament estructurat i jo he ele elir, eles elel
meu punt ele vista, que va ser un bon eliscurs, va ser un
bon eliscurs perque, com va elir en aqueix, no únicament
i excIusivament va fer balan<.; el'aquest elarrer any eles ele
la seva intervenció ele la Comunitat Autonoma, sinó que
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s'hi va fer un balan<; de tota la legislatura, en certa mesura
s'hi va fer un balan<; de tota la legislatura, de la feina que
s'ha fet i el'alIo que queda per fer o el'alIo que quedara per
fer quan acabi aquesta legislatura.
S'ha de dir que les coses, vistes i analitzades en el seu
conjunt, no una per una, perque moltes vegades d 'una per
una es pot tenir una opinió dolenta sobre una qüestió o molt
bona, i en canvi, vistes en conjunt, es té una opinió jo crec
que molt més encertada i molt més ajustada a la realitat.
S'ha de dir que, vista en el seu conjunt aquesta legislatura
que esta a punt d'acabar d'aquí a uns mesos, les coses no
han anat tan malament com alguns volen fer creure, o almanco ho intenten.

És cert que hi ha hagut mancances i que hi ha hagut errors, pero, com s'ha dit tantes i tan tes vegades,només aquell
que fa coses té el privilegi ele poder-se equivocar, aquelI que
només critica per elestruir no pot, ni se li ha ele permetre,
ten ir el elret ni tan soIs el'equivocar-se. Per tant, Sr. President, com he elit en altres ocasions, tendra el meu suport per
garantir la governabilitat el 'aquesta comunitat autonoma els
mesos que manquen per concloure la legislatura. Ara bé,
a<;o, Sr. President, no vol elir que jo no estigui preocupat per
quina solució o quina sortida ha ele donar-se a certes qüestions que hi ha plantejaeles, algunes de les quals molt importants. Voste, Sr. President, i tots els diputats d 'aquesta cambra saben que en el seu moment jo vaig ser molt crític, vaig
ser molt dur amb el cambalache -sigui dit entre cometesanomenat Pacte autonomic que vostes, Partit Popular i PSOE varen subscriure a Madriel, i tal com es va vaticinar aquí,
no tan soIs per part meya, sinó per part d'altres eliputats, el
resultat el'aquest pacte autonomic ha estat per ara un resultat
molt mins, un resultat molt poc positiu, fins i tot m'atreviria
a elir que el fet el 'haver signat aquest pacte autonomic, en
certs aspectes, ha estat negatiu per a aquesta comunitat autonoma; una altra cosa és que, eles el'una perspectiva ele
partits, es pogués fer una cosa o una altra, jo ho entenc, ho
comprenc, pero no ho puc compartir, com ho vaig fer en
aquell momento
A<;o seria amb grans trets la meya opinió sobre I'estat ele
la Comunitat Autonoma i sobre unes qüestions ele caracter
general. Ara bé, jo aquí no puc oblielar que som eliputat de
Menorca i que hi ha una serie ele qüestions concretes que en
un debat ele I'estat de la Comunitat Autonoma eles d'un punt
ele vista, com ha elit el Sr. Vidal anteriorment, insularista,
s'han de plantejar. Hi ha una serie ele qüestions que et creen
elubtes, et creen problemes i et creen allo que s'ha elit moltes
vegaeles, que hi donarien so lució i encara no s'hi ha donaela,
i vull recordar, per exemple, en temes de cultura, I'opertura
elel museu de Menorca, elonar solució al tema sagnant de
Cales Coves; en materia el 'obres públiques hi ha un tema que
em preocupa profundament,que és la construcció, més que
la construcció de la depuraelora jo diria la depuració de les
aigües residuals deIs \11unicipis ele Maó i es Castell, i hi havia
també un tema ele caracter general que sempre m'havia
preocupat pero elel qual he ele dir que, per les informacions
últimes que tinc, s'hi ha avan<;ant consielerablement i que es

contempla en els pressuposts ele la Comunitat Autonoma la seva solució, que és el tema del salari social, i per
una altra banda, crec que endemés s'ha fet una labor
important quant a poder arribar a un consens amb
agents socials perque aquest salari social no només sigui
una qüestió que figuri en els pressuposts de la Comunitat Autonoma, proposats pel Govern de la Comunitat,
sinó que tingui el consens més ampli possible,i aquesta
sí que és una qüestió en la qual vull incidir i per la qual
consider que s'ha fet una labor positiva des elel Govern
de la Comunitat.
He de dir, Sr. President, sense entrar afer valoracions negatives ele I'etapa anterior, que des que es va
proeluir el canvi en una serie ele conselleries del seu
Govern, he ele dir, i és una qüestió que no la constat jo,
sinó que la constata moltíssima de gent, es va iniciar un
taran na nou per part elel Govern i s'ha ~et un gran
esfor<; per intentar arribar, i en molts de casos s'hi ha
arribat, a un consens ampli amb els diferents estaments
ele la societat d'aquesta comunitat autonoma perque
molts deIs grans temes, molts deIs grans reptes que té i
que tenia el Govern d 'aquesta comunitat autonoma
poguessin treure's enelavant. Jo crec que només per a<;o,
només per aquesta passa enelavant que s'ha elonat,
aquest taranna que s'ha imposat eles del Govern que
voste presieleix, crec que només per a<;o s'hauria ele fer
una valoració positiva de la feina feta. Si a a<;o hem
d'afegir un tema en el qual voste va insistir d'una forma
exhaustiva ahir, que va ser el de I'estat de I'economia de
la nostra comunitat autonoma, els diferents índex economics ele la nostra comunitat autonoma, els quals ens
situen en molts deIs casos en primer lloc, evidentment,
hem ele coincidir que aquesta és la millor comunitat
autonoma el'Espanya, i ho hem ele elir perque vivim en
aquesta comunitat autonoma i perque ens sentim orgullosos ele la nostra comunitat autonoma, per una banela,
pero també perque els ínelex que tenim en aquests
moment de conjuntura economica, que els tenim a la
ma, elonen la raó a aquesta elirecció, i crec que a<;o és
una qüestió també fonamental i que ha ele ser tenguela
en compte. Desgraciaelament, segurament hi haura opinions que no aniran en aquesta elirecció i que faran
valoracions d'altres qüestions segurament més tremendistes, pero, que hem de fer!, jo crec que la realitat és
aquesta i que aquesta és la millor comunitat autonoma
el'Espanya, 'no ho deim nosaltres només, ho diu moltíssima gent que coneix aquesta comunitat autonoma,
que ens visita, que hi viu o que hi ve per feina, a la
nostra comunitat autonoma, de forma conjuntural, és un
comentari que te'l fan moltíssimes vegaeles en comparació amb la seva comunitat autonoma el'origen o el'alla
on ve.
Per tant, ja per acabar, Sr. Presielent, senyores i senyors eliputats, si, com deia, a tot a<;o hem d'aegir una
bona situació economica, a la millor en alguns casos
conjuntural, en altres no tant, com pot ser el cas elel
turisme, per circumstancies externes, si es posa la peelra
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perque molts deis problemes que hi ha pendents quedin
resolts i d'altres que tenen comen<;ada la se va resolució, com
el tema del Poot, del qual ja s'ha parlat abans, del Poot de
Mallorca, i esperem que el de Menorca i el d'Eivissa i Formentera també vagin endavant prest, hem de dir que aquesta
comunitat, senyores i senyors diputats, continuara progressant en una línia totalment positiva.
Només, ja per acabar definitivament, voldria afegir una
cosa: Senyores i senyors diputats, Sr. President del Govern
d'aquesta comunitat autonoma fins al darrer moment que jo
sigui diputat d'aquesta cambra no tan sois tendra el suport
en el sentit ample que li he dit anteriorment, sinó que també
a tot allo que suposi poder assolir un regim fiscal diferenciat,
i evidentment positiu, per a la nostra comunitat autonoma,
un regim com el que tenen a altres comunitats autonomes,
el qual no necessariament ha de ser igual, pero pot semblars'hi, com és el cas de Canaries, i per una altra banda a tot
allo que sigui lIuitar per aconseguir I'acces amb igualtat
d'oportunitats als fons de finan<;ament tan estatals com europeus. Crec que són qüestions fonamentals i que aquesta és
la qüestió fonamental de l'analisi que s'ha de fer de la situació de I'estat de la nostra comunitat auto noma, quant a
al tres qüestions, crec que no és prou important constatar-les
i crec que en el dia a dia, en el debat que es fa cada dia en
aquest parlament, ja es poden discutir. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Per tancar aquest torn té la paraula
la diputada Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Som
al final de la JII Legislatura d'aquest parlament, un parlament al qual, desgraciadament, hem vist arribar a uns mÍnims de dignitat que diuen molt poc en favor de qui per
voluntat popular hauria de parlar per consolidar la institució
basica del sistema d'autogovern d'aquesta comunitat, com
molt bé diu i consagra el nostre Estatut d' Autonomia.
Malgrat el Parlament esta en situació d'evident precarietat, la nostra obligació és la d'aprofitar l'oportunitat que
tenim avui per explicar aquí i ara quin és I'estat de la comunitat autonoma, que és el mateix que explicar quines són les
qüestions que continuen pendents de solució després de tants
d' anys de govern del Sr. Cañellas.
Ahir el president deia que som la millor comunitat autonoma de I'Estat espanyol, i nosaltres hi estam d 'acord, en
som la millor, pero el merit no és seu, Sr. Cañellas, en tot
cas, de Déu. Aquí hem de parlar de realitats polítiques, i
aquestes realitats són: 'Tenim els sous més baixos de tot
Europa, segons I'oficina de I'Europastand; som una comunitat on el 77% deis contractes que es varen fer l'any 1993 han
estat contractes a temps parcial, amb la inseguretat de tota la
gent que els pateix; som una comunitat on no tenim en absolut resolts els problemes de la infraestructura, no tenim bo-
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nes infraestructures en carreteres, ni en trens, ni en
transports de mercaderies, ni de persones; on I'aigua,
l'aigua que hem de beure, ens I'han de dur en vaixell des
de Tarragona, ion, quan tenim un incendi, han de venir
els avions de Valencia per apagar-lo; on per entrar o
sortir de ca nostra, de les nostres illes, hem de demanar
permís als controladors aeris -ja pot se'n riure, pero és
la pura veritat.
Diuen que si no se sap on es va, s'acaba sempre per
arribar a un altre 1I0c, i crec sincerament que amb els
objectius presentats ahir, vertaderament, Sr. President,
no sabeu on anau; no sabeu on anau quan denunciau
públicament, i sense empegueir-vos-en, el retard de I'incompliment del pacte autonomic PP-PSOE, un pacte
que havia d'ampliar competencies d'allo que ja us varem advertir en el seu moment que no era bo per a la
nostra comunitat, pero vós, empes perque el Sr. Aznar
volia sortir a la fotografía amb el Sr. González, el vare u
haver de signar, i ara us en queixau, i encara esperam
aquelles transferencies famoses de competencies que ens
varen prometre en materia d'ensenyament universitari
o en lnserso, només és que ni arriben ni arribaran, Sr.
President, i, si no, al temps. Mentrestant, aixo sí, estam
salvats, ens pode m conformar, perque mentrestant ens
podem entretenir amb la transferencia de competencies
de lIavors i de plantes de viver, segurament aixo es molt
important i ens donara molta de feina.
Sr. President, no sabeu on anau quan demanau davant l' Administració central el que negau als vostres
propis. Us record que enguany es compleixen ja cinc
anys de l'Estatut d'Autonomia, d'aquelles primeres
gestions de transferencies de competencies que es varen
tenir per tal motiu, i avui encara estam exactament
igual, reclamau davant I'Estat, demanau competencies,
pero als consells insulars no n'arriba cap ni una, de
competencia; és ciar, és allo que ja se sap, aquella dita
de "Fes el que et dic, pero no faci els que faig. '1
Facem un petit repas punt per punt. Quin és, Sr.
Presiclent, el model de país que vós teniu i quins són els
instruments de que disposau per poder-lo dur a bon
terme? Jo crec que no poeleu tenir mai aquest model de
país, perque, entre altres coses, al vostre discurs parla u
ele país, ele nació, ele nacionalitat, de regió, segons el
conseller de torn que us ha fet el tros. Parla de necessitats el'aconseguir un autogovern, hi estam el'acord, el
voleu pie, elescentralitzat i suficientment finan<;at, hi
estam totalment d 'acord, pero tenim molts de elubtes,
Sr. Presielent, tenim molts ele dubtes quant que el seu
grup parlamentari la vulgui assumir, aquesta aspiració,
recordi que en el seu moment ni tan sois varen voler
signar I'Estatut d'Autonomia, i ara se n'omplen la boca
cada cinc minuts.
Li assegur que Unió Mallorquina pensa donar suport
a qualsevol iniciativa que vostes tenguin per aprofundir
en l'estat ele les autonomies. Per aixo, us sol·licitam que
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faceu una petita reflexió a gent com el Sr. Aznar, que és el
vostre soci a Madrid, qui us proposa un nou pacte, com si no
bastas amb un que ens hagi perjudicat prou, un altre pacte
autonomic PP-PSOE per tal de dificultar i entorpir una
vegada més les transferencies de competencies i el procés
autonomic. Nosaltres, Sr. President, li asseguram que també
volem, com no, un regim fiscal propi i diferenciat, i aplaudim aquesta iniciativa, Sr. President, I'hi donam I'enhorabona, duguin-Ia tot d'una, nosaltres hi donarem suport, pero
aquesta pro posta tampoc no pot ser mai compartida amb els
seus, si els seu comanden no ho aconseguirem mai, Sr. Presidento Tengui en compte que el Sr. Fraga es va oposar a una
cosa molt més senzilla, simplement que en aquesta comunitat
tenguéssim el 15% de l'Irpf, i poc menys va dir que aixo era
atemptar contra la unitat d'Espanya, o és que no lIegeix,
voste, Sr. President, el que diuen els seus?
Parlau ele dur enelavant una política el més justa possible.
El bé comú ha el'estar per damunt elel bé particular; sí, Sr.
President, hi estam totalment d'acorel, pero, quin és el seu
concepte ele bé comú i ele bé particular? No puc evitar posar
un exemple del que per a voste significa bé comú i bé particular. Per exemple, tema ele lIeis d 'espais naturals i tema ele
protecció eI'aquests espais. En un moment eleterminat es fa
una lIei. A uns eleterminats propietaris se'ls eliu: Senyors, tot
el seu territori s'ha ele protegir pel bé ele la Comunitat. A
uns altres senyors se'ls eliu: S'ha ele protegir, pero arribarem
a un petit acorel, et permetrem fer un camp ele golf perque
no perjueliquin tant els teus interessos; casos, i concrets, Felanitx. A uns al tres se'ls eliu: Sí, realment s'ha ele protegir,
pero el que farem sera comprar; exemple, Cala Monelragó,
i 3.000 milions ele pessetes que hem pagat tot el poble ma1I0rquí. 1 el quart exemple el'aquesta igualtat és que quan
són ses Salines i és la seva propietat, i ele la seva família, es
elecideix elesprotegir el terreny i urbanitzar-Io. Aixo és el bé
comú per elamunt elel particular.
No m'estranya que m'encengui elllum, Sr. Presielent.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, el lIum s'encen quan duen transcorregueles
tres quartes parts elel temps que tenen previst, s'encen el
lIum groc; quan ha transcorregut tot el temps s'encen elllum
vermel!. És igual per a tots, Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
No elubtam que fos així, Sr. Presielent.
EL SR. PRESIDENT:
Li ho volia aclarir en qualsevol cas, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:

Economia. el Producte interior brut ha crescut, és
ver, pero aixo s'ha tradult en el nivell i qualitat ele vida
deis ciutaelans el'aquestes illes o en el d'un parell? Som
la primera comunitat en renda per capita, ha dit el
president, i també és ver, també és cert, pero aixo, que
és cert en termes absoluts, no ho és en termes reals,
perque el que passa és que tenim molt poca gent molt
rica i molta gent molt pobra, el que passa és que en fer
la divisió, la renela és molt bona. La realitat, Sr. President, és que el 37% ele la població ele les Illes Balears es
troba en uns nivells ele pobresa realment alarmants, amb
unes rendes -ho diuen les seves propies estadístiquesinferiors a les 500.000 pessetes anuals, més o manco allo
que els presents aquí guanyen mensualment, i també jo
en un determinat moment. Tenim, segons les vostres
elades, un nivell el'atur elel 125, Comissions eliu que és el
15%, la conclusió elel president ele la nostra comunitat
és que esta per elavall ele l'atur ele la Comunitat anelalusa, molt bé, ens pare ix perfecte, també hi estam per damunt de I'Estat espanyol, pero aixo, Sr. President, que
a voste li proelueix un cert consol, en paraules seves, ens
pareix molt, bé, consoli's, Sr. President, perque als
aturats crec que no els consola ningú.
Tenim, com he dit un elels sous més baixos ele l'Estat
i hem de tenir en compte que el 80% elels contractes
que es fan a la nostra comunitat són a temps parcial,
aixo significa que quan han acabat aquest contracte,
aquestes persones no tenen en absolut elret a prestacions
contributives i s'han ele conformar amb uns subsielis que
són ele miseria, pensi que vostes s'hi oposaven fins fa
ben poc, fins que hi va haver un canvi en el consell
insular, tan sois amb un subsielis el'ajuda als més necessitats, al qual no volen elir -no sé perque- salari socia!.
Parlau de elonar protagonisme a la iniciativa privaela,
esta molt bé, hi estam el'acorel també, pero hi ha més
empreses públiques que les que hi havia hagudes mai en
aquesta comunitat autonoma, quasi pareix que tenim
una col'locació ele I'Inem per a consellers i alts carrecs
una vegaela se n'han elesfet, cl'ells; tenim unes empreses
amb grans eleficits, Agama amb un gerent que cobra 8
milions ele benefici anual, cosa que no han somniat mai
els ramaelers ele Campos, perque ells tenen les vaques,
ells tenen la lIet, ells les munyen, pero no són ells qui
cobren aquest sou; esta pie eI'exemples, poelríem posarne també el de Semilla, que és paregut, amb un eleficit
ele 1.100 milions anuals, i que realment no resolen en
absolut els problemes el'aquesta comunitat. Negau la
intervenció pública a I'empresa privaela, pero en aquests
elotze anys heu estat un gran impulsor, Sr. Presielent, de
l'empresa pública, i anau en contra ele tota política
conservaelora i practicau una política de greuge comparatiu important, per que s'han ele subvencionar unes
eleterminaeles empreses com Bon Sossec, com Agama,
com CAP, com Cuart i altres no? Per que uns han de
tenir uns avantatges i els al tres ciutaelans no?

Anem sector per sector.
El resultat ele tot aquest entramat, Sr. Presielent, és
una societat fonamentada en l'especulació, on els perso-
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natges més alts de la cadena tenen una relació molt directa
i molt vinculada amb el Govern i, fins i tot, hi tenen negocis
en conjunt. "Bergues", "cuarts", "brokervals", "túnels de Sóller", "caps", "agamas", en el cim de tota aquest sistema hi
ha una administració que és plenipotenciaria, que no serveis
en absolut per solucionar els problemes de la nostra comunitat, sinó per funcionar, tenir la cadena en marxa, controlar
la maquinaria de vot, i a través de totes aquestes 5.000 famílies emprades a través de diferents llocs de treball, com assessors, com estudis, com el que sigui, continuar tenint majories dins aquesta comunitat autonoma, i si no les tenim per
la via del vot, ja les tendrem via parlamentaria, encara que
surti per un altre partit totalment contrario
Podríem parlar de transports. Des de gener ja tenim
transports, el podríem felicitar per aixo, pero resulta que la
línia Palma-Inca funciona molt pitjor ara que mai.
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Síndic de Comptes? Pensa redactar definitivament les
directrius d'ordenació del territori per poder planificar
definitivament i amb sentit comú el que és la política
turística, el que és la política deIs transports i el que és
la de medi ambient?, no ens hauria de tornar a passar el
que ens ha passat en carreteres, que un dia ens aixecam
i passen per totes les barriades de Palma i al dia següent
resulta que no passen per enlloco Pensa aprovar o no
pensa aprovar el Poot?, fa sis anys que en parlam, d 'aquest tema, és ben hora. Pensa crear més empreses
públiques? Es continuaran incendiant els nos tres boscos,
Sr. President? Millorara la qualitat de I'aigua?, promesa
importantíssima que es va fer, problema que s'havia de
resoldre en mig any ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Munar, per favor.

També el problema de l'aigua li varem advertir. Era
absurd dur l'aigua de sa Marineta a Palma, 1.600 milions
tudats perque només varen servir per a un mes, ara no es
conformen amb dur-Ia de sa Marineta, ara I'hem de dur de
Tarragona i en vaixell. No seria més logic i més normal
arreglar les canonades perque l'aigua no es tucli?, perque el
50 o el 60% d'aigua no se'n vaig pel clavegueram? Jo cree
que seria bastant més normal.
EIs incendis. Esta molt satisfet el Sr. President perque diu
que enguany ha anat millor que l'any passat, estupend, si
sempre anam així, jo cree que en cinc o sis anys anira fenomenal, ja no se'ns podra cremar res, ja ho tendrem tot
cremat, i en aquest serem supereficients, pero, Sr. President,
s'ha cremat a ciutat, s'han cremat a Arta, a Andratx, Calvia,
no es podra esperar que es cremi qualque cosa més.
Turisme. És cert que ha estat un any excel·lent, una bona
temporada turística, ja sabem tots gracies a que, pero també
sabem que és una situació totalment eventual, que no durara
eternament i que, per tant, el que hem de fer definitivament
és aprovar el Poot, planificar el sector perque no ens passi
com en els altres, on improvisam contínuament.
Jo, al Sr. President, i per acabar, tan soIs li demanaria que
puntualment ens contestas unes quantes preguntes.

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
... i que continua sent tan do lenta. Permetra als ramaders subsistir sense que una empresa pública els faci
una competencia totalment deslleial? Pensa elaborar un
pla de transports i de mercaderies que ens permeti la
comunicació entre els pobles i arribar a la pla<;a d'Espanya en tren i autobusos? 1 finalment, fins quan, Sr. President, l'afiliació, I'amistat, la família estaran per damunt del que realment aquesta comunitat necessitat? Eficacia i bona gestió.
Sé, Sr. President, que he d'acabar, i endemés sé que
no tenc replica. Ens agradaria de veritat poder-li haver
donat més idees de cara al futur, pero pareix que aixo
no és possible. Ens agradaria que en els propers mesos
que resten a aquesta legislatura hi hagués almenys un
programa de govern digne, que inclogués un pla de
carreteres subordinades a aquestes directrius d 'ordenació
del territori que ja hauríem de tenir, un Poot que mereixi aquest nom, que pensi en els petits i mitjans comerciants, que ha de donar a aquest sector una satisfacció perque les grans superfícies ja són totes aquí. Cree
que és necessari a aquesta onada d 'ncendis una solució
i resoldre definitivament el problema de I'aigua a mig i
a llarg termini.

Sr. President, existeix o no corrupció en el seu govern?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Munar, per favor.
Prec silenci als diputats. Continul, Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Tot d'una.
Voste reclama més competencies a Madrid. Pensa donar
aquestes competencies a la nostra comunitat a través deIs
consells insulars?, pensa fer efectiva, d 'una vegada per totes,
aquestes transferencies que tant es reclamen i que són tan
necessaries i imprescindibles per al bon funcionament de la
nostra autonomia? Pensa crear el Síndic de Greuges i el

Heu dit en el vostre discurs més o manco el mateix
de sempre, i encara que majoritariament teniu uns bons
resultats electorals, heu de recordar el que algun dia va
dir algú: Es pot enganar uns pocs durant tot el temps, es
pot enganar uns quants durant algun temps, pero no es
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poden enganar tots durant tot el temps. Sr. President, no ho
oblidi. Com que no tenim replica, pensi que tot el que li he
dit, encara que ja sé que voste tendra tot el temps de món
per replicar-me i per, de qualque manera, intentar desvirtuar
les meves paraules, voste ho sap, Sr. President, és la veritat
i amb aixo em basta.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Munar.
Té la paraula el president de la Comunitat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):
Gracies, Sr. President. No hi ha cap dubte que aquest
elebat comen<;a per deixar els grups formalment importants
ele I'oposició, gracies a paraules emprades avui un poc aquí,
en la dificultat de veure si encara milloren allo passat.
Jo crec que d'entrada volelria eleixar ben clar, ho vaig
intentar ahir amb les meves primeres paraules, i crec que
s'enganarien si fent-ne un examen, d'aqueixes, troben en
qualque moment, o a algun deis paragrafs, de la meya intervenció -ho elic especialment pel Sr. Vielal- que tot quan ahir
va ser relatat com a realització d'unes accions ele govern,
d'una gestió, a qualque banda hi hagués ni tan sois la més
petita menció que eren i es produi'a la relació causa-efecte.
al lIarg ele tota la meya intervenció vaig intentar eleixar clar
quines eren les accions de govern, al lIarg ele tota la meya
intervenció vaig deixar ben clar que para¡'¡elament hi havia
una situació, una acció directa per part de la nostra societat,
i que, en tot cas, aquells que havien de treure la conclusió de
si les causes, en aquest cas, part el 'aqueixes causes, les accions
de govern, havien proelu'it aquells efectes, o seria jo qui ho
fes, ni seria el meu grup qui ho fes, ni seria el Govern qui ho
fes. Aquesta és la gran tasca que pertoca fer a aquells que
són, en elefinitiva, el 'aquí a un parell de mesos, els qui ens
han de jutjar. Per tant, ningú no podra dir -i si en qualque
moment hi va haver relliscaela, que me'l diguin i el rectificaré- un a afirmació tan gratu'ita com dir: Jo, el meu govern
i les meves accions han produ'it que aquesta comunitat sigui
on éso Perque aixo no es pot dir mai; a l'inrevés, per ventura
sí. Moltes accions poelen dur a un fracas rotunel i impeelir el
camí i el desenvolupament normal ele la societat, pero no
crec que hi hagi ningú amb dos elits ele seny -qualque boig hi
ha- que vulgui pretenelre que les accions totes soles el'un
govern poelen elur a aqueixes realitzacions, hi va haver qui ho
va pretenelre a un govern al lIarg ele més ele eleu anys i ara
ha canviat ele postura, i ara ha passat a la postura mateixa
nostra ele eleixar que sigui la societat qui jugui el primer
paper i que elesprés li cerquin eles ele les aelministracions
totes les fórmules legislatives, ele suport, ele coorelinació
necessaries perque les seves accions sigui n un resultat.
Jo no puc acceptar, Sr. Vidal, haver canviat el meu eliscurSo Jo pens amb tota sinceritat haver fet en el Senat, en el
elebat ele l'estat ele les autonomies, poc més poc manco les

mateixes reclamacions -si la paraula se m'aelmet-, els
mateixos retrets -si se'm permet- que he fet eles el 'aquesta tribuna caela vegaela que he parlat elel tema de
profunelització de l'estat ele I'autonomia.
Igualment alla, com igualment aquí, vaig elefensar el
fet el'un pacte autonomic com una solució per veure si
desembossavem un procés que estava estancat alllarg ele
set anys, un procés de mínims que en aquesta tribuna
varem acceptar com grup, perque hi havia responsabilitat de govern, i juntament amb el Partit Socialista trobavem que hi havia una fórmula que tal vegada poelia fer
una passa enelavant, encara que no ens agradas, i recorelaran, perque jo sí que tenc memoria historica, la cara
ele elisgust elel Grup Socialista perque hi havia pensament que el nostre grup eliria que aquell pacte era bo i
varem elir que era curt, insuficient, impossible ele dur-Io
a terme, pero que, així i tot, l'havíem el'aprovar.
Per tant, no he canviat el meu discurs autonomic
alla, no he canviat el meu eliscurs autonomic quan he
demanat finan<;ament, i jo també vaig lIegir aqueix article al qual voste ha fet referencia en la seva intervenció, aqueix article el'un eliari, i,miri per on, la paraula
aelministrativa alla era correcta, perque feiem el plantejament elel que és una comunitat que és comparada amb
uniprovincial, aelministrativament uniprovincial, i no
estavem parlant elel problema propi d 'un estatut que
estableix uns consells insulars com uns organs autonomics enelemés ele. El que passa és que caelascú en vesteix el mort així com li agrada, i en aquell moment,
perque eles el'aquell punt ele vista insularista era bo
recalcar aquell fet ele pensar que el nostre grup i la meya
persona estam tractant ele sostreure la capacitat ele gestió
elels consells insulars, quan tots vostes saben molt bé
que aixo no és així.
Jo no vaig jugar ahir a fer de Felipe González, n'hi
ha de trenques. Felipe González surt i diu que Espanya
esta immillorable perque diuen que a la millor enguany
creixeran un 1%, que Espanya esta immillorable i que
la recuperació economica és claríssima perque s'ha
aturat el creixement desorbitat de l'atur, i no continuaré
amb totes les daeles.
Aquí varem fer simple constatació sobre com estan
uns índex, com estan unes realitats i, comparativament
amb qualsevol altra comunitat podem fer-Ies barallar, i
amb el conjunt el'Espanya, i veurem si aquí no hi ha
motius per rebre amb alegria el fet que es produeix la
reactivació real, la que ens ha de fer convergir amb
Europa, i Espanya, en el seu conjunt, només ens la pinten.
Quina casualitat, hi va haver dos discursos en el
Senat exactes, clavats, jo estic segur que ell hauria signat
el meu i jo, sens dubte, hauria signat el seu, sap amb
qui? Amb La Rioja, perque les circumstancies són les
mateixes, i alla hi ha un president socialista, i varem clir
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tots dos les mateixes manifestacions i ens queixarem tots dos
deIs mateixos temes i varem fer tots dos els mateixos plantejaments, logicament, un des d 'un aspecte més dissim ulat,
perque al cap i la fi la relació partidista tenia un pes, i un
altre que no tenia necessitat de subordinació política, des
d'un altre.
Em diu que he donat com a fet projectes de traspassos. Jo
el que li vaig voler deixar ben cIar és que al llarg de tota la
legislatura hi havia un compromís aquí per fer una serie
d'actuacions, que no hem aturat ni un moment de fer-les,
que ha estat més complicat -entre tots- que el que hauríem
volgut, pero que abans d 'acabar la legislatura, a voste l'hi
consta, podra estar complit el compromís amb el qual varem iniciar la legislatura.
Em sembla que és hora de parlar de solucionar el problema de l'aigua. El que volia era justificar el tema de les juntes
insulars i per aixo ha comen¡;at per les depuradores, pero
voste sap que n'hi ha, de potabilitzadores, voste sap que n'hi
ha, voste sap que funcionen, voste sap com s'han finan¡;ades
i voste sap que donen uns resultats, també és cert que n'hi
ha que són dins un conveni marc amb el Govern central, que
és qui ha de finan¡;ar-les, que ens ha costat moltíssim negociar els indrets on havien cl'estar situades, pero el problema
esta resolt. Li dic aixo perque jo sí que vull posar molt
d'emfasi en el procés d'humilitat, i sobretot en el procés
d'humilitat en els temes que estan dominats per una conjuntura internacional. És cert que no és responsabilitat nostra de moment- la guerra i els atemptats a Turcluia, ni la guerra
del Golf, ni el fonamentalisme del nord d'Africa, li assegur
que no hem comen¡;at la guerra a Iugoslavia i li assegur que
tampoc no hem creat cap problema ni a Haití ni hem intervengut en les dificultats amb que es troben a Cuba, pero
també és molta casualitat que les al tres comunitats autonomes, les altres regions turístiques, les altres zones que es
troben amb aqueixes mateixes possibilitats amb que ens
trobam nosaltres, no hagin pres les mesures que hem pres
nosaltres, que no hagin pres les decisions a temps que s'han
pres aquí, a Balears -i quan dic a nosaltres dic a Balears-,
que no s'han pres les determinacions en el seu moment, de
depuració, de camins, d 'arrenjaments, de zones turístiques,
d 'embelliment, de Llei de modernització, bé, i és ciar que la
influencia de les altres zones, quan s'han vist perjudicades
han fet despla¡;ar el turisme a una altra banda, pero i per
que no ha anat a Grecia?, no hi ha guerra, alla. 1 per que no
han anat a la Costa Brava amb la proporció amb que han
vengut aquí?, i per que no han anat a la Costa Blanca amb
la proporció amb que han vengut aquí?, i per que no s'ha
omplert la Costa del Sol fins que els altres llocs han estat que
ja no hi cabia un gafet? Qualque cosa devem haver fet, perque si els altres se n'han dut increments del 6, del 9 i del 10,
el nostre hagi estat del 17.
Miri, per endavant el meu compromís de no apuntar-me
merits que no sigui n meus, el tractaré amb la mesura i amb
la voluntat posada sempre que aquest parlament i el que
aquí es digui, sigui al manco per part meya reflex de la realitat, no reflex de la demagogia. Es difícil que al llarg de tota
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una legislatura, i figuri's després de tres, no hi hagi
hagut mancances o errors, no seríem humans. He d'assumir, Sr. Peralta, les dificultats del Pacte autonomic,
pero tot i assumint-Ies, com a grup polític que pren una
determinació i una decisió, no pel fet que se'ns hagi
donat també parcialment la raó quan manifestavem els
nostres emperons, deixi de lluitar per allo que cregui
que sigui just. Aixo és, tal vegada, una de les carregues
que du el fet de tenir responsabilitats, continuarem fenthi feina, perque al manco, si no va bé, ens carregarem de
raó a l'hora de poder reclamar una vegada i l'altra també i demostrar qui compleix i qui no.
Agraesc la referencia al tema que s'ha vengut denominant salari social, i jo m'hi neg, perque aquesta és
una de les raons importants per la qual s'ha cercat una
formulació distinta, perque el que nosaltres hem tractat
ha estat, en tot moment, no crear rendes, perque sabem
que m 'hi he oposat constantment, rendes de manteniment, no taxades ni en el temps i sobretot que no impulsin a sortir de determinades situacions, d'acord amb el
que suggereixen els millors experts de la Unió Europea
a I'hora de fer un llibre blanc contra la marginació, el
millor sistema contra les dificultats és la formació, i per
tant, el que volem promocionar i promoure és un sistema, ho hem fet a través de la Direcció General de Formació, i ho farem ara amb les ajudes d'acció social, un
sistema que impulsi aquell que es trobi en una situació
difícil, que el seu propi esperit el faci sortir d'aquesta
actuació, no que li doni un acomodament per quedar
tranquil'lament assegut sense fer res.
Ho som, la millor comunitat, i no ho dic jo, en el
Senat I'altre dia cap per cap, qualsevol president s'hagués canviat per nosaltres, fins i tot aquell que tenen
més rubor a confessar-ho, i ho haurien fet en castella,
en basc i en catala, i en gallec, i en qualsevol idioma, i
fins i tot haurien decidit estudiar altres llengües per
baratar-se amb nosaltres; per ventura per aixo vaig ser
l'únic que vaig poder fer el plantejament que vaig fer a
l'hora de situar el tema de I'aprofundiment autonomic
al seu lloc, no al lloc de les filosofies, no al lloc deis
plantejaments de grans governants de sistema nacional
o amb vocació i pronunciament nacionals, sinó la veu
d'aquells que cada dia ens parlen i ens diuen i ens demanen, i ens demanen que?, ens demanen que volen tenir
dret al que és seu, que volen tenir dret a ser competitius, que volen tenir dret a estar en les mateixes condicions que s'estableixen per als altres, allo que la mateixa
Constitució determina perfectament. Volen aquest regim
fiscal diferenciat, volen més competencies, volen que
en arribar I'any 97, on haurem de canviar el regim de
finan¡;ament, dia Ir de gener del 1997, hi hagi hagut
temps ben a bastament, per, assumint totes les actuacions que facin falta i fent tots els plantejaments que siguin necessaris, hi hagi un regim de finan¡;ament, un
regim economic i un regim fiscal que ens permeti un
pla d'igualtat.
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Sra. Munar, si a qualcú m'és difícil contestar, és al seu
grup, tant que dubt si és oportú que ho faci, dubt si és oportú perque estam a finals de legislatura i perque jo crec que
en aquest parlament no és bo que s'usi, per fer demagogies,
sense cap dubte, pero molt manco, per tractar de marcar
unes diferencies de darrera hora. Se'n tem que jo ah ir vaig
plantejar aquí unes accions de govern d'un programa fet per
voste, per voste i altres membres que seuen aquí, un programa que va ser assumit pel seu grup, un programa que voste,
sense cap dubte recordara que hi ha dues coses, una que el
va presentar conjuntament amb mi, ben assumit, perque
llavors tenia el número 8 de la llista i on primordialment
destaca va que es basava en un programa de benestar social,
i no vull for<;ar, en absolut, cap situació que digui que m'he
aprofitat del fet que la sort l'ha deixada sense dret de replica,
tenim vuit mesos, ens podrem replicar tot el que faci falta.
Simplement, vull deixar-li ben ciar que és difícil, a mitjan
legislatura, abandonar un grup i dir després de sis anys que
s'esta en contra de la seva política, abandonar un grup i dir
que tot el que ha fet esta mal fet, abandonar un grup amb el
qual s'ha votat tota l'actuació i dir que tot allo que un ha
assumit com a propi, ho ha fet obligat i, sobretot, adjudicar
als que han quedat en aquest grup, que no sé si gairebé les
matematiques em surten, pero són quasi la majoria d'aquest
grup, tota una serie de defectes que són precisament els
defectes que motivaren que aquest grup es dividís; assignar-li
a aquest grup, per part de vostes, que han estat suport i
conhort durant sis anys, és ser el centre de l'especulació, el
centre de contractació deis qui són afins políticament, el
centre principal de proveYment d'assessors, i mentre estava
a dalt ... ?
Moltes gracies, senyors.
(AplaudimemsJ

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañellas. Té tom el diputat Sr. Viclal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, Molt Honorable Sr. President. Avui ves de vinet, com
deim a Eivissa, perfectament la seva replica, perque senzillament sé que voste, tal vegada com jo, és més feble a la defensa, pero quan juga al contraatac li va molt millor, i voste
ha passat al contraatac, pero ha oblidat una cosa que, com els
entrenadors de futbol -i Cruyff ho sap molt bé, aixo··, de
vegades el GUán també hi poc jugar al contraatac, i aixo, per
a mi, crec que ha estat un cert avantatge. L'únic desavantatge
que tinc respecte de contestar-li, és que només tenc un
temps de cinc minuts, i al final estic segur que cap de la
meya formació política no em podra aplaudir, perque, en
tot cas, m'hauria d'aplaudir jo mateix.
Passant a la qüestió, li vull dir una cosa, voste diu que no
va canviar el discurs respecte del que va dir a Madrid i el que

va dir aquí, i pens que no m'ha acabat d'entendre, jo
em refería als consells insulars, i no és que li vulgui dir
que el que va dir a Madrid no estigués ben dit, jo li he
llegit una cosa que jutjavem des d'una de les illes menors, i voste diu que, com ha dit abans, ha de ser precisament la societat qui el jutgi, no voste, el jutjarem així,
voste avui diu que no ha canviat el discurs, jo li dic una
cosa: aquí va dir ah ir que volia que els consells insulars
-bé, primer de tot li he de dir, abans que se m'oblidi,
que quant al traspas de competencies als consells insulars i tal, no m'ha contestat el que li he dit abans, la
signatura pendent, continua o no continua pendent?,
continua pendent, que es fara?, difícilment amb el que
ens queda de legislatura i amb les ansies que hi ha en
aquest parlament que es facin, fins i tot, períodes extraordinaris i tot, no crec jo que hi hagi temps, Déu faci
que n'hi hagi i Déu faci que voste m'agafi aquesta paraula, pero anem al que va dir ahir quan als consells.
Voste va dir que volia que gaudissin d'un grau d'autogovern, jo li vull fer una pregunta, aquest grau que era,
qualitatiu o quantitatiu?, perque, vaja, el deposit legal de
llibres és un grau d'autogovem, pero no em digui que
sigui molt qualitatiu. I amb aixo, crec que grMicament
queda explicat.
Descentralització. Voste ahir va dir aquí que s'ha
oblidat el fantasma del plet insular, ho va dir ex cathedra, perque fantasmes o meigas, com diu don Manolo o
a la seva comunitat autonoma, haerlas, haylas, i, si no,
el tom a remetre a aquest article, i no em voldria fer
pesat amb aixo, pero que recull el sentiment d'una de
les illes menors. 1 que vol dir amb aixo de "descartada
una interpretació hiperinsularista del projecte autonomic"? Expliqui-m'ho, perque l'hiperinsularisme aquest,
algú el pot haver abanderat, pero és que voste va dir
que era més insularista que aquest diputat que els parla,
o sigui que d'hiperinsularismes, si ho ha descartat, malament anam.
El que sí és ciar del que va dir ahir, és que hi havia
d 'haver una prudencia necessaria, 1'esmentat procés,
aixo queda clar, per tant li vull dir i tornar-li a repetir
que una cosa és el que va dir alla, naturalment que no
els podia anar a explicar aquestes coses a Madrid, jo ho
comprenc perfectament, pero era un discurs completament diferent. Voste, no sé, jo en aquest aspecte, que és
el que més em preocupa, li vull dir que aquí hi ha una
altra qüestió no aclarida, i, si em permeten i no és que
estigui per allo del nombre de membres de la meya
formació política que hi pugui haver aquí, pero atengui
el que li diré, és una mica un avís de navegant: com es
disposara l'exercici de les competencies que es traspassin als consells? That is the qüestion, com diuen en bon
mallorquí. Per tant, aixo és important, jo els present
una proposta de resolució, que la veuran dema.
Finalment, vaig sentir, i vaig seguir amb molta d'atenció el seu discurs a Madrid, pero, francament, no
vaig sentir el de La Rioja, per tant no sé si era tinto o
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que era, no puc dir que haguessin coincidit o no, m'he referit al de voste.
1 quant a l'aigua -perdoni, tot d'una acab, Sr. President-,
jo lament haver-li de dir allo que deia aquell filosof: no es
eso, no es eso. ]0 no li he volgut dir, només que de passada,
que amb el tema de les potabilitzadores, indubtablement
voste diu que se'n fa una a Formentera, l' Administració
central en fa una a Formentera, voste ajudaran, el que sigui,
la que hi ha la va fer l'Administració central, voste diu, dues
a Eivissa, la que fara l'Administració central, que la fan a
Sant Antoni, naturalment amb la co¡'¡aboració -faltaria més,
jo també som partidari de l'administració única-, voste amb
aixo esta, no vull dir que no tengui dret a dir-ho, pero ahir
es va referir a aquest tema de les potabilitzadores, pero la
meya crítica no era aquesta, la meya crítica és el mode en
que es du la gestió de l'aigua, i que no es té en compte la
Llei general d'aigües, del 85, no em record del número de la
llei, pero que és la general actualment vigent, i quant que a
cada conca hidrografica, en aquest cas, el que no es pot
creure que Balears, amb la seva discontinui'tat geografica,
sigui només una conca, per a un Pla hidrologic, havia de
tenir a cada una de les Illes una junta insular amb competencies executives, i mentre no facin aixo, fracassaran, i aquesta
és la meya crítica.
Bé, com que només n 'intervenim dos, jo no puc assumir
la replica d 'altres que no tenen dret a fer-la, no sé si el següent intervinent ho voldrc'l fer. Moltes gracies.
(El Sr. Vice-presidem primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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s'hagués tornat a plantejar ara aquest tema i s'hagués
hagut de tornar a posar damunt la taula per intentar
refer aquesta situació, que no s'ha fet el que es va dir en
el seu moment, per tant, no puc dir que hagi estat positiu. Evidentment, si té aquesta virtualitat que voste ha
volgut dir que té, la possibilitat de poder exigir amb més
for¡;;a perque no s'ha complert, evidentment, crec que és
hora de fer-ho, i que ja s'hauria de fer, ara que ja es
plan teja un replantejament o un nou pacte autonomic o
un nou acord, com se li vulgui dir, és el moment de dir,
"senyors, aquell no va donar resultat per a la nostra
comunitat autonoma", i crec que és l'hora que a moltes
ele les resolucions que dema es veuran, es recordi i es
demani el suport d'aquest parlament perque es recordi
a l'altra part que és necessari que aquest pacte autonomic es compleixi. Crec que és un tema fonamenta!.
Amb tota la resta, insistir en el que ja he dit, la valoració positiva en conjunt que he fet del seu discurs, pero
no perque el discurs simplement fos bo, sinó pel que hi
havia darrera el discurs, de feina feta i que d'aquí a
pocs elies, d'aquí apoques setmanes, tendrem ocasió de
tornar a debatre, de tornar a discutir l'estat de la Comunitat Autonoma, pero en un sentit de futur, amb els
pressuposts, i que creim que en aquell moment tornaran
a sortir moltes de les coses que avui han sortit aquí, i
que esper que aquestes mancances que queden pendents
es puguin recollir en aquests pressuposts de la Comunitat Autonoma i es pugui precisament dir, un cop aprovats i posada en marxa la seva execució, que aquestes
mancances han desaparegut.
Moltes gn'tcies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Per al torn de replica, té la paraula el
Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Vidal, no, ho sent molt, pero no faré la replica pels altres,
perque eviclentment la replica que jo pogués fer seria molt
diferent de la que faria qui l'hagués ele fer, per tant, m'estim
més no fer-la. Senzillament faré la meya, que evidentment
és una replica molt poc replica, perque jo difícilment, després de la primera intervenció que he tingut i de la res posta
que ha donat el President, difícilment puc fer una replica
amb molta profunditat, no puc anal' molt enfora amb aquesta
replica.
He de dir al Sr. President del Govern, que sobre el tema
elel Pacte autonomic, quasi quasi m'ha conven¡;;ut que era
positiu, encara que no es tragués res, subscriure'l per poder
llavors dir, poder exigir, quasi m'ha conven¡;;ut, no m'ha
conven¡;;ut del tot, i, per tant, he de dir el mate ix que vaig dir
en aquell momento Crec, sincerament, que el Pacte auto nomic no va ser positiu, el seu resultat, després d 'aquella firma,
no va ser positiu, aquest pacte, perque si ho hagués estat no

Gracies, Sr. Peralta. Per al torn de contrareplica, té
la paraula el Molt Honorable Sr. President de la Comunitat, Sr. Cañellas.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Per una qüestió el'ordre?
EL SR. PRESIDENT:
Sí, per que em ele mana la paraula?
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Segons l'article 71, "si es fan al'lusions que impliquin judicis de valor
o inexactituds d 'una persona o de la seva conducta",
tendrem dret a tres minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta presidencia entén que no hi ha hagut judicis
ele valor, s'ha fet una contestació per part del Sr. Presi-
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dent de la Comunitat quant al debat que hi ha hagut, s'havia
acordat que per part del Grup Mixt hi hauria dos torns de
contrareplica i així s'ha fet. Gracies.
EL SR. PRESlDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):
Gracies, Sr. President. Al Gijón, si fa falta, I'aplaudesc
fins i tot jo, perque no se senti tan tot sol, pero sobretot
perque hi ha vegades demostracions que parlant es poden
arribar a entendre, i amb la seva segona explicació, sobre
aquest doble joc o doble plantejament, que jo vull entendre
que no sigui amb dues cares, fet aquí, fet a Madrid, si continuam dialogant-ne, per ventura, I'arribi a entendre, perque
ara m'ho ha embullat una mica més. Miri, jo mentalment
repas i torn a repassar la meya intervenció sobre consells
insulars a Madrid, i crec que els vaig treure a llum intencionadament, perque es produeix una situació el'injustícia i
tractava de fer i deixar clara quina era aquesta injustícia, per
si, a un moment determinat dins les discussions financeres
que han ele venir, podem arribar a trobar-Ios comprensió
suficient, per part del Govern central, per evitar-ho. Vull dir
amb aixo, que només ho vaig treure a llum a I'hora de demanar fins finan<;ament perque els consells insulars puguin
dur a terme la se va feina, en general, i així vaig fer veure la
diferencia que encara existeix entre pluriprovincialitat i pluriinsularitat, perque si bé és cert que amb un percentatge no
complet es va assumir dins el darrer sistema de finan<;ament
que nosaltres admetérem, perque era un avantatge sobre
I'anterior, perque hi havia una primera passa, no vol elir que
ens conformem, i hem de saber i hem de fer veure i hem de
manifestar que hem de fer encara la segona passa que és,
almanco, l'equiparació, i crec que tampoc no seria suficient,
hi haura d'haver una tercera passa, pluriprovincial no equival a pluriinsular, pluriinsular té més elificultats, pero si
aconseguíem aquesta passa, ho faríem. Ho tenim difícil, el
Grup Socialista, com sap, no ha presentat cap resolució en
aquest sentit, i la que nosaltres varem presentar no ens la
varen aprovar, pero aixo no ens elesanima, ja hi estam avesats, sobretot si sabem que tenim suporto
És el mateix cas, hi elic per aquesta insistencia a pensar
que jo vaig fer plantejament ele caire polític amb les meves
expressions elins el Senat, que vaig treure exactament a
col'lació les paraules del President elel Govern quan va comprometre un finan<;ament per als ajuntament, en tant que hi
ha competencies compartides o concurrents entre govern
autonomic, consells insulars i també ajuntaments, i els ajuntaments no tenen finan<;ament suficient ni per als serveis
públics ni per a, molt manco, aquestes competencies i, per
tant, creia que era bo i oportú, ja que millora la situació de
la nostra comunitat, treure a llum aquesta actuació. No vaig
plantejar en cap moment ni temes competencials, ni caracter
institucional deis consells insulars, vaig anal' per un altre
camí, tal vegada més fenici, pero per ventura en aquell
moment vaig pensar que era el més encertat.
Vull també especificar-li quin és el meu pensament respecte de com ha ele ser l'autogovern de les Illes, si qualitatiu

o quantitatiu. Jo supos que planteja aIXO avui aquí,
perque cara a la imatge exterior és bo qui fa una política insularista, fer aquest plantejament, per a mi la contestació és molt clara, és quantitatiu i al mateix temps,
qualitatiu, no són excloents, és a dir, en el compromís
electoral amb el qual creim que qualque dia ens repassaran si hem complit o no, diu que les illes menors han
d'assumir totes aquelles que tenguin capacitat per assumir, establertes a I'article 39, amb les condicions adequades; per tant és quantitatiu i al mateix temps, desitj tant
que sigui qualitatiu que vaig a lluitar el maxim de finan<;ament possible, cada competencia i a més un finan<;ament extraordinari per al funcionament deis consells
insulars, per tant quantitatiu i qualitatiu.
1 sí, sí li puc admetre que avui encara estigui pendent i que li agradi aixo de la asignatura pendiente, ele la
nostra actuació i la nostra gestió, que no estigui completat el procés de transferencies, pero també voste ha de
reconeixer que en aquest moment esta suficientment
avan<;ant i si tots ho volem i no hi ha gent que es dediqui -sembla que no, perque la veritat és que les darreres
discussions surten quasi per unanimitat-, per tant, és bo
de fer que aixo avanci. 1, per tant, en arribar el moment
d'aquest examen final, haurem aprovat, pero per parcial,
no haurem ele menester fer un examen darrer.
Em demana com es disposara I'exercici d'aquestes
competencies; miri, com digui cadascuna de les lleis i
com estableixi la regulació que faci cadascun deis consells insulars, cadascú que s'ho faci a la seva mida, perque no em toca a mi ser el jutge d'aquesta actuació.
Agraesc sincerament la se va intervenció i el talant
amb que l'ha duta a terme, com agraesc també la elel Sr.
Peralta. Miri, vull fer una incidencia més en el tema del
Pacte autonomic, perque efectivament quan el varem
signar, i si no, repassin les intervencions, el signarem en
un sentit el'impulsar, que no hi hagués mai la possibilitat
que qualcú, amb esperit centralista o poc descentralitzador, perque no hi creuen, ni hi volen creure ni hi creuran, pogués elir mai, "com que vareu elir que no, com
que quan vos ho proposarem vareu dir que no, quan
trobarem una solució vos hi negareu", i sobretot pensant que aquest camÍ no excloi'a qualsevol altre tipus
d'actuació, amb aquest esperit hi actuam.
1 en relació a ambdós, perque ambdós han fet referencia a I'altra intervenció, el POOT, tant de Menorca
com d'Eivissa, es troba a nivell de normativa general i
té un contingut identic al de Mallorca, més avan<;at,
més avan<;at perque va comen<;ar primer un i després
I'altre i, per tant no és estrany que un vagi dan'era I'altreo En aquest moment estan en període de consulta a
les illes respectives, si aquest període de consulta s'accelera, si s'exposa a informació pública després d'aquest
període no hi haura cap inconvenient perque tengui el
mateixa caracter de protecció, la mateixa eficacia a
l'hora ele planificar que pugui tenir al seu moment el de

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 2/ 4, 5 i 6 d'octubre del 1994

Mallorca, perque estaran tots fets en el mateix sentit i identics.
Moltíssimes gracies a tots dos.
(El Sr. President repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Passam al torn d'intervenció del
Grup PSM i EEM. Té la paraula el diputat Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President elel Govern ele les Illes Balears. En el discurs d 'ahir
féreu balang d'aquesta legislatura i per part nostra, a més,
evidentment, el'escoltar-vos amb tota I'atenció que poguérem, i va ser difícil a estones, hem repassat també els discursos amb motiu d'altres debats sobre I'orientació política del
Govern o de les sessions d 'investidura. A pesar del que avui
heu manifestat, jo vos he de dir que no aconseguíreu deixar
de transmetre aquesta sensació de triomfalisme. Hem vist, al
discurs d'ahir la mateixa constant que s'ha repetit any rera
any: el senyor Cañellas s'adjudica el merit ele tot el que va
bé i culpa a factors externs ele tot allo que va malament. I
el discurs d'ahir no va ser una excepció, senyor Cañellas,
només va faltar que el temps que parlaveu, les campanes de
la Seu repicassin a gloria. I per part nostra avui no voldríem caure en l'extrem contrari, en un catastrofisme facil, per
cert, com el que el seu partit practica a nivell d'estat, encara
que per la nostra tasca el'oposició ens veim obligats a incidir
en els incompliments del Govern o en les polítiques que
consideram negatives; modestament, pero, voldríem transmetre a la nostra societat un missatge encoratjador, cl'esperanga en el futur, que il.lusioni els nostres ciutadans a participar en la reconstrucció nacional del nostre país, a col.laborar en la recu peració ele la nostra llengua i cultura, a practicar la solielaritat des del voluntariat social, a defensar el territori i el medi ambient, a treballar, en definitiva, per un món
més justo
1 ens hem de congratular que la nostra situació economica
sigui millor que la de fa un any, fruit el'una bona temporada
turística, més que per la qualitat, per la quantitat ele turistes
que ens han visitat. No hi ha dubte que la situació internacional, la inestabilitat política que afecta tots els palsos del
Mediterrani, de que parlaveu fa un moment, ens ha afavorit.
També ens han afavorit algunes mesures del Govern Central,
les elevaluacions ele la pesseta i deis tipus d'interes, i per que
no, algunes iniciatives elel Govern i deis ajuntaments com el
Pla d 'embelliment de les zones turístiques o, amb matisos,
el sanejament d'aigües residuals i d'altres. Pero aquesta allau
ele turistes que enguany ens han visitat, segurament, probablement ens visitaran els propers anys, no ens haurien de fer
oblidar la crisi que hem patit i que encara patim; perque, per
desgn'icia, pareix que alguns ja no recorden que hem vist les
Ol'elles alllop, alguns ja obliden que no hem resolt els nostres
problemes estructurals, i que si superam la crisi economica,
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no és exclusivament per merits propis, sinó perque ens
hem quedat sense competidors, tanta sort que fa un
moment aquí heu desmentit que no teníeu res a veure
amb els atemptats pel nord d' África i amb la guerra de
Iugoslavia, perque hauríem hagut de felicitar els ser veis
de política exterior del Govern balear. No només aixo,
sinó que el cost que pot tenir la sortida de la crisi, a base
d'un creixement desordenat, de consum de més territori
i de gastar els darrers recursos naturals, podria esser pa
per a avui i fam per adema.
I no veim en el Govern balear, ni tampoc en alguns
ajuntaments governats principalment pel Partit Popular
i pel PSOE, una decidida intenció d 'adequar el creixement economic a la nostra realitat insular, perque una
cosa són les grans declaracions el 'intencions, els estudis
ben pagats, les promeses electorals, i l'altra cosa són les
accions diaries elel Govern. La teoria, el Pla Estrategic
ele Competitivitat, que parla de reduir l'oferta turística,
ele diversificació economica, de protecció del medi ambient,a la practica, noves urbanitzacions, camps de golf i
places turístiques a Muro, Santanyí, Calvia, Can Picafort, Manacor..., 30.000 noves places turístiques ja tenen
permís. Més de dotze camps de golf amb la seva oferta
complementaria s'estan tramitant. Nous camps de golf
a unes illes que han de captar, que han de mendicar
l'aigua per beure a la península, després d 'eixugar els
pous elels darrers pagesos que queden a Mallorca.
I passa el temps i les promeses del senyor Cañellas al
llarg deis anys i en al tres debats com el d'avui omplen
moltes pagines de diaris, pero cap del butlletí oficia!.
Directius d'ordenació del territori, es troben pendents
eles del 23 de desembre de 1987, aixo vol dir que el Pla
provincial d'ordenació de Balears de 1973 encara esta
en vigor, plans el'ordenació de l'oferta turística, en
parlava fa uns moments, els criteris foren aprovats dia
23 de febrer del 89, ara esta a exposició pública el de
Mallorca, el de Menorca i el d 'Eivissa, no se sapo El Pla
sectorial de pedreres, criteris aprovats dia 9 de novembre del 89. El Pla hidrologic, no sabem de qui és competencia, i tants el 'altres, apareixen i desapareixen periodicament als mitjans ele comunicació, pero no s'arriben
a aprovar.
I unes iHes que tenen un gran potencial per la seva
situació estrategica, pels seus espais naturals, pel dinamisme de la seva gent, no aconsegueixen escapar a la
condició de província, no arriben a consolidar-se com
un país amb majúscula, no tenen el més mínim pes en
el context espanyol, i no parlem ja d'europeu. I en part
aixo és atribuible a uns mals ja enclemics, enquistats,
que han presielit la política del Govern balear. Mals que
parteixen d 'una administració ineficag, ja n 'hem parlat
en altres ocasions. L 'Administració de la Comunitat
Autonoma, més que una eina al servei deis ciutadans,
s'ha convertit en instrument del Partit Popular. Conselleries i empreses públiques han contractat a dit, amb
I'únic criteri elel parentesc o el carnet del partit. Les
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adjudicacions d 'obres i contractes es fan injustificadament de
forma directa, com ha constatat el Tribunal de Comptes, de
tal manera que les baixes obtingudes sobre els pressuposts
originals són ridÍcules. Les subvencions s'han concedit normalment en funció de la rendibilitat electoral i no seguint
uns objectius polítics no partidistes. EIs ajuntaments no
poden pressupostar les subvencions perque el Govern les
adjudica discrecionalment, en Iloc d'haver creat un fons de
compensació intermunicipal d'ajudes als municipis més deprimits economicament. El resultat és que el Partit Popular
ha teixit una teranyina que arriba a tots els racons de la
nostra societal. Associacions de joves, de majors, de mestresses de casa, clubs esportius, empreses, reben l'ajuda o subvenció en funció de tenir bo amb el Govern. Avui ja no són
merits els estudis o I'experiencia professional. Com a principis de segle, qui té bo, té accés a la funció pública, al treball
a l'empresa pública, a la subvenció incondicionada. Qui no
té bo, ha de competir amb desigualtat d'oportunitats, violades les regles que inspiren l'economia de mercal.
No sé si és agil la se va administració, pero és tan poc
humana, una administració que encara deu les expropiacions
fOfl:;oses als propietaris afectats pel tra¡:;at de I'autopista i de
noves carreteres. 5.000 milions de pessetes pendents des de
fa anys a unes persones que, a més de veure mutilades les
seves finques, financien contra la seva voluntat el deficit
públic del Govern o les puntes ele tresoreria invertides a
Inl'erbroker i Brokerval. Una administració que dóna prioritat a c1estrossar una carretera turística de muntanya, la carretera Deia-Sóller, que era un vertader mirador sobre els penyassegats de la Serra de Tramuntana, imanté la segona
carretera en importancia de Mallorca, la de Manacor, en
unes condicions tercermundistes. Una administració incapa¡:;
d'introduir un poquet de racionalitat en el consum d'aigua,
permetent l'especulació amb el recurs més necessari i escas
que tenim. Un Govern que no ha acceptat ni una pro posta
de les que s'han presentat al Parlament per intentar reduir el
consum, i ha arribat a l'extrem esperpentic d'haver ele transportar aigua des de la península. I que es pot dir respecte
d'aixo, d'una despesa ele 3.000 milions de pessetes anuals de
les quals prop de 1.000 milions es perdran pels forats de les
canonaeles defectuoses? Que es pot dir d'una inversió de
1.000 milions de pessetes per trasvassar aigua de Sa Marineta
i abans d'un mes ja es va haver d'aturar pel perill ele salinització elel darrer aqüífer més important de Mallorca? Que
hem ele pensar de I'anunci de construir una presa a les fonts
ufanes que assecaria tots els pous de la comarca de Sa Pobla
i de la mateixa Albufera?
Un Govern totalment responsable, com s'ha demostrat en
la Comissió d 'Estueli, malgrat el grup majoritari hagi avortat
impunement el treball de la comissió de I'adjudicació política del túnel de Sóller a una empresa insolvent, tercera en
puntuació de les presentades. I per cert, senyor Cañellas,
encara esperam la part més important de la documentació
requerida, que es va aprovar per unanimitat en comissió, i ja
Ii anunciam una proposta de resolució al respecte. Una administració i un Govern que pretenen comprar un edifici, I'edifici de Can Salas, per 397 milions quan tres anys abans n 'ha-

via costat nou. Un Govern que ha enterrat 400 milions
al cementiri de Bon Sossec únicament per les vinculacions deis promotors amb destacats membres del Partít
Popular. Un Govern, tan agil, que s'ha demostrat incapa¡:; per recuperar el Camí de Cava lis a Menorca, o
ajudar els ajuntaments a garantir I'ús públic deis accessos a les platges o que ha necessitat -escoltin bé- de dia
7 de mar¡:; del 1991 a dia 30 de setembre del 1994, I'altre dia, per enviar el projecte de desviació del torrent de
Manacor a la delega ció del Ministeri d'Obres públiques.
Senyor Cañellas, només se'n recorda de Santa Barbara
quan trona, i a Manacor han tornat a patir les inundacions. Un govern que en uns anys de congelació salarial
als funcionaris, en uns anys d'un gran esfor¡:; economic
per part de tots els treballadors en general, practica la
solidaritat amb els seus incondicionals. Augments entre
230.000 i 800.000 pessetes anuals per als caps de servei,
caps de departament i de gabinet. Complements a final
d' any, 11 bufandes ", anomenades vulgarment, de dos
milions i mig per a alts funcionaris de carreteres. No hi
ha recursos economics per als marginats el'aquesta societat, pero sí sucoses gratificacions per als assessors i
funcionaris de confian¡:;a del Govern, el sou deis quals
triplica el d'un administratiu. Uns marginats, per cert,
que trobam per tots els carrers de Palma, a I'orgullosa
comunitat auto noma millor d'Espanya, com deieu ahir,
i avui hi heu insistit, mentre els centres d 'acollida no
tenen el material més imprescindible per prevenir el
contagi de la sida, amb un govern que entén l'atenció
als marginats com simple beneficencia i no com justícia
social. Quan assolirem el 0,7% del pressupost per destinar al tercer món a les Illes Balears? Perque de justícia
social era la renda mínima de reinserció, salari social o
com li vulgui dir, que a la fi el Govern ha accedit a crear
en un any electoral, esperem que la seva regulació es
faci per lIei, amb criteris objectius i amb participació
deis qui hi entenen, deis ajuntaments i de les entitats que
tradicionalment han impulsat el voluntariat social.
1 així, com a nivell estatal durant uns anys les polítiques impulsades han afavorit una nova classe anomenada yuppis, beautiful, jet set, en definitiva, una classe
d'especuladors que han perseguit I'enriquiment facil, a
Balears aquesta mateixa classe ha trobat empara en el
Partit Popular. Aquí, com a Madrid, des de les administracions no s'ha promogut l'orgull per la feina ben feta,
sinó I'entronització deis arribistes. Els nostres roldans,
bergues, si no han jugat a operacions d'enginyeria financera s'han enriquit amb la compra-venda deis nostres
espais naturals més privilegiats, enaltits per uns governants que els han posat com a exemple a seguir. A Balears, I'interes social s'ha canviat pel guany personal. Els
valors tradicionals d 'aquesta terra: austeritat, laboriositat,
paraula donada, s'han substitult per la justificació de
qualsevol actuació si d'aquesta se n'obté un guany economic, maldament es faci malbé el patrimoni col.lectiu.
D'aquí, Sr. President, que per a nosaltres sempre
existe ix un cert regust amarg quan després de reclamar

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 2/4, 5 i 6 d'octubre del 1994

més competencies i més financ;ament per a les Illes Balears
veim com les executa, com ho gasta el seu Govern. Aquesta
legislatura hem patit la desprotecció d'una part deIs nostres
espais naturals, mentre el Govern s'omple la boca d'ecologisme i protecció del medi ambiento S'ha comenc;at a aplicar el
Pla de residus solids, amb la construcció de la planta incineradora, i el Govern no escolta el clam popular a favor de la
recollida selectiva i la reutilització deIs residus. Ni una pesseta destina el Govern balear a aquest capítol.
Pero encara més frustrant han estat les primeres accions
polítiques en materia d'ensenyament de la nostra llengua,
perque, Sr. Conseller, la pretesa llibertat d'ensenyament en
castella o en catala soIs existe ix elamunt el paper. Al nostre
entendre el Govern ha partit el 'un error cabdal en afirmar
que vivim en una societat bilingüe, ja que la realitat és que
una part important deIs nostres ciutaelans no entén ni s'expressa en la nostra llengua, i encara són més els que no la
saben llegir ni escriure, i el que no es pot afirmar és que
aquesta situació s'hagi produ"it espontaniament, que la societat elegeix lliurement la seva llengua ele relació, que la llengua funciona amb criteris ele mercat, perque aixo seria ignorar els segles d'imposició de la llengua castellana, la prohibició durant els anys de dictadura d'usar el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc, el formenterenc a les escoles, la propaganda oficial en contra de los dialectos, que ens ho deien
així los dialectos. Fets que han situat la llengua catalana en
ciar desavantatge a ca nostra, totes aquestes qüestions no les
pot ignorar un govern que esta obligat a vetllar pel compliment de l'Estatut d' Autonomia, de la Llei de normalització
lingüística i de la mateixa Constitució espanyola quan diu
"la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha d'esser objecte d'un
respecte i protecció especials ". Aquesta protecció especial no
sera efectiva sense un paper preeminent de la nostra llengua
al 'escola, a no ser que el Govern vulgui una població escolar
majoritariament analfabeta en la nostra llengua, a no ser que
el Govern estigui d 'acorel que a un ciutada estranger, que ve
afer feina aquí, se li valorin i se li puntuln els coneixements del seu idioma i a un ciutada de Balears no. En aquest
nivell esta arribant la discriminació que per raons lingüístiques pateixen els ciutaelans el'aquesta terra. 1, Sr. CañeIlas,
per molt "mallorquí pages" que vos te pretengui parlar al
Senat, i li vull dir que jo mai no he sentit parlar els pagesos
del meu poble com voste, el que aconseguira amb aquesta
política és que el mallorquí pages o ciutaela mori amb els
darrers pagesos de Mallorca.
1 sentim vergonya, Sr. Conseller, en aquest any ele l' Arxiduc, pel menyspreu cap a la significació de la se va obra, quan
veim el que es fa amb la carretera de Deia-Sóller, camps de
golf i urbanitzacions a Valldemossa, la nul'la defensa del
nostre patrimoni artístic i monumental o la indiferencia
front ele la política d'extraccions el'arena a la costa norel de
Mallorca, per ventura haurem d'organitzar actes ele desgreuges a la memoria del nostre arxieluc. 1 no han pogut esser
més negatives també, les primeres accions, fruit ele noves
competencies assumides. En política ele protecció ele menors
en pocs mesos en menors s'han tancat diversos centres i
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elesarticulat programes que donaven un bon resultat o
les proeluldes en materia ele ferrocarrils, just al dia
següent de rebre les transferencies. Reelucció deIs horaris, que una contundent resposta popular ha obligat a
restablir, i l'anunci de retirar les estacions uns centenars
ele metres ele la Plac;a el'Espanya, fet que forc;osament
repercutira negativament sobre 1'ús del ferrocarril.
la s'ha parlat de la política de traspassos de competencies als consells insulars. Projectes ele llei imposats
per la forc;a deIs vots, sense consens, en un tema tan
institucional, i sense la dotació pressupostaria suficient
perque els consells puguin exercir les competencies amb
elignitat i a més mantenint tuteles injustificables per part
del Govern balear. Per cert, Sr. President, ahir no vos
sentírem parlar del traspas de competencies el'agricultura, ramaderia i pesca, fou un oblit o és que hi ha
problemes?
Pero on el Govern, i el seu President en particular,
ha elemostrat un grau major d 'ineficacia, al nostre entenelre, és en la capacitat per resoldre els contenciosos
historics amb el Govern Central. En aquest capítol hi
voldríem deelicar la part més important d'aquesta intervenció. Aquests anys, practicament a tots els discursos
i pronunciaments públics, el Presielent de les Illes Balears ha anat denunciant la discriminació que patim. Fins
i tot l'any 1991, a comenc;ament de l'actuallegislatura
es marca uns objectius a aconseguir: financ;ament més
igualitari que reconeixi el cost de la insularitat, assumpció de l'autonomia plena materialitzada amb la
reforma de l'Estatut del gener de 1991, inversions estatals a Balears, especialment en materia de carreteres i
compensació de les inunelacions, i, finalment, la proposta d'aconseguir un estatut fiscal diferenciat per a les IlIes
Balears. En el Senat, la setmana passada reincielíreu en
tots aquests temes, vegem-ne els resultats. Hem de recordar que el Govern balear i el Govern central firmaren
els acorels de financ;ament pel quinquenni (92-96), els
quals foren presentats com a positius pel Conseller el'Economia i Hisenda i pel mateix President per quan,
deien, s'havia obtingut un financ;ament aeldicional incondicionat per a carreteres de 15.000 milions de pessetes. Pero una simple comparació en pessetes per habitant mostrava la injustícia que, una vega da més, patíem
els ciutadans de Balears. Front a les 27.730 pessetes que
cada ciutaela de l'Estat espanyol rep anualment per
finan<;ar les competencies assumides, els habitants de
Balears en rebem 21.600, si comptabilitzam els habitants
l'any 1991, aixo sense comptar el Fons ele Compensació
Interterritorial, del qual n'estavem exclosos des de l'any
1989 i la desigual distribució deIs fons comunitaris.
Igualment, l'any 1992 Partit Popular, PSOE i Govern
central signaven el Pacto Autonómico, el Pacte autonomico Era la gran ocasió perque el Partit Popular, la
segona forc;a política estatal, amb majoria absoluta a les
Illes Balears, defensas el reconeixement del fet diferencial ele les IlIes Balears: cost de la insularitat, Ilengua pro-
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pia, diversificació economica, pero ni una coma s'introduí
en el text deis acords que fes referencia a les Illes Balears. Ni
una paraula que ens fes diferents deis ciutadans de qualsevol
altra comunitat autonoma. En res influí que el Parlament de
les Illes Balears hagués aprovat, mesos enrera, la pro posta de
reforma de l'Estatut d'Autonomia que encara es troba pendent de tramitació al Congrés deis Diputats. De res no servia
aquella voluntat manifestada pels representants deis ciutadans
de les Illes Balears. El Pacte autonomic del PP i del PSOE
era una reedició del café para todos, encara pitjor, que pretén tancar la possibilitat d'accedir a l'autonomia plena seguint els mecanismes que preveu la Constitució. I cap representant de Balears, tant del Partit Popular com del PSOE
influí als seus partits perque aixo no fos aixÍ.
I si aixo no bastava, d 'aquelles 33 noves competencies
anunciades fruit del Pacte autonomic, les quals havien de
doblar el pressupost del Govern Balear, dos anys i mig més
tard, n'han arribat sis, sis i una ampliació. On són les 33
noves competencies? Quines dificultats impedeixen la seva
transferencia? Per que el Govern no ha comunicat al Parlament les causes d'aquest retard? Ens han instat a la formació
d'una voluntat comuna per fer realitat els traspassos? Res de
res. I vet aquí que sense esser capa<;os de resoldre ni un
d'aquests contenciosos amb l'Estat, durant el debat sobre
d'orientació política del Govern de l'any passat, el president
Cañellas insisteix en la demanda d'un estatut fiscal. I aquest
concepte, un regim fiscal diferenciat per a les Illes Balears,
a imatge del que tenen les Illes Canaries, s'ha convertit en la
bandera del Govern Balear durant un any. Un any de grans
declaracions, de pagines de diaris, de reclamar la complicitat
d'associacions d'empresaris i de sindicats, pero un any sense
concretar cap proposta, sense remetre al Parlament una
proposició de llei que materialitzi les justes aspiracions de
Balears i, una vegada obtingut el consens que I'oferim, i
estam segurs que es produiria, presentar-lo al Congrés de
Diputats per a la seva tramitació tal com s'ha fet amb la Llei
del regim economic i fiscal de Canaries.
I és quan un ja no sap si en realitat el Sr. Cañellas té més
interes a denunciar la discriminació que pateixen les Illes
Balears que a resoldre aq uesta discriminació. Encara que la
realitat és que el senyor Cañellas i el Partit Popular s'han
mostrar impotents per negociar la solució deis nostres problemes davant l'Estat. I l'exemple de tot el que hem dit el
trobam en la tramitació de la modificació de la Llei de I'IVA
en el Congrés i Senat. Facem historia, després del compromís arribat en el Congrés entre Convergencia i Unió i el
PSOE d'introduir la rebaixa de l'IVA en el transport entre
les Illes Balears i la península, sense que els diputats del
Partit Popular s'haguessin adonat que allo ens afectava, Conseller d'Economia i Hisenda i senadors munten una parafernalia propagandística durant la tramitació de la mateixa llei
al Senat. Grans titulars on, una vegada més el Partit Popular
és l'únic defensor deis nostres interessos, i a l'enemic exterior, en aquesta ocasió, s'hi sumen els insolidaris i egoistes
catalan s i els ingenus del PSM, que havien cregut que Convergencia i Unió ens defensaria; pero la realitat és molt
distinta: gracies a la mediació i a uns pactes polítics el 'una

for<;a política mallorquina, el PSM, que aprofita un
moment polític molt especial en la correlació de forces
polítiques estatals, en el projecte de llei de pressuposts
de l'estat per al 1995, es contempla la reducció de I'IVA
en el transport per a les Illes Balears, a més de la reducció al 6% de la tributació per a hotels i restaurants de
maxima categoria. Que aixo, Sr. Matas, encara no és un
regim fiscal diferenciat?, cert. Que no ens regalen res i
aspiram a molt més?, d'acord. Pero m'hauran de reconeixer que, a més de la importancia economica que té
aquesta reducció, de 3.000 a 4.000 milions de pessetes,
hem aconseguit una fita important: per primera vegada
un govern central reconeix el cost de la insularitat i
acorda unes mesures polítiques per comen<;ar a corregir-lo. I per molt que els dolgui, senyores i senyors del
Partit Popular, aixo s'haura aconseguit gracies a l'esfor<;
i als acords polítics del PSM amb una for<;a política
que per unes circumstancies molt concretes en aquests
moments té un pes important en la política estatal.
Senyores i senyors diputats, un govern responsable ha
ele deixar les bregues partidistes quan estan en joc els
interessos generals del seu país. I comen<;am a pensar
que al Partit Popular li interessa més la reivindicació
permanent i la confrontació política que no la solució
deis problemes, de fet la intervenció del senyor Cañellas
en el Debat ele les Autonomies al Senat anava més dirigida als electors de Balears que no a aconseguir bons
suports polítics; perque en política no basta tenir raó
i defensar-Ia amb contundencia, sinó que es necessita la
negociació i el pacte. I aquí és on radica el problema
del Partit Popular, el problema de les Illes Balears, que
no té contrapartides per negociar. Ho dei a el Conseller
d'Economia i Hisenda en un article publicat aquest
estiu: "Com és que a les Can aries varen poder negociar
amb Madrid un estatut fiscal tan beneficiós mentre a les
Balears no va ser possible?" I afegia que ens feien falta
dues condicions: "armes per negociar i consens". Aquest
és el punt clau per negociar, el punt clau del debat:
armes per negociar. Armes polític¡ues que tenen Catalunya o les Illes Canaries. Armes polítiques que només
són que la independencia d 'uns diputats i senadors que
no deuen disciplina ni obediencia al Sr. González o al
Sr. Aznar. Diputats i senadors que tenen les mans lliures
per negociar els vots el 'uns pressuposts general s de 1'Estat, de les lleis més importants i, si és necessari, de la
mateixa investidura del President del Govern de l'Estat;
pero i els diputats i senadors del PP i PSOE de les Illes
Balears, tenen aquesta llibertat? Senyores i senyors
diputats, senadors, que n'hi ha de presents, no tenen
aquesta llibertat perque el vot no és seu, el vot deis
diputats i senadors del PSOE i del PP no és deis ciutadans de Balears, és del Sr. González i del Sr. Aznar.
D'aquí que les Illes Balears tenguin tan poc pes
polític en el conjunt de l'Estat. Aquesta és I'explicació
que el nostre president passi c1esapercebut, ja sigui en el
debat al Senat, i maldament es declari el més nacionalista d 'aquesta terra en grans declaracions públiques, i
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maldament es permeti vel'lei'tats independentistes, fins i tot,
en conferencies per devers la península. La realitat, la lli<;ó
que el PSM els ha donat i que els nostres ciutadans haurien
d'aprendre és que pot aconseguir més una for<;a política
mallorquina, que no depen de cap disciplina exterior, encara
que no tengui representació a Madrid, que tot un Partit
Popular amb majoria absoluta a Balears i segona for<;a política estatal.
En definitiva -i acab, Sr. President- sen yo res i senyors
diputats, aquests exemples, juntament amb el repas ele promeses incomplides, proposits frustrats del senyor Cañellas al
llarg d'aquests dotze anys, posen en evidencia la ineptitud,
la impotencia del Govern balear per resolclre els problemes
que tenim plantejats. El Govern balear, conservador, no ha
estat una bona eina política per treballar la nostra autonomia. El Partit Popular és un tap que evita un desenvolupament
equilibrat del nostre país. l el senyor Cat"íellas, COl11 a President del Govern balear, ha estat un mal negoci per als ciutadans de les Illes Balears.
l per acabar aquesta intervenció, Sr. President, -un minut,
per favor-, no voldrÍem acabar amb una idea negativa, sinó
que voldrÍem que de les nostres crítiques es deduís que les
coses poden millorar. Tenim un gran potencial huma, de
gent treballadora i honesta, que encara creu més en la para ula donada que en una escriptura pública. l pot ser que
aquests anys passats, alguns s'hagin deixat enlluernar pels
doblers facils, pels especuladors que han fet malbé una part
important deis nostres meravellosos paisatges, pels qui ens
volien fer renegar de la nostra llengua, cultura i tradicions,
pero crec, estic conven<;ut que tornam a veure en sectors de
la nostra joventut i de la nostra societat la inquietud per les
desigualtats socials, la lluita pel medi ambient, el respecte a
les nostres tradicions. l torna a renéixer l'estima pels nostres
productes, l'orgull per la feina ben feta, i aquesta ha de ser
la nostra for<;a, la confian<;a de la gent amb les propies possibilitats, la recuperació de l'autoestima com a poble. La
voluntat de reconstruir la nostra nació. l només aquesta
voluntat, políticament tradui'da en suport a organitzacions
polítiques propies i independents, ens permetra superar els
problemes polítics i deixar de ser la darrera de les províncies espanyoles.

Moltes gracies.
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referesc, desfavorables per a un grup, es va crear, en
aquesta comunitat, una mica entre tots, la sensació que
les coses canviaven, que el protagonisme passava d'un
grup a un altre. Davant el fet que algú havia fet fluix i
algú havia fet fort, es crea va un nou liderat. l n 'hi ha
hagut que al llarg d'aquest temps han fomentat aquesta
il·lllsió. Gracies a Déu que hi ha el portaveu nacionalista. Seré molt dur, fins i tot m'han anunciat la prova del
algodón. Personalment procur dutxar-me tot el que faci
falta, tant al menjador com a la sala bona, i també a
totes i cadascuna de les peces d'aquest govern i d'aquest
grupo
Que ha passat al llarg d'aquest temps? Que ens ho
hem arribat a creure que hi havia una alternativa, i fins
i tot la consideravem ben rebuda, perque el partit que
representa el Sr. Sampol, PSM l EEM, es solia venir
distingint per fer una serie de plantejaments deis quals,
gairebé, mai en podies elespreciar-ne cap. Solien ser
plantejaments, més bé, de tipus polític, i quan dic polític vull dir plantejaments de política general: analitzar,
treure'n conseqüencies, i jo esperava que avui, després
de tants anuncis, després de tan ele bombo aixo fos una
realitat. Pero passa com aquells globus, que a for<;a
d'inflar-los, de cop i volta, esclaten. Ha esclatat el globus, no tenim res que debatre. No tenim res que debatre
perque avui, a un plantejament d'una serie d'actuacions,
és cert que el partit, el PSM, ha plantejat totes aquelles
qüestions sobre les quals al llarg d'aquest mateix temps
ha mantengut postures diferenciades.
AixÍ mateix n'hi ha hagut algunes que no, aixÍ mateix ha coincidit que la situació economica és més bona.
l és cert i té raó, i és per tres raons fonamentals -ja ho
hem dit abans, no és res nou. Situació internacional,
mesures de devaluació necessaries a la pesseta, no voluntaris -les varen retardar tres anys, aquestes mesures,
varen haver de sortir de tots aquells indrets on la nostra
economia estava perjudicada perque es retardava aquesta
mesura per una qüestió de prestigi d'imatge d'un governanto l se'ns manifestava una vegada i una altra també
que no era necessari en absolut, que la pesseta esta va
forta, que era valenta, que estava fins i tot guanyant
posicions al mercat monetari europeu. Fins que, com el
globus, també va fer pum, i llavors no va bastar una,
n'hi va haver tres de devaluacions reials.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el President de la
Comunitat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Al llarg deis dies que
han precedit aquest debat, i quan dic deis dies que han precedit aquest debat em referesc no als dies immediats, sinó
exactament des del dia que va acabar el debat de l'any anterior, amb els resultats que hi va haver, amb els resultats, em

Pero si jo li reconec que és cert que la situació internacional té una influencia, si jo li reconec que les devaluacions tenen una influencia, no només en el turisme,
han fet més competitiva la nostra indústria, i ens permet
treure més productes agraris als mercats internacionals,
i hem entrat, per primera vegada, a Alemanya, amb
productes agraris d'aquÍ -cosa que no havíem pogut fer
mai.
Si voste reconeix que també els governs i els ajuntaments hi tenen, hi han tengut, hi han fet una actuació jo no crec que voste pugui negar avui -al manco no ho
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pugui negar sense acudir a fer un excés de demagogia- que
no s'hagin arreglat problemes estructurals. Jo crec que molt
al contrari, la situació d'aquesta comunitat és la que és perque s'han arreglat molts problemes estructural s al llarg d'aquests anys. S'han arreglat una serie de problemes estructurals perque hi ha hagut voluntat -i no dic voluntat només del
Govern- jo reconec voluntat conjunta de la societat, voluntat
conjunta deIs ajuntaments, sense color polític, voluntat conjunta de les associacions empresarials, voluntat conjunta de
les institucions laborals, voluntat conjunta de tots aquells que
hi tenien alguna cosa a dir, fins i tot del Govern, perque una
serie de problemes que havien estat la base fonamental, fins
avui, d 'un creixement desordenat -i quan dic un creixement
desordenat puc dir urbanístic, pero també puc dir hoteler,
pero també puc dir industrial- vagi aturant-se.
Voste planteja el fet de noves urbanitzacions, el fet de
noves places turístiques. Voste sap ben cert que les noves
places turístiques estan congelades, voste sap ben cert que
si se'n crea alguna és perque, atenent un decret d'anul'lació,
precisament de les que estaven autoritzades, si no es complien uns terminis -no s'havia pensat mai aquesta possibilitat-,
uns terminis mínims, quedassin anul·lades. Voste sap que,
per ventura, hi ha gent que fa nous plantejaments de camps
de golf, pero també sap que es cancel'len autoritzacions cada
dia, i es demostra, precisament, que són, aixo del que voste
es queixava, simples especuladors d 'un papel', i no desenvolupadores de noves alternatives turístiques.
I voste és conscient, de la mateixa manera, que si no hi
ha les directrius d'ordenació territorial, si surten les directrius sectorials d'una en una -no em demani el pla hidrologic
perque no és do mini meu- ...
I aixo, a voste, li pareix una administració ineficag, instrument partidista i per, amb exclusivitat, dedicar-la a obres
i a contractacions fora del que és normal. Tengui la bondat perque les paraules s'han de triar amb suficients condicions
de garantia pel que les escolta. Voste té, estic segur, el resum
del Tribunal de Comptes de I'any 91, que és el darrer que ha
sortit. Voste miri a veure si comparteix les mateixes manifestacions que voste. Voste miri si -molt al contrari- demostra
que hi ha un perfecte creixement amb ordre i establiment.
Voste faci comparacions amb el que passa a l'Estat. Voste
faci comparacions amb les altres comunitats, i arribara a la
conclusió que encara hi ha molt per fer, pero que d'alguna
manera es reconeix, en aquest informe, expressament, que no
hi ha hagut anomalies en la selecció deIs funcionaris, que
tota la seva comptabilització és correcte, que les subvencions
que atorga la C.ALB. han aplicat correctament la normativa
i procediment previst de publicitat, concurrencia, objectivitat
i aplicació pressupostaria. Que voste no ho vulgui reconeixer és que esta en condicions de fer manifestacions més
afortunades que les del Tribunal de Comptes.
Pero li diré alguna cosa més. A mi no em pot atribuir ser
partidista. Un representant d'un partit polític, que governa
un ajuntament, i quan una associació va a cercar una subvenció, concedida i atorgada, com s'havia fet tots els anys, li

diuen: "Ve el President perque I'heu convidat?" "Sí".
"No hi ha taló" -i el taló estava damunt la taula. "Voleu
el taló? Tornau enrera la invitació al President. Ve el
President? No hi ha taló". Vostes tenen responsabilitats
de govern directes en aquest ajuntament. Aixo és partidisme, aixo és electoralisme -bé, aixo és errar-se de mig
a migo Gracies a déu. No voldria res més que en fessin
moltes més com aquestes, perque no importaria que
féssim campanya -ja la fan vostes mateixos. Govern
compartit amb el PSOE, logic, pero vostes hi tenen una
actuació importantíssima, de suport i de Govern. Aixo
és fer electoralisme.
És exactament el mateix que la referencia que ha fet
sobre com es maneja I'associacionisme des del Govern.
Hi ha un decret regulador, i aquest decret regulador
s'acompleix, i la prova és que si ho reconeix -i ho ha de
reconeixer. I sobretot no em trobara cap cas de gent que
hagi vengut a sol, licitar, per la via que sigui, i del color
polític que sigui, una ajuda i si ha estat en les nostres
mans, per clientelisme polític, no se li hagi donat. Perque no hem actuat així mai, ni amb les associacions, ni
amb els ajuntaments, pero hi ha ajuntaments que, després de quatre anys, encara no en conec el batle. Vaig a
anar a una inauguració a un ajuntament del seu partit,
i quan vaig arribar vaig haver de demanar "em voleu dir
qui és el batle, que no l'he vist mai" i s'amagava, perque
sabia que tot el que havien fet alla s'havia fet, fins i tot,
en contra, bombardejant -i perdó per l'expressió- qualsevol iniciativa d'inversions en el seu poble que poguessin
provenir del Govern.
Jo estic segur que si ho demana als seus ajuntaments
no podd dir que tots sigui n iguals perque, gracies a
déu, en el PSM, no tots actuen de la mateixa forma.
N'hi ha que saben deixar de banda la qüestió partidista,
i acudir, quan hi ha una necessitat, i plantejar-Ia, i
seure'ns colze amb colze i discutir els problemes del
municipio Pero n'hi ha algun que s'amaga.
Després ha fet una relació deIs temes que són els
temes estrella: la carretera Deia-Sóller. Jo puc admetre
que a voste no li agradi, pero és una responsabilitat per
a aquells que governen manten ir una activitat economica
d'uns municipis que viuen, fonamentalment, del turisme
que passa per aquesta carretera, als quals els esta vedat
qualsevol altre desenvolupament, de cada vegada més. I
jo voldria saber que m'haurien dit en aquest Parlament
si un autocar, en el collet de davallada cap a Sóller,
hagués tengut el més mínim accidento Jo li assegur que
cada matí m'encoman a aquell que m'he d'encomanar,
pero també tenc un record molt especial per aquells que
condueixen els autocars per aquella carretera, i només
desitj que s'acabi quan abans millor, que quedi en les
condicions més adequades possibles perque una actuació
economica com és el turisme d 'aquella zona no es vegi
perjudicada per un -si és prou ambiental o massa poc
ambiental- projecte que ha sofert tot el que ha sofert
perque es pugui dur a terme.
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No entraré en cadascun d'aquests punts perque crec que
són la lIetania logica de les manques des de la seva optica no des de la nostra. No repetirem el debat de sa Marineta",
el debat deis milions de I'aigua, els debats del torrent de
Manacor -que podríem tractar, pero no hi vull entrar- perque és massa trist veure com un projecte a I'any 90 va ser
rebutjat per un poble i ara diu al Govern que no va ser prou
n'tpid per presentar el projecte i dur-Io a terme.
Una nova classe socia!. Ja hem inventat qualque cosa
nova. Jo no ho puc admetre. Aixo és el recurs facil que cada
vegada tenen, com a grup, aquells que no admeten, en economia, que hi pugui haver una participació activa de la societato A vostes, el que els passa, és que, economicament, estan
ancorats, pero total i absolutament en un socialisme autogestionari, i no s'atreveixen a dir-ho claríssimament. Vostes són
tan negativistes com es pugui plantejar des del tema economic i en el tema social, perque, qualsevol actuació que hi
hagi, immediatament surt la veu opositora de vostes i deis
qui els enrevolten. 1 en aquests moments, si volem que el
futur sigui de progrés, I'actuació ha de venir pels que han de
donar seguretat jurídica, i vostes en donen tanta que, sistematicament, a tot diuen que no. Fins i tot quan els passa
qualque cosa per malla, sense acceptar el que esta establert
a les lIeis, sen se acceptar el que vostes mateixos han acordat
als ajuntaments i als municipis, ho obliden i, per electoralisme, o per aquesta deformació mental, continuen dient no, i
en 1I0c de donar seguretat jurídica, creen inseguretat jurídica. Pero quan són els seus municipis, -alerta!-, alla ja no és
igual, en els municipis on governen es pot parlar de tot, es
pot fer tot, es pot plantejar tot, i no hi ha claus en 1I0c, ni en
els més, ideologicament, ferms.
Avui, si volem que hi hagi un desenvolupament economic, hem d 'impulsar confian<;a a tothom. 1 sap quin és, el
sentiment qui hi ha avui pel carrer, quan algú ve a plantejar
qualque cosa? "Escolta, tenc aquest projecte, i que em cliran?
1 amb qui m'hauré d'enfrontar? 1 qui s'hi oposara? Amb qui
hauria d'anar a parlar?", "Vagi a parlar amb I'oposició, a
veure que li diuen". 1 sistematicament, immediatament que
s'anuncia qualsevol projecte, hi ha un "no" pels morros. Pero
després demanen creació de riquesa. 1 que s'ha fet? 1 demanen que ha passat amb I'atur. 1 parlen de veure com aixecam
el nivell de vida. 1 fins i tot parlen de la qualitat. Miri, el
problema és que són massa fonamentalistes -no com els del
nord d'África, amb I'escopeta amb la ma-, pero són fonamenta listes. No tenen més que una serie d 'idees fixes, sense
justificació. L'únic argument de justificació que posen sera
sempre defensa del territori d'una manera general, pero
mentre els convengui a vostes. Aixo els impedeix tenir una
línia clara de conducta. On volen que anem? És més facil,
molt més senzill, quedar amb aquesta postura de negativitat.
Miri, a voste sí que Ii respondré. No m'adjudiqui els
problemes, no me'ls adjudiqui, ja sé que la responsabilitat
sempre és del Govern. El problema deis horaris del tren.
Voste sap ben bé que el problema de I'horari del tren era
una problema d'una discussió d'un conveni col'lectiu a un
moment determinat d 'una transferencia de competencies, i
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tan prest com els obrers i treballadors d'aquí es tragueren de damunt les orientacions que venien d'una altra
banda, va estar resolt el problema del tren. Jo crec, i ho
puc admetre, que voste tengui una orientació, una
impressió distinta del que ha de ser el Parc de les Estacions. Jo ho admet. A voste Ii agradaria que I'estació fos
a un 1I0c, a un altre Ii agradaria que fos a una altra
banda. Algú ha de decidir, nosaltres hem fet un avan<;
que sortira a informació pública, i lIavors voste podra
tenir tota la mateixa informació amb la qual nosaltres
haguem pres -i quan dic nosaltres dic d'acord Ajuntament i Govern- una serie de mesures que permetin fer
qualsevol solució, perque no hi ha solucions viables si
els tallers han de quedar a la Pla<;a d'Espanya, no hi ha
solucions viables si totes les instaHacions que avui són
alla han de quedar. Podran discutir estació d'autobusos
sí, estació d'autobusos no, estació de ferrocarril aquí,
estació de ferrocarril alla, pero si volem tenir un parc
tota la resta se n'ha d'anar, i és la única decisió formal
i ferma que s'ha presa. Després preparar un esborrany
que pugui ser sotmes a informació pública. L1avors.
Mentre, no faci tanta demagogia.
Contenciosos historics. Sí que ho són. N 'han donat
molta de tinta, n'han feta gastar molta de tinta, i moltes
paraules, i molta saliva. Pero miri, el que no pot fer un
Govern és quedar-se aturat. Mai, almanco mentre jo hi
sigui. 1 és cert, em poden adjudicar que el nostre govern,
en contra d 'altres del Partit Popular -ho elic per aquesta
raó de dependencia absol uta deis dictats de centralisme
popular ele Madrid. La nostra comunitat, en contra del
que opinaven al tres comunitats, va signar el pacte de
finan<;ament. 1 el va firmar perque hi havia una serie de
raons positives, i más vale pájaro en mano que ciento
volando. 1 aquí no val aixo de I'I.V.A., aquí es va reconeixer per primera vega da aixo de la insularitat, pero
rebaixada amb un poc d'aigua al 50%, pero va ser la
primera vegada. Al Sr. Forcades, i lIavors a aquest senyors, els va costar moltes reunions. Va ser la primera
vegada que es va entendre que hi havia una organització
distinta -i no dic administrativa, Sr. Vida!. Una organització distinta, una situació geografica distinta. 1 a més
a més es reconeixia i es contrarestava aquell error historic que va fer deixar-nos, a un moment determinat, per
canvi ele postura deis responsables, perque s'havia negociat d'una altra manera -i sé que aixo no ho podré demostrar mai- la finan<;ament de carrete res, aquella famosa actuació de convencer-los que les nostres carreteres -que ens va durar nou meso s- no passaven per cap
altra comunitat.
Pero immediatament resolt aquell problema, aquell
dia, en aquella hora, amb aquella signatura, torna a
modificar-se la situació de carrete res per a la resta d 'Espanya i tornam a quedar en inferioritat i, per tant, tornam a obrir la negociació, i no la tancarem fins que
estigui resolt.
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És tres quarts del mateix que el pacte autonomic. Ja ho
hem discutit aquí amb els insularistes. Voste em va sentir,
aquí, defensar clarament la postura que no era la millor
situació, pero entre aixo o res, valia la pena demostrar qui és
que esta a cadascuna de les postures, valia la pena veure si
amb aixo també ens tancavem a un fonamentalisme de tot
o res, que hauria estat res, o si ajudavem a algú a punyir, a
fer, encal¡;ar que aquest desenvolupament fos possible. No ha
estat massa el que hem aconseguit fins ara. El que més ens
preocupa de tot no és la dificultat que tenim a I'hora de les
negociacions -aixo és normal quan dos s'asseuen a discutir,
les postures comencen tan separades que, després, a poc a
poc, s'ajunten. Ja hi ha competencies transferides, i ara n 'hi
ha un altre grapat que podran anar a una propera comissió
mixta, si aquests dies s'acaba la negociació. A mi em va preocupar molt més I'actitut del debat del Senat. Aquesta sí.
AlIa aquell que podia impulsar o donar una ditada de mel a
aquesta impulsió, no va voler entrar en el joc, i no dic en el
meu, perque, escolti, la queixa del pacte autonomic va ser tret de dos casos que no el tocaren, possiblement perque no
els afectaven- unanime deis presidents socialistes, de qualque
president nacionalista i deis populars. No hi va haver ningú he de fer una excepció, tal vega da la única comunitat que va
ser més contemporitzadora en aquest tema, encara no sabem
per que, perque no té cap motiu per ser-ho, només és que,
tal vegada, és el President més tendra, més recent, o un deis
més recents, va ser la Comunitat de Múrcia-, els altres, tothom, va dir al President del Govern que aixo no caminava.
1 aquesta és la lamentable actitud de la que ens queixam.
Jo li deia al President del Parlament -pero em va dir que
no ho podia fer- que tal vegada aquest debat que feim avui
s'hauria d'haver desenvolupat de la mateixa manera que ho
ha fet el de Madrid i així sabrien que éso Un debat on cadascú ex posa el seu pensament, i una vegada acabat surt el President del Govern i diu jo els don totes les gracies per ser tan
positius, no passin molta pena, ho assumirem, ho examinarem, ja veurem que farem, i s'asseu. M'hauria agradat veure
la cara que haurien fet cadascun de vostes, senyors portaveus, si jo hagués assumit una postura semblant a aquesta.
Regim fiscal. Jo vull tornar a insistir en un tema que em
preocupa. Voste ha reclamat una lIei. Jo vull tornar a insistir
que si no em deixen altra solució, nosaltres l'aportarem,
aquesta llei. Pero m'agradaria més que, en aquest conjunt de
discussions i dialegs que hi pugui haver dins la comissió que
esta creada per debatre el tema del Pla de Competitivitat,
poguessin sortir, almenys, la línies mestres de consens d'aquesta lIei, perque ningú no pugui taxar a aquesta actuació
el caracter de partidista. De totes formes, si el consens fos de
vostes la presentin. ja l'esmenarem, la tendran tot d 'una
aquí.
1 ara em permeti ser dolent a jo. EIs grupets no serveixen
per res -i qua n dic grupets em referesc a partits polítics tot
sois, petits, que no tenen un grau d'influencia. No s'apuntin
els merits de l'LV.A. No. Miri, voste es podria apuntar el
merit de I'LV.A. si a la discussió de la Llei de I'LV.A., el Sr.
Roca, de CiU, empes per vostes, hagués votat les esmenes

deis nostres senador o, m és igual, les seves. Ens haguessin demanat que retirassim la nostra i ells la votarien. Miri, aquest tema de I'IV A va arrancar en els pressuposts de I'any passat, quan vare m ser alla ens varen
dir "aixo no és d'una lIei de pressuposts, com que hi ha
la Llei de I'IV A, esperin la Llei de I'IV A". Quan anam
a la Llei de l'IVA i ho presentam com a comunitat,
perque ens corresponia, al Senat, ens diuen lino, aixo,
miri, no importi el que hagi dit CiU a Menorca a la
campanya, no importa el que hagi dit el PSM, no importa el que hagi dit ningú, no importa el que hagin defensat aquests i aquells, perque tots anavem, més o menys,
pel mateix camí. 11 És que ara resulta que no podran dir
que és conseqüencia de la influencia d'un grup parlamentari petit que no té cap tipus ele representació perque aixo que CiU els representi, és tant com que el
sol representi la lIuna, no s'avenen, és una relació comercial de pura amistat temporal per unes eleccions, per
uns vots. És dir, quasi quasi "miri, jo li aport els vots, i
voste em fa un favor." Pero, a la fi, on hem anat a parar? A que, ara, com que la Llei de I'IV A. no ho va
poder fer, ho farem nosaltres tot sois, CiU. CiU, en nom
del PSM imposara al grup socialista -s'estan rebaixant
vos tes- , els im posara passar per I'IV A.
1 quan surti la reforma de la Llei de Costes? On
aniran, vostes, amb aquest pacte? No, ja van vius, ara no
és el PSM, ara és el Greenpeace, i no sé qui, que li
demana -en un bon compromís els ha posat, que els han
demanat que facin retirar la proposta de la Llei de Costes. Ave Maria Puríssima, els grups petits! Que no veu
que, essent gros, ja ve justo Miri, David n'hi va haver un,
pero que es sapiga, la historia no s'ha repetit pus mai,
i moltes vegades hem arribat a pensar que només servia
perque con venia per exemple. Aixo són bregues partidistes. Aquí vostes han fet una renúncia als interessos
generals d'aquesta comunitat per protagonisme partidista, en lloc de for¡;ar -si tenien tanta for<;a- que fos a la
Llei de I'IVA, i hagués quedat per sempre, no ho haguessin remes als pressuposts que ara han trobat que, en
virtut d'una sentencia del constitucional a la Llei de
Pressuposts, no pot canviar una cosa com aquesta, i ara
han de treure una llei d'acompanyament deis pressuposts per poder defensar aixo.
Mentrestant, sap que vol dir, senyores i senyors? Que
amb aquest partidisme, amb aquesta pressió tan forta
que vos tes han fet, amb aquest exit deis grups petits que
tenen aquest importancia tan tremenda, hem perdut per no dir una expressió un poc més grossera- un any i
migo Ja ho podríem haver tengut, i jo Ji hauria alabat
perque, miri, les coses bones no importa qui les faci. A
mi res m ' hauria agradat tan com veure el grup socialista apuntar com a propies les resolucions de la pluriinsularitat, del finan<;ament, del regim fiscal... al debat
del Senat. M'hauria encantat. Hauríem pogut dir que
anavem de la ma, per una vegada, per bé d'aquesta
comunitat. Ni senyes, ni una. El meu grup les va presentar. El País Basc ho va entendre. 1 el grup catala ens ho
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ha retardat una altra vegada, amb un compromís de posarho perque hi havia un tema de foralitat, que afectava una
altra conclusió -justament varem tenir la mala sort de posar
tots els punts que tenien el mateix tipus de conclusió a la
mateixa resolució, i el tercer punt, el c, afectava les comunitats forals, i la Mesa, a la vista que hi havia tantes actuacions
va decidir votar les resolucions en conjunt i no per punts.
Mal negoci ha fet aquest poble amb un govern com el
nostre. Pero encara pot millorar, perque el que és més important és el potencial huma d'aquesta comunitat, i és veritat. És important que la gent no es deixi enlluernar. Algú ha
parlat aquí, avui, d'allo d'enganar uns i els altres, mai, tot el
temps, poc temps Oo, i ara ens parlen d'enlluernar. És veritat
que hi ha una inquietud en el nostre poble per les desigualtats socials, i un orgull, l'orgull que té el meu grup, l'orgull
que té el meu govern d'haver fet possible, al llarg de totes
aquestes legislatures, tot el que ha fet i deixar-ho preparat
per continuar-ne fent molt més. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Té el seu torn de replica el Sr.
Sampo!.
EL SR. SAMPOL l MAS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em permeti, Sr. President, dirigir-me per uns moments a les persones que ens
segueixen per televisió i per radio, perque no fos cosa que
pensassin que, en lloc ele ser al Parlament, som a l'escenari
del Saló Rialto. Dic aixo perque ja és costum pel President.
Surts aquí, fas uns plantejaments polítics, que evidentment
han de discrepar d 'una altra for<;a política, i surt el President i de tot el que no interessa -Pla Hidrologic, bufandes als
funcionaris, tot aixo- fora. Quatre acudits, com el del globus
que, per cert, aquest globus és petit, creix a cada elecció, i
esper créixer més. Vos te vagi alerta, que esta molt inflat, i
no sigui cosa que sigui com una bufeta que, quan l'amollen
fa "xxxxxxOo'''' perque podria passar aixo, que en perdre el
poder tota aquesta cohesió fes "xxxxxxOo." i es desinflés com
una bufeta. Podria passar. Per tant, un poc de respecte entre
tots els grups i les coses aniran millor.
Miri, sempre el topie, un grup fonamentalista que gent
que li paga se'n cuida de dir-m 'ho sempre seguit, que som
uns fonamentalistes. Pero jo li parl des de la credibilitat que
em dóna un reconeixement d 'una feina feta. Centenars i
centenars de propostes constructives, moltes acceptades, més
no acceptades, pero sempre en positiu. l el fonamentalisme
és el que fa una persona que, quan li fan una entrevista, diu
"jo som l'únic que som alternativa. Els altres, aquells, no
tenen alternatives. Aquests són uns grups que no serveixen
per res. Aixo és fer fonamentalisme". El que compte no és
el número de diputats, el que compte són les idees, és la
bondat de les propostes, són els projectes de país. ]0 m'equivoc moltes vegades cada dia, pero perque faig mol tes feines,
i reconec les meves equivocacions. Avui hem hagut de fer
una crítica forta, perc¡ue voste, ahir, va fer un discurs molt
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triomfalista en temes en els quals no estam d 'acord, pero
reconeixent que hi havia coses que anaven bé. Aixo és
fonamentalisme. Aixo és desqualificació gratuita.
Noves places congelades. Vostes han congelat noves
places? l la urbanització que s'intenta fer a Santanyí, i
a Cala Petita de Manacor, no parlem de Calvia, que
també n'hi ha per tots, i els camps de golf, i els camps
de golf de Felanitx, que fa un any i mig vaig dir al Conseller -a un debat en comissió- que rega amb aigua potable i no hi pot regar, i em va dir que prenia nota, i continua regant amb aigua potable. Voste no té credibilitat
per parlar de segons quines coses.
Contractacions i subvencions. Ha fet un decret regulador de subvencions. Sr. President, per que una associació de Palma té el triple d'associacions que qualsevol
altra que té subvencions? A ningú no li ha dit mai que
no. Al GOB, li ha donat cap subvenció mai? L'esfor<;
que ara es fa per rehabilitar, per recuperar La Trapa,
comprada amb accions populars, per protegir-la, amb
petites accions de cinc i deu mil pessetes, que s'ha cremada pels incendis, que ara, les torrentades, se n'han
duit la terra, i ho han desgastat, té la més mínima subvenció del Govern? El GOB, no li demana subvencions
cada any? l li pos un exemple. Hi ha centenars de persones que ens han denunciat la discriminació que pateixen.
No vengui aquí afer-nos combregar amb rodes de molí.
Em parla d'un taló. Miri, aquesta persona no és del
meu partit, i pot estar segur que els dos regidors que
tenim en aquest poble varen recriminar l'actuació al
batle. Per tant, cadascú que guardi les seves culpes. És
molt lleig que m'ho recrimini aquí. Com també aquest
poble, que no sé quin és, que el batle s'amagava, no deu
ser per casualitat un poble on, amb la subvenció del
Govern s'ha constrult una residencia fora d'ordenació?
No deu ser aquest poble, per casualitat? ll'ajuntament,
a judici el'alguns ciutaelans, s'ha hagut de fer allo enterra, i ha modificat les normes per poder-ho legalitzar? l,
per cert, hi han gastat desenes ele milions de pessetes -si
és aquest poble, perque no ho ha elit. l ara, que la poelen obrir, aquesta residencia? -encara no han fet el pla
geriatrie, no n'hem parlat avui. La poden obrir, aquesta
resielencia? Té viabilitat per mantenir-se? -si és aquest
poble, em perdoni, no 1'ha nomenat.
l llavors aixo ele les torrentaeles, ele Manacor, elonar
la culpa a l'ajuntament ele Manacor. Sr. Presielent. Dia
5 ele mar<; ele 1991 l' Ajuntament va elonar conformitat
als projectes, a les tres alternatives que hi havia, i ele dia
7 ele mar<; aixo és dins la Conselleria d 'Obres Públiques,
i han hagut ele menester tres anys i mig per enviar-ho a
la elelegació del Ministeri d'Obres Públiques, es va publicar 1'altra elia, elia 30 de setembre, tres anys i mig
després de la ton'entaela. l llavors ha de venir aquí a
elonar les culpes a l'ajuntament de Manacor, que devia
ser l'altre ajuntament de Manacor, abans d'entrar els
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seus, abans de les eleccions, dia 5 de mare;, l'ajuntament que
hi havia va aprovar el projecte de desviació del torrent de
Manacor.
Llavors un altre topie, el negativisme. "Vostes són negativistes, diuen que no a tot ". Ho deu dir per ses Covetes aixo
de la inseguretat jurídica? És per aixo que ho diu, Sr. CañeHas? Qui crea la inseguretat política? Qui la crea? Els que
va en contra de totes les legalitats, el que, en lloc de defensar
els interessos públics actua arnés d'advocat de les promotores -perque aixo és el que fa algun deIs seus ajuntaments,
veurem com acaba aquest tema? Pero si, efectivament, no es
podia construir devora es Trenc, devora aquest espai natural
emblematic, la dan"era platja verge important que queda a
Mallorca, si realment no es podia construir, és de justícia
que s'autoritzas aquesta construcció? O, al contrari, no s'ha
de fer tot el que sigui impossible perque no continul aquesta
degradació deIs nostres espais naturals? Qui crea inseguretat
jurídica? Qui respecta la lIei, qui demana el compliment de
la lIei o qui vulnera la legalitat? Qui infringeix les lIeis?
És negativisme aconseguir la rebaixa de I'LV.A perque,
sí, Sr. President, sí senyors membres del Partit Popular.
Poden haver presentat totes les pro postes que vulguin, poden
haver presentat totes les esmenes a totes les lleis que vulguin,
pero si enguany a la Llei de Pressuposts de l'Estat, es rebaixa
I'I.V.A per a les Illes Balears és perque el PSM va demanar
a Convergencia i Unió que ho defensas. 1 ja poden gratar,
pero és així.
1 no em parli del debat al Senat, que tenc els diaris de
sessions, tan del Congrés com del Senat. Passa la lIei pel
C011grés. No sé 011 devien ser els diputats de Balears, els del
PP ni en parlaren. El representant de Convergencia i Unió
fa referencia al fet insular que esta reconegut a les Illes
Canaries i demana la mateixa aplicació per a les Illes Balears. 1 els diputats del Partit Popular? Ni hi eren, a la comissiÓ. Llavors el tema es remou, surt per aquí als mitjans de
comunicació, i vénen les corregudes. Aquests ha esmenen al
6%? Nosaltres al 3%. Qui actua com un grup petit? Qui
actua com un grup testimonial, Sr. President? 1 vénen les
corregudes, quan s'havia acordat -aquí tenc els diaris de
sessions del Congrés- que per fer una consulta a la Comunitat Europea s'ajornaria la discussió a la Llei de Pressuposts.
1 ve al debat al Senat. 1 que vos pensau, que el representant
del Partit Popular fa una defensa de la insularitat? La paraula Illes Balears, aquestes dues paraules, no surten ni una sola
vegada a la intervenció del senador del Partit Popular que va
defensar les esmenes. Vos pensau que hi va haver una defensa del fet insular, del greuge comparatiu amb les Illes Canaries? Ni una paraula. 1 pos per testimoni el diari de sessions
del Senat. 1 altra vegada, altres membres de partits políties,
entre d'ells els de Convergencia i Unió, tornaren a fer insistencia en el fet diferencial de les Illes Balears, en la necessitat d'anar cap a un regim fiscal diferenciat, i tornaren a
treure als representants deIs grup socialista el compromís
que s'inclouria a la Llei de Pressuposts, cosa que s'ha feto 1
aixo gracies al PSM.

Sr. President, deIs acords que tenguem el PSM amb
Convergencia i Unió, en donarem compte a l'opinió
pública. Hi ha un programa electoral que, a voste només li interessa com a elector, res més. Si com a elector
ens vol exigir comptes, esta en el seu dret. Pero punt,
no li interessa res més. 1 per cert, dos consellers seus,
precisament un deIs dies que negociavem aquesta millora per a les Illes Balears, -aquesta millora que suposara
tres o quatre mil milions, que no és res, pero ben bonsdos consellers seus insultaven pels mitjans de comunicació aquesta fore;a política que necessitavem per aconseguir aquesta millora per a les Illes Balears. 1 ara I'altra
dia, el Sr. Cañellas diu que també demanara el suport
d'aquesta fore;a política per aconseguir I'Estatut Fiscal.
Nosaltres no devíem anar tan malament. El que hem de
fer és -no de Convergencia i Unió, sinó de totes les
forces que estan representades a les institucions- intentar
la se va aliane;a, intentar treure'n la seva col·laboració.
Aixo és el que jo li dei a que ha fallat el Partit Popular.
1 el problema és que nosaltres no pintem res. Voste
pot fer tot el discurs que vulgui al Senat -aixo sí, mirant cap a les camares de televisió-, pero, resultats, zero.
1 la pregunta és: per que serveix als ciutadans de Balears
votar Partit Popular o PSOE? Serveix per disminuir
aquests greuges comparatius que tenim amb 1'Estat? Res.
1 no és que el Sr. Cañellas no ho intenti -perque també
en sabem fer ele bromes aquí, si el President té una
mica de tolerancia, també en sabem fer-, perque crec
que era fa dos anys el President se'n va a Galícia, i fa
una conferencia, i diu: "que vayan con cuidado, porque
el pueblo de las Islas Baleares, si un día se cansa, podría pedir la independencia ". Sí, aixo va tenir un poc
de transcendencia, jo vaig mirar el dia següent els diaris
estatal s, i res, ni una referencia. Aquest estiu -no sé si
tenc el retall aquí- Baleares es la única comunidad autónoma que podría pedir la independencia. Aixo sí, lIavors afegeix -era una conferencia a I'Escorial, hi devia
haver jovenets madrilenys-, diu pero no queremos. Només li va mancar una expressió d'aquestes que empren
per alla "¿pasa algo, tíos?" Només li va mancar aixo.
També en sabem de fer riure.
1 els diaris? Aquí va sortir, aixo és un diari de les
Illes. Pero, i els diaris estatals? Res. No sé si vaig veure,
a I'ABC devia ser, un breu curt. Vostes s'imaginen si
aixo ho hagués dit el Sr. Arzallus? O pitjor, si aixo ho
diu el Sr. Pujol. La portada del ABC crida a un altre
moviment nacional. El Sr. Aznar i el Sr. Anguita haguessin tret llamps pels ulls i foc pels queixals. 1 que va
passar? Res. Indiferencia, sen se pena ni gloria. 1 saben
per que? Perque el Sr. Cañellas, ells saben, juga de
farol, perque el nacionalisme del Sr. Cañellas és el mateix nacionalisme del Sr. Aznar. 1 saben a que el podem
comparar, aquest nacionalisme? Recorden els comics de
El Capitán Trueno que pegava un crit i deia Santiago,
cierra España. Aixo és el seu nacionalisme, el el'una
Espanya tancaela a la realitat plurieultural, a la realitat
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plurinacional d'aquest Estat, a les lIibertats, aixo és el nacionalisme.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel CañelIas i Fons):

1 encara no és tot -i acab Sr. President. En el súmmum de
la prepotencia, no del fonamentalisme, de la prepotencia, el
Sr. Cañellas diu que és el més nacionalista d'aquesta terra no cercaré el retall. "Jo som el més nacionalista d 'aquesta
terra". Jo, Sr. President -i continuam de bromes, no s'enfadi,
perque en podem parlar, ja que voste en fa- crec que comparar el nacionalisme del Partit Popular amb el del PSM és
com comparar dos embotits: un embotit foraster, fet afora,
i un embotit mallorquí. El PSM seria una bona sobrassada,
una sobrassada de porc negre, una bufeta, una culana, un
poc carregada d'espicis -li reconec. El PP seria un xori~o. 1
no és que el xori~o sigui dolent, simplement no és d'aquí,
no és nostre. CIar, si volguéssim fer una sobrassada amb
productes que no són d 'aquí. amb especies que són de fora,
no seria el mateix. 1 ja ho diu la dita: amb les eines fan les
feines; i voler fer nacionalisme amb un partit centralista és
com qui fer retxes a dins I'aigua, perque el peix no s'agafa a
pedrades. 1 podríem seguir amb el refranyer popular, només
es tracta d'agafar elllibret i copiar refranys, perque ja ho diu
allo de Madrid al cielo: brams d'ase no arriben al cel, i si hi
arriben no treuen arre\.

Sr. President, Sr. Portaveu del Grup PSM 1 EEM.
Pareix mentida veure com es pot acabar, i comen~ar i
comen~ar i acabar una intervenció amb tantes incongruencies. Han comen~at aquesta segona intervenció dient
que jo podria omplir el Rialto, o que feia actuació cara
al Rialto; i jo he entes que amb la manera de dir-ho no
era precisament una alaban~a. He entes comediant, poc
profund, sense argument, he entes folklorista. Digui a la
gent que ens escolta si aixo també és o no és una part
del nostre poble; li ho digui. Si no ha dit aquesta expressió intentant riure's cl'ells, i després acabant fent la
mateixa comedia ... ah, no! Aquí no va\. Aquesta és la
seva incongruencia, que d'allo que ens acusa, també en
pateix; que d'allo que acusa els altres també n'han entonar qualque pecadora, i qualque vegada més aviat del
necessario

Sr. President, ha dit que els partits petits, que els grups
petits no van enlloc; i jo dic que val més ser petit i viu que
gros i ase. 1 aquest també és un discurs recurrent als discursos del Sr. Cañellas, un tema que treu sempre: un partit
petit, no té alternativa, no té projecte, no té programa.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Sampo\.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Ja acab, i gracies per la seva tolen'tncia, Sr. President.
Sr. Cañellas, voste s'ha gastat -voste í el Sr. Matas- 90
milions amb un Pla estrategic de competitivitat que dema
comen~arem a discutir, Pla estrategic de competitivitat que
els diu que hem de reduir oferta turística, que hem de millorar el mecli ambient, diversificar I'economía. Aquests 90
milions els haguessen pogut estalviar, els programes electorals del PSM des de I'any 79 els ho diuen, aixo; haguessen
pogut estalviar 90 milions de pessetes. Perque, Sr. President,
a més de tenir un projecte per aquest país. tenim gent molt
honesta, molt preparada, disposada a donar el call per aquesta terra i, per molt que digui voste, permeti'm que li digui
una cosa: personalment estic conven~ut que si un clia el
poble de les llles Balears em donava la seva confian~a, ho
faria molt millor que voste. Moltes de gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo\. En contrareplica el president, Sr.
Caí'iellas. té la paraula.

A mi no m'insulten gens, ni em sent gens ofes, quan
em diuen ... Miri, el Sr. Felipe González quan va haver
acabat el debat del Senat, -que el va entendre molt bé
sense traducció. Parl molt clar- em va dir "la última
parte del discurso, muy populista, ¿eh?". Dic "escolti,
voste no me'n deu haver de donar cap lIi~ó, no? Cadascú de nosaltres viu del que pot". Ho va deixar anar.
Perque al final és aquesta gent la que compta. O voste
creu que els comptam són els quatre il'luminats que
seim aquí. És la gent elel poble, la gent que pensa molt
més del que voste se'n fa comptes és la gent del poble.
La gent que treu les conclusions, segurament les millors,
amb menys raciocini és aqueixa voluntat popular; que a
vegades necessiten consell, a vegades necessiten ajuda i
a vegades necessiten informació. Pero no hi ha motiu en
absolut de menysprear-Ia, perque en ella hi ha quasi
sempre la saviesa. 1 humilment dic que supos que per
aixo el meu grup té els representants que té, i el seu té
els que té. 1 no em digui que cada vegada creix. Ho
veurem, perque també tenen les seves divisions internes,
ideologiques, que queden a lIum; i si no, ho veurem a les
proximes eleccions, si sera n un grup o seran dos, o seran
cap; perque no esta molt clar, aixo.
Jo Ii agraesc que faci reconeixement d'una feina feta;
i jo també Ií reconec la seva. Només que avui ha errat
el sistema -al meu veure, cIar, al seu no-o És a dir, normalment vostes venien aquí i plantejaven polítiques. Jo
he vist plantejar aquí. .. i la veritat és que supos que és
que ho deuen fer molt bé, perque venia carregat, i Ii
puc justificar, de replica per un plantejament de política social, que solia ser una de les actuacions que han
posat amb més dificultats, per ventura, als distints governs que jo he passat, pero que logicament com que ara
la qüestió social, de toxicomanies ... I'únic que han pogut
dir és que hi ha qualque centre d'acollida que no disposa
de tot el necessario El que no s'ha atrevit a dir és que
esta el projecte tan ben plantejat i eluit a terme amb tant
de detall que avui ja no em pot treure a lIum els proble-
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mes i les dificultats deis col'lectius socials que ho passaven
pitjor. I en vista d'aixo, com que no podien fer política
social, i tampoc no hi havia gran moviment per poder fer
política d 'ordenació territorial, perque esta relativament
ralentit el tema, aturat, controlat, més o menys legislat; que
fan? Quatre temes estrella: Carretera de Sóller, sí o no? I
aixo ens separara sempre. Possiblement si voste estigués alla
-és un suposar, no és que ho vegi facil- I'hauria haguda de
fer igual, perque hi ha coses que no poden ser de dues maneres. Hauria hagut de prendre aquesta decisió difícil. Ho
hauria hagut de fer.
Ha fet quatre relacions de quatre punts que són discrepancies que hi haura sempre entre vostes i nosaltres. Pero
no discrepancies ideologiques, no hi ha una discrepancia
política, hi ha una discrepancia de quatre banderes que les
treuen cada vegada. Ni tan sois li he vist treure amb tanta
profusió com altres vegades el tema Iingüístic. Sí, s'ha dirigit al conseller perque aquesta ordre que ha tret ara no li
agrada; pero, ciar, les informacions que surten són que fins
i tot -i no dic només les de la Universitat, també em referesc
als resultats trets des de Catalunya- el progrés de la lIengua
encara és millor que el de Catalunya; no massa més, pero
una mica més, el suficient també per amb aixo anar al primer 1I0c sense necessitat de fer ni grans aldarulls, ni grans
actuacions, no grans esfor<;os ni grans imposicions, que és el
que els agrada a vostes: mando i ordeno, i a partir d 'ara aquí
tothom a parlar igual.
Que han recriminat a qualcú? Al batle, I'han recriminat?
Recomanacions a la mare superiora, i l'invenció de la frase
era meya; perque no han deixat de governar alla. No han
pagat el taló encara, de la subvenció, el poden haver recriminat, pero pinten una regadora: no els l'han donat. I les recriminacions seves, deuen valer més els conceptes, les opinions
i les impulsions d'un grup més petit, que només té un membre en aqueix ajuntament, i que pesa més que voste, sobretot
des que un membre d 'un altre grup va quedar donant la
majoria des d'una altra banda.
Miri, no és negativisme allo de I'IVA; jo no li he dit aixo.
És positivisme, pero mal plantejat. És a dir, la finalitat és
bona, el resultat és bo. No ho negara ningú deIs que seuen
en aquesta cambra. El problema on és? ]0 Ji he plantejat, el
problema és que aquest tema que voste ens ha dit a nosaltres
de partidisme polític vostes I'han sofert igual. Poclia haver
sortit igualment el tema de la consulta a la Unió Europea,
escolti, una excusa per no votar-ho el dia de la lIei de l'IV A.
És una facultat que compet al nostre govern, el de Madrid;
i dic nostre encara que sigui seu; bé, o un poquet seu, perque ara resulta que també voste té qualque cosa que dir al
Govern de Madrid. Indirecta, pero hi té qualque cosa que
dir. Aviat el veurem de ministre. No és negativisme, aixo;
aixo és positivisme, pero positivisme partidista. Ens haguessen fet donar suport a la pro posta del Sr. Roca, i era la mateixa que la nostra; o la nostra que la seva, o la seva que la
nostra. Que més té?, era bo o no era bo? Per que retardarho? Haguéssem votat tots; ens haguessen dit "la te va no, que
ha entrat darrera, votau la nostra, que ha entrat primera",

pero no, per por que li votassin la seva, la varen retirar.
La varen retirar, no digui voste que no, per por que li
votassem; perque lIavors ja no hagués estat merit seu,
hagués estat el vot del PP i de CiU.
El que és lamentable, és que dins les mateixes resolucions i dins les mateixes propostes no es votas la nostra
al Senat i sí se'n votas una per Canaries una altra vegada. I la va votar CiU també. I els fils conductors se li ha
creuat; i miri, no crec que en cap moment hi hagi hagut
ningú que hagi intentat amb més assidultat mantenir
unes relacions estables, permanents i no d'enfrontament
amb aquells grups que en un moment ens podien ajudar.
I no m 'ha importat el que ha dit el meu partit per mantenir relacions bilaterals; i no m'ha importat el que
hagin opinat els altres, per quan jo he tengut una opinió
distinta, sobre la lIengua, sobre la cultura, manifestar-la;
a les reunions del meu partit, a fora, a les reunions amb
la GeneraJitat i per totes bandes; perque precisament sé,
em consta perfectament haver viscut durant molts
d'anys, aquí, que o es tenen col'laboracions, o no es
governa. O se sumen consensos, o no es governa. O es
fan sacrificis encara que no es reconeguin, o no es governa; encara que un de tant en tant es quedi tot sol.
I miri, el nacionalisme no és de ningú. Pot ser-ho
tant voste com jo, estigui i militi alla on militi políticament, sobretot si, com voste ha clit al final, és la defensa
d'una pluriculturalitat, la defensa d'un plurilingüisme;
perque jo no li puc admetre de cap de les maneres que
pretengui dir que els nacionalistes són els defensors de
les llibertats, i els que seim en aquest costat no les defensem. I voste amb aquests tres conceptes ha defensat el
seu nacionalisme. ]0 no n 'hi coartaré cap, de lIibertat;
ni ho faré mai ni ho permetré.
El que passa és que n'hi que confonen nacionaJisme i ara es comen<;a a veure- amb una submissió a un altre
territori, i ens adjudiquen als d 'aquí i als d 'alla una
dependencia jerarquica, i ells n 'assumeixen una altra.
Per ventura, senyor Sampol, si amb aquests ormetjos i
amb aquestes eines feien un producte d'embotit, sortiria
el ele vostes una sobrassaela el'Olot.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Se suspen la sessió per un
temps de cinc minuts.
Senyores i senyors diputats, prec que s'asseguin als
seus escons. Recomen<;a la sessió, i en aquest cas correspon el torn al Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la
paraula el eliputat Sr. Triay i L1opis.
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
Sr. Presielent, senyores i senyors eliputats. Vull comen<;ar amb un plantejament optimista. Crec que vivim
un moment especialment favorable i positiu per l'avan<;
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de I'Estat de les autonomies; que el debat del Senat ha estat
molt important, i que les resolucions mereixen un, encara
que sigui brevíssim, comentari en aquest parlamento
L'inici de la reforma del Senat com a cambra de representació territorial, que podríem dir d'una manera ben nostra,
de les autonomies, traspassar el Senat a les autonomies; l'inici immediat just hi hagi elaborat un \libre blanc sobre la
finan~ació de la negociació autonómica per al finan~ament
del 97; el desenvolupament també amb termini marcat d'una
qüestió tractada en aquest parlament en altres moments del
nive\l mÍnim ele prestació del conjunt de serveis públics
fonamentals; l'anunci d 'un projecte de \lei de reordenació de
l' Administració periferica ele l'Estat, entre moltes d 'altres,
crec que en resum es pot dir que hi ha unes bones perspectives, que hi ha moviment en les qüestions de maxim interes
per a totes les autonomies, i també per a nosaltres per tant,
per a les Illes Balears.
Vull deixar també constancia clara ele la valoració positiva que ens mereixen els pactes autonómics de 1992, que
varen donar lloc a la Llei Organica el 'ampliació ele competencies elel mate ix 92, i la reforma de I'Estatut de 1994, i que
ja ha elonat el primer paquet de transferencies a la Comunitat de les Illes Balears. Quant als traspassos de competencies
penelents, amb un calendari ja compromes pel president
Felipe González al Senat, vagi viu, Sr. President, vagi viu
que durant els mesos que li queden no tornem a caure amb
el que va passar en els anys 84 i 85 amb la qüestió ele les
carrete res, que li serveixi de lli~ó. Es parla molt del calendari, i a vegades es pensa que és el més important. Les presses
no són bones conselleres ni són bones assessores; i l'exit facil
que no el faci cedir en el principal. Tenir el traspas com
abans millor no és sempre el millor i el més prioritari objectiu. Per exemple, la Universitat ele les Illes Balears; un tema
que afortunadament fins ara no ha tractat ningú, sera deis
pocs que tendré ocasió ele tocar en primera persona.
El calenelari del canvi de titularitat ele l'Estat a la Comunitat Autónoma no és la prioritat en aquest tema. La maxima prioritat és que el traspas que desitjam garanteixi la
inversió futura, i el cost de personal i la elespesa corresponent a aquesta inversió nova; que quedin assegurats, compromesos, els recursos económics per al creixement de la nostra
universitat fins a la seva dimensió óptima. I aprofit per dir
que sobre aquesta qüestió de quina és la universitat del futur
que volem, és ben necessari que qualque dia aquest parlament hi dediqui una reflexió col·lectiva.
L'acord de finan~ament de 1992, per al quinquenni 92-97,
per molt que ara es vulgui presentar d 'una altra manera, per
motius purament partidistes, és innegable que va ser i és
molt favorable. Es va ponderar bé la insularitat, es va tenir
en compte el fet de tenir tres aelministracions insulars, es va
incorporar el finan~ament amb una bona dotació económica
per millorar la inversió nova en carreteres. Així va ser explícitament reconegut en el seu moment pel president CañeIlas, i ja e1evia ser bo aquest acord perq ue ho reconegués tan
clarament i sense pal·liatius.
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Són convenients aquests recordatoris, perque ara es
vol fer veure que els avan~os en la finan~ació autonómica de I'any 92, que s'apliquen ara i fins al desembre
del 96, no han existít mai, o que són avan~os secundaris,
quan realment són avan~os substancials, tant en pessetes
absolutes, com en increment en relació a altres comunitats autónomes, com quant als conceptes tinguts en
compte. Peró a falta de res millor, sembla que el president Cañellas comen~a a farcir el seu discurs electoral
amb qüestions ja incorporades, encara que sempre millorabies, óbviament, com la insularitat, la pluriinsularitat,
les carreteres id' al tres.
Ara, senyores i senyors eliputats, és el moment de
treure el major profit deis fons europeus de cohesió per
a infraestructures i medi ambient, tant en el tram ele
gestió autonómica com en el de gestió estatal; i també
el d 'iniciar la preparació deis acords del 1997, que el
Senat ha acordat, com he dit, que s'iniciin immediatament en el mateix moment que es disposi del llibre
blanc deis experts sobre finan~ament autonómico
Sr. President, senyores i senyors diputats, dins les
limitacions eI'un intens final ele legislatura, anunciam
que en aquestes dues qüestions empenyerem en la mateixa direcció, com ho varem fer dins l'any 1991, i esperam que vostes es comportin de la mateixa manera quan
es trobin a l'oposició ..
Aquest elarrer any ha estat, sense elubte, excel·lent des
del punt de vista económico El Partit Popular i altres
forces, sectors el 'opinió conservadora i alguns deis agents
económics, han mantengut que la recuperació económica no arriba va, que era un invent elel Govern socialista
sense base real; una postura irreductible que ha contribuit de manera negativa a la superació ele la crisi, i per
tant al benestar deIs ciutadans. Peró malgrat aquests
auguris, el creixement económic ja ha arribat, tal com
reconeixia ahir el president Cañellas. Una política económica rigorosa i realista, la del Govern el'Espanya, ha
fet possible que en la recuperació de la crisi les Illes
Balears en siguin capelavanteres. Un conjunt de mesures
monetaries han situat la pesseta en posició competitiva
de cara al turisme exterior, i han contribuit a controlar
la inflació, i han permes una baixaela deis tipus d 'interes. Un conjunt de mesures fiscals que recolzen la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, i una reforma elel mercat laboral que ja ha comen~at a invertir
l'espantosa tendencia de destrucció el 'ocupació, aquesta
política ha permes a 1'economia de les Illes Balears
cl'estar en situació avantatjosa i poder aprofitar la primera collita, els primers símptomes de la recuperació de
1'economia internacional.
És de justícia que eles d'aquest parlament es reconegui que la política económica del Govern d 'Espanya ha
estat i és molt favorable als interessos de les Illes Balears; i és de ben nascuts reconeixer-ho i contra posar
aquest reconeixement a l'etern discurs e1esqualificador
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del Govern del president Cañellas i del Partit Popular, que
pretenen instal'lar a I'opinió pública, entre els nostres conciutadans, la idea que el Govern d'Espanya és el nostre enemico La Comunitat Autonoma ha contribui't també amb
regulacions i infraestructures a aquest exit. El Pla especial
d'infraestructures turístiques, que va sortir d'un debat com
aquest d'avui, i que jo vaig presentar aquí per primera vegada, com ha reconegut després de ser conseller, el que va ser
conseller de Turisme, el Sr. Cladera, amb I'esfore; deis ajuntaments i de la Comunitat Autonoma ha contribui't sense
dubte a aquest hit, amb un projecte iniciat ja a I'anterior
legislatura.
És clar, per tant, que la gran afluencia turística d'enguany s'ha vist molt afavorida per la política espanyola i
també, i és ben lamentable haver-ho de reconeixer, per
greus conflictes i violencies a alguns deIs pa'isos mediterranis
competidors. Pero aquesta bona temporada turística ha
tingut i té els seus punts negres. Les grans xifres amaguen
vicis ocuIts de la nostra estructura turística, i un deIs més
perniciosos és l'existencia d'una oferta dual: una regular,
reglamentada, fiscalitzada; i una aItra de quasi el mateix
tamany irregular, no legalitzada, negra. Una vegada que la
temporada ha acabat hem de dir que el Govern no tan soIs
ha renunciat a separar el gra de la palla, sinó que arnés per
tal d'amagar, de posar sordina a la realitat de la sobrecontractació i de sobreocupació, ha permes la reobertura d'hotels obsolets, en procés d 'amortització, tancats pel propi
mercat, sense exigir el compliment de la Llei de modernització hotelera. Ha dedicat esfon¡os a canalitzar cap a una oferta ¡¡'legal, de baixa qualitat, a milers i milers de turistes;
turistes que no se'n poden haver anat satisfets, que se n'han
anat descontents, ja que no havien contractat una estada a
qualsevol banda i en qualsevol condició, sinó a una zona
determinada i a un establiment concreto Hi tenien dret i no
ho han pogut gaudir.
Els turistes, els nostres clients, són el nostre capital, i el
Govern no actua amb prou autonomia deIs sectors economics per salvaguardar aquest capital, per defensar activament
els drets deIs visitants, eliminant totes les practiques que
condueixin amb moti u a la seva insatisfacció. El Govern
continua fent cas omís de la profunda analisi i de les importants conclusions que va treure aquest parlament en materia
d'oferta no legalitzada en els darrers anys. És necessari regular des del Govern, i amb els acords necessaris amb els sectors economics directament interessats - Tour operators, hotelers i companyies xarter- el contracte turístic normalitzat,
que els lligui a tots i faci impossible aquest fenomen recurrent de la sobrecontractació i de la sobreocupacíó.
El segon problema, el segon vici ocult, és un creixement
dormit que reviscola, perque durant la lIarga recessió no se
li han volgut tallar les carnes, quan era facil. Quants de milers de noves places turístiques són possibles en aquest moment a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a Formentera? Els
que les han xifrades en 30.000 han fet molt curt; són moltes
més, moItíssimes més; i no auguren un bon futur de desenvolupament sostenible, sinó que evoquen els temps més

algids del desenvolupisme faraonic. Si en els anys 87 i
88, amb la complicitat del Govern, es produí una desorbitada construcció de places turístiques que esfondra els
preus, ara ens torna amenac;ar una repetició d 'aquells
fets. La conclusió és senzilla: la urgencia inajornable
d 'una nova política territorial, turística i urbanística.
1 el tercer aspecte negatiu: MoIts de turistes i alts
ingressos produi'ts, pero amb evidents mancances i
disfuncions deIs sectors no hotelers de I'oferta, i molt en
particular del comerc;. Mentre els hotelers i transportistes no han ocultat la seva satisfacció per la temporada,
els comerciants i l'oferta complementaria s'han queixat
de manera reiterada de 1'escassa des pesa turística. No
s'ha fet, sense dubte, la política integrada i coherent de
tot el Govern que cre'j el marc i aporti les facilitats per
a la conversió d'aquests subsectors a la competitivitat.
És també motiu de preocupació, perque cada any,
cada temporada ho tornam patir, el descontrol aeri, el
del funcionament del centre de control aeri de Marsella,
sigui per insuficiencia de personal durant l'estiu, sigui
per conflictes laborals, es tracta d 'una situació realment
insostenible que ha de trobar solució. Aquest és un greu
problema, ja que el funcionament regular de I'aeroport
és fonamental per a la nostra economia turística, i
requereix la suma de totes les voluntats per trobar-hi
solució, siguin la creació el 'un control aeri unificat europeu, o transitoriament la moelificació ele la zona de
control frances, que permeti sortir deIs aeroports ele
Mallorca, ele Menorca i d'Eivissa cap a centre Europa
sense passar pel control de Marsella.
Així mateix, crec que és important que entre tots
aconseguim que Palma sigui l'agencia, la capital, la seu
ele l' Agencia Europea de Turisme, i que és important
que aquest parlament faci una manifestació unanime ele
voluntat que pugui coaeljuvar a aconseguir aquest objectiu.
Pero el major problema és la manca ele planificació.
En dotze anys de regim conservador, cap avanc; cap a
l'ordenació territorial de les Illes Balears, i ac;o que va
ser el primer compromís de Gabriel Cañellas a I'any
1983. Les directrius el 'ordenació territorial, per tres
vegades citaeles pel Sr. Cañellas al elarrer eliscurs el 'investidura, de 1991, com tres vegades va negar Sant Pere
coneixer Jesús abans que el gall cantas, un compromís
sempre renovat, com una lIetra ele pilota, i mai complert; una lIetra pel compromís d 'una orelenació territorial que acumulant interessos sobre interessos durant
dotze anys, l'ha condu'it a la insolvencia. Fa dos anys
encara eleia, tal dia com avui, "les directrius ja estan a
punt de sortir". Ahir ja no va poder renovar la lIetra. Hi
va haver un silenci ominós sobre aquesta important
qüestió. Sabia perfectament que en aquesta casa ja no té
credit, deu massa. 1 com saben molt bé els que han vist
expropiada pel seu Govern una caseta o un terrenyet,
voste, Sr. Cañellas, no paga ni els interessos.
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L'expressió maxima del desordre que la falta de planificació ha produi't és I'anunciada arribada de vaixells d'aigua, de
vaixells cisterna que transportaran aigua de l'Ebre a Mallorca. Aquest podra ser considerat amb justícia el buc insígnia
de la gestió territorial de Gabriel Cañellas. Com pot el Partit
Popular des del Govern balear haver autoritzat tan tes urbanitzacions, tantes normes i plans, tants d'hotels i apartaments
sense I'obligat acompanyament de les infraestructures i serveix basics? L'aigua potable és sense cap elubte el més basic
de tots aquests serveis. El president Cañellas, entre la repugnancia ideologica i la desídia política, entre la falta de voluntat i la incapacitat per prenelre i fer complir decisions
estrategiques que impliquin subordinació d 'interessos parcials
a un interes superior, ha fet deixació de la competencia en
ordenació elel territori, no I'ha exercida. I aquí sí que el
presielent Cañellas no pot passar la culpa a ningú, perque en
aquesta qüestió ningú comanela damunt la nostra autonomia.
L'eina basica, propia ele les Illes Balears, per intervenir positivament sobre el territori, les Directrius el'orelenació ten'itoríal, esta sense estrenar elins la nostra lIei el 'orelenació territorial.
El balan<; de elotze anys ele Govern elel PP en relació a
I'orelenació del territori, Sr. President, no és que sigui pobre,
és que és més que pobre, és que és de salari social. Ni tan
sois han estat capa<;os de prendre una decisió sobre la ubicació més adequaela ele la nova presó, a part ele la mel'líflua
insinuació que els millors terrenys per fer-Ia són els elels
parents proxims elel president; o la indecisió per treure clarament un pla energetic que prevegi amb temps I'empla<;ament de les noves instal'lacions ele producció d 'energia electrica, una indecisió que ja cau en imprevisió. I I'electricitat,
quan en falti, no la podran dur en vaixells. O el fabulós
desastre del Pla de carreteres. De qui és aquest pla?, qui I'ha
fet, que el Partit Popular i el Govern conservador se'n elesentenen?
Hem sentit parlar el President al Senat en una Ilengua
mil·lenaria. Aquest país nostre parla una Ilengua sense nom,
o més bé la lIengua catalana és la propia de les IlJes Balears,
com eliu I'Estatut? La normalització de la nostra Ilengua no
ha estat mai un objectiu del seu govern. Vuit anys de L1ei de
normalització lingüística no es noten gens en el funcionament ele l' Administració autonomica .. Com més s'atraquen
les competencies en educació, més greus són els retrocessos
en I'ensenyament del catala, al qual dóna ja un caracter
voluntari, facilitant la definitiva castellanització d'una part de
les escoles, especialment les privades. La lIengua no mou
negocis, no atreu inversió estrangera, no mobilitza especuladors, per aixo té poc interes per al seu govern. Per aixo no
la defensa amb la mateixa vehemencia que defensa el seu
patrimoni particular, pel qual va dir que estava disposat fins
i tot a demanar la independencia.
Pero, senyores i senyors diputats, per grossos que sigui n
els nostres desacorels amb el president Cañellas i amb el seu
partit, no toleram, i rebutjam com a greument ofensives per
a la nostra Ilengua i per al nostre poble -perque un poble i
la seva Ilengua són coses inseparables- la befa elel diari ma-
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drileny ABe amb motiu del debat sobre I'estat de les
autonomies del Senat, en el qual es qualificaven els
presidents de Galícia, de Catalunya, de Navarra, del
País Valencia i de les Illes Balears de "protagonistas del
esperpento" i d'haver ofert un espectacle grotesco Sr.
Cañellas, per damunt de totes les diferencies, el Grup
Parlamentari Socialista rebutja aquestes ofenses que el
president de les Illes Balears ha rebut pel fet d 'haver
emprat la nostra lIengua al Senat.
El cas del model educatiu propi, aixo sí que és d'era
i no era. Que s'ha fet d'aquell model educatiu propi de
les Illes Balears, d'aquell intent de nacionalitzar I'educació -ho va dir el Sr. Rotger-, cl'aquell objectiu per tota
la legislatura -ho va dir el Sr. Cañellas-? Hi han gastat
directament prop de 200 milions de pessetes, i un bon
dia, el passat mes d'agost, lJegim que "Cultura decide
olvidar definitivamente el modelo educativo de Munar".
Si el model era de la Sra. Munar, o era elel Sr. Vidal o
era del Sr. Rotger, jo no ho sé. El que és segur és que
era del Sr. Cañellas, que ha estat el president d 'aquests
tres consellers de Cultura. Pero en qualsevol cas la meya
preocupació és I'alegria amb que es tuden milions de
tots en costosos experiments demagogics que un bon dia
s'abandonen silenciosament per la porta de darrera.
Enguany, model educatiu propi de les IIIes Balears, com
fan els ordinadors: "Borrar bloc? Sí", model educatiu
propi de les Illes Balears, esborrat; ja no ha existit mai.
Vostes són uns pessims administradors públics, aelministradors de recursos economics públics. Pessims.
Que puja el total de deute de la Comunitat Autonoma
de les IIIes Balears? Podrem saber qualque dia la quantitat que per tots i cadascun deis conceptes deu la Comunitat?, que pugen els saldos eleutors abanes i a altres
intermediaris financers?, que puja el deute de les em preses públiques aval·lat per la Comunitat Autonoma?, i el
no aval'lat, el de curt termini, el ele Tresoreria?, que es
deu a les empreses de construcció i als subministradors?,
potser 10.000 milions de pessetes?; i que es deu als
particulars, a part deis 5.000 milions ele pessetes que es
deuen per expropiacions de carreteres ocu paeles i no
pagades? Aquestes són preguntes sense resposta, perque
les hem fetes i el Govern no respon. Un Govern gens
complidor, gens solvent, que no paga als contractistes,
que no paga als expropiats. Els contractistes hi van voluntaris, saben de que va la cosa, estan informats; els
expropiats són for<;osos. Ocupar una casa, una finca, i
no pagar-la durant anys, aixo és un atropellament, és un
abús i, si m 'ho permet, és un robatori.
Dins I'Estat de les autonomies hi ha moltes mancances encara, i aquests són els aspectes que s'han de elesenvol upar i perfeccionar. Per a<;o no compartim la seva
obsessió pel tancament del model autonomic que defensa el Partit Popular. No pensam que calgui tancar el
model autonomic amb urgencia i d'una vegada, sinó que
és un procés encara obert que hem ele continuar perfeccionant. La historia ja marcara els límits. I un deis
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aspectes pendents de desenvolupament és precisament l'artiele 138 de la Constitució, en allo d 'atendre assenyaladament
les circumstancies del fet insular. Aquesta atenció especial
pot tenir transcendencia des del punt de vista del tractament
fiscal de determinades activitats economiques, encara que no
és l'únic aspecte que cal considerar. En aquest sentit, Sr.
President, el Grup Parlamentari Socialista vol anunciar a la
cambra la seva voluntat i oferir la seva col'laboració als altres
grups per tal que en la mesura del possible es pugui arribar
a un consens sobre un text que, si no unanime, obtengui
almenys un molt ampli suport parlamentario

sentació com a exits directes, pro pis, coma resultats de
gestions di rectes a Brussel'les de l'objectiu 2 o l'ampliació del 5b, l'objectiu 2 per a la comarca del Raiguer,
l'ampliació de les zones del 5b al Pla de Mallorca, municipis de sa Pobla, Arta i Campos, no són gestions directes del Govern del Sr. Cañellas davant Brussel'les, són
gestions conjuntes del Govern del Sr. Cañellas i deIs
socialistes de Balears davant el Govern espanyol perque
els incorporas com a proposta propia a la se va presentació a Brussel·les. Tots hi hem contribui't, i així s'ha de
fer constar.

Pero quina és realment la voluntat del Partit Popular i
del Govern?, perque ho desconeixem. Aixo de regim fiscal
especial és una mica misteriós; cada anys la mateixa expressió críptica sense més desenvolupament. Que sera aquest
regim fiscal especial? Que pensa el Govern que sigui? Hi ha
gent que diu que ja no ens deduiran IRPF a les nomines. Hi
ha gent que troba que tindrem ja la benzina a meitat de preu.
Sera una pro posta seriosa, Sr. President, o sera. com la reforma de l'Estatut de 1991, que el president va qualificar davant
el president d 'Espanya, Felipe González, com un bodrio del
qual no havia de fer ni cas, que varen crear amb 1'única
intenció de crear problemes electorals als socialistes de Balears a l'any 1991? "Ni caso, ni caso", li varen dir. 1 ah ir varem sentir del president que aquests projecte dorm el somni
deIs justs al Congrés deIs Diputats. 1 qui li ha donat les pastilletes de dormir, si no voste mateix, Sr. Cañellas? Ni caso.
Vil bodrio. No sera una cosa així, és ver?, aixo del regim
fiscal especial; no sera un altre intent d 'embullar troca fins
al mes de maig, sera. una proposta seriosa a la qual realment
volem anar tots per avan<;ar en aquest camí.

EIs ciutadans tenen la sensació, jo crec que amb
fonament, que al Govern de Balears hi ha molts d'abusos de tipus economic, que els polítics conservadors, els
que comanden, es reparteixen sucoses comissions, tant
d'obres i subministraments grossos com petits. Tenen la
idea que una rapida i miraculosa prosperitat economica
acompanya els que governen; i aixo són idees que hauríem d'erradicar, no restringint el pensament, obviament, sinó eliminant totes les practiques que alimenten
aquests sentiments populars. Per exemple, la gent creu
que tots els polítics enxufen els seus familiars a l'administració o a les empreses públiques. Fins i tot pensen
que quan un parent d'un polític entra afer feina a un
banc o a una caixa d'estalvis és a can vi de col'locar a
l'administració o a una empresa pública a un parent del
directiu del banc o caixa. En una paraula, hi ha un ambient negatiu en relació a les persones que es dediquen
a la política, injustament, perc¡ue la majoria hi som
moguts per sentiments nobles i desinteressats, o per
ambicions completament Iícites i legítimes. Hi ha ciutadans que quan han vist el Pla de carreteres, el detall
d'una variant que no afecta la seva finca, se n'han anat
a la correguda al notari a aixecar acta, per por de canvis
que exeloguin algun vei'nat afectat deIs que es mouen
bé dins el Partit Popular. Aquesta és la desconfian<;a.
Aquests sentiments els ha provocat voste, Sr. Cañellas,
en els seus dotze anys de mandato

Per un estudi i articulació seriosos esta m disposats a tot
el treball parlamentario Aquest és, amb totes les reserves
respecte de les seves actuacions anteriors, la nostra posició:
una pro posta seriosa, no una proposta kleenex, d' usar i tirar,
amb caducitat 1 de juny del 1995. Pero i voste, Sr. President,
sense triomfalisme, es va apropiar indegudament de realitzacions i projectes que no són seus, que no són del seu govern:
intent d'apropiació indeguda de les grans obres hidrauliques,
les fets i les compromeses, com el transvasament del sobrant
de sa Marinera a la badia de Palma, la duita d'aigua de la
serra Nord, sa Costera, la dessaladora d'Eivissa illa, de Formentera, la gran dessaladora de la badia de Palma, són íntegrament finan<;ades pel Govern de Felipe González, i tots
hem contribui't a l'exit del conveni; perque voste no ignora,
per bé que li cou, que a Espanya governa el Partit Socialista,
que és el partit d'aquest diputat i deIs qui seuen a aquesta
banda de la Cambra. Intent de robatori deIs nous hospitals:
el nou hospital de Manacor amb les obres ben avan<;ades, el
segon hospital de Palma que iniciara la seva construcció
l'any que ve si I'Ajuntament de Palma, del Partit Popular,
que ha d 'aportar els terrenys, no ho impedeix, no són accions
del Govern del Sr. Cañellas. Una mica més d'honestedat en
la presentació del balan<;; són obra del Govern socialista
d'Espanya. Intent d'apropiació de la construcció de poliesportius escolars, que és un programa deIs municipis, del
Govern balear, i de la Secretaria d 'Estat d 'Esports; o la pre-

Per aixo hem de fer un esfor<; des de les institucions
per esvair aquests sentiments: donar transparencia a les
contractacions, evitar la contractacIO directa, les
col'locacions públic¡ues a dit que després, cobrint formalitats falsejades, es converteixen en vitalícies; facilitant
la investigació parlamentaria i no obstruint-Ia; donant
publicitat a les deelaracions de béns i d 'interessos, que
han de ser qualque cosa més que un nou i buit requisit.
1 un d'aquests casos que més escamada té la gent, a
la gent normal, i no sempre ben informada, pero que
dóna i lleva majories i poder, són els de Brokerval i el
del túnel de Sóller. 1 quins són els fets? El Govern balear, el Govern del president Cañellas atorga una concessió per a la construcció i explotació del túnel de Sóller
a l'oferta que segons el conseller del ram, el d'Obres
Públic¡ues i Ordenació del Territori, té menys solvencia
financera, zero exactament, per dur-Ia a terme. Ac¡uest
adjudicatari insolvent ha tingut una llarga relació mer-
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cantil amb el president de la Comunitat, i formaven part tots
dos durant deu anys del mateix consell d'administració. Per
tal de subsanar aquesta insolvencia, el que va ser responsable
del erae d'una cooperativa, la CAP, que en un temps va ser
prospera, les malifetes del qual ja havien costat més de 400
milions de pessetes als ciutadans de les Illes Balears, posa en
practica un pla de finan¡;ament consistent en una estafa.
utilitzar uns diners que la gent li confia perque compri lletres del Tresor, amb l'adquisició de pagarés i participacions
del túnel a través d'una empresa intermediaria de valors que,
benei'da pel president Cañellas i per alts carrecs del Govern,
opera de manera il'legal amb una gestió financera tan do lenta que no pot evitar la fallida. Processat, esdevé profug de la
justícia.
Aquest és, Sr. President, l'enunciat més aseptic. No hi ha
cap element que no sigui sobradament conegut. No hi ha
judicis personals de valor. L'opinió pública coneix tots
aquests extrems. Podem dir que tot aixo, sens perjudici del
pronunciament judicial final, és la veritat. En qualsevol sistema democratic una adjudicació contra els informes tecnics
i financers a un soci del maxim responsable de I'executiu,
per molt que personalment tots dos, el president i l'adjudicatari, siguin accionistes molt minoritaris, pero tots dos ostentant al consell d'administració la representació d'importants
accionistes del mateix gru p familiar, i que articula el seu
finan¡;ament mitjan¡;ant estafes a gran escala, per una per
una persona amb antecedents de gestió economica irregular,
provocaria dimissions, crisis de Govern i moltes, moltíssimes
explicacions. Pero aquí la regeneració democratica que
prediquen no la practiquen. Com deia aquell capella antic, el
PP pot dir "Has de fer el que jo dic, i no el que jo faig".
No ens agrada, Sr. President, ens repugna que a les reunions oficials a que acudeix per ser el president deis ciutadans
de les Illes Balears amb els responsables del Govern d'Espanya introdueixi sistematicament qüestions relacionades amb
el seu patrimoni privat, i en especial amb la protecció per
l'Estat de les salines d'Eivissa i Formentera; perque la qüestió de la prosperitat i la moral pública té un enunciat ben
senzill: la gent vol viure a un país ric, no a un país on el
president i el seu entorn es fan rics.
Existeix un deficit de democracia a les nostres institucions. És necessari un impuls per donar a cada institució el seu
paper. El Parlament esta deteriorat, corcat pel suport polític, ideologic, reglamentari que el PP dóna als transfugues,
als que fan trai'ció als electors. El transfuguisme s'ha convertit en una practica usual d'aquest parlament per crear majories espúries. El Síndic de Greuges, el nostre defensor del
poble a que poder acudir contra els abusos i irregularitats de
l'administració autonomica, la Sindicatura de Comptes, que
promogui racionalitat i estalvi pel seu control de la gestió
economica de les contractacions públiques, són qüestions
importants, pero no hi puc dedicar temps. El Partit Popular
aprova les lleis en aquest parlamento El president Cañellas les
fa publicar i ordena el seu compliment, i a continuació en fa
befa i presumeix d'incomplir-Ies.
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EL SR. PRESIDENT:
Acabi. Sr. Triay, per favor.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Sí, Sr. President.
Bo és encap¡;alar la llista de comunitats autonomes
ordenades de major a menor pel seu producte per habitant, o per la se va renda familiar disponible. Pero aquest
producte per habitant, lleugerament superior a la mitjana de la Unió Europea, satisfa les nostres aspiracions?
No. Aquesta renda familiar disponible, lleugerament
inferior a la mitjana de la Unió Europea, omple els
nostres desitjos com a poble? No. Yolem que el nostre
fet diferencial sigui tenir una economia prospera i ben
repartida, uns serveis i infraestructures suficients i eficients, un alt nivell d 'instrucció i de lectura, de protecció,
elifusió i creació del patrimoni cultural, i de respecte cap
al medi ambiento Aixo, i no desfermar passions o inventar discriminacions, és el que el bon governant ha de
perseguir.
Amb un millor Govern de les Illes Balears, que no
tengui por a prendre decisions, que no tengui por al
futur, capa¡; d'estirar la societat, d'estimular el millor
del nostre caracter i de la nostra manera de ser, tenim
totes les possibilitats reals per situar-nos en el grup de
cap¡;alera d'Europa, tant en renda familiar, com en la
sempre posposada o sacrificada qualitat de vida. Sen yores i senyors diputats, aquest és el nostre compromís.
Moltes gracies.
(AplaudimcntsJ

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Pel torn de replica té la paraula
el president Sr. Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOYERN (Gabriel Cañellas i Fons):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
estar amb un discurs amb dues parts. Avui el representant del Partit Socialista ha dividit els seus esfor¡;os en
dues actuacions jo crec que molt ciares, i amb una finalitat em supos que també molt evident. ]0 almanco escoltant-Io trauria d 'entrada dues conclusions molt senzilles.
Primera conclusió: tot quant s'ha fet aquí, el resultat
d 'una activitat economica, el resultat d 'unes inversions,
el resultat de l'autonomia, de la profundització auto nomica, el resultat de tot quant al llarg d'aquests dotze
anys s'ha vengut fent, és gracies a I'actuació brillant,
efica¡;, activa, permanent, mimada cap a la noso'a comunitat, d'un govern socialista que diu que no ens oblidem
que és el seu. Perdoni, el Govern de Madrid és el de
tots, a gust o a disgust, en píndoles o en culleradetes;
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pero és el Govern ele tots els espanyols, i té obligació ele
vetllar pels interessos ele tots els espanyols. I si voste treu
comptes, que en sap, i té capacitat, veura com fan parts i
quarts, les mateixes parts i els mateixos quarts ele que es va
queixar el presielent ele la Rioja igual que jo al elebat tan
brillant elel Senat, aquí on no ens contestaren absolutament
a res; ens eligueren quatre generalitats i ens enviaren a ca
nostra. 1 a voste li consta, perque envoltat ele gent que no el
eleixava caminar, el va veure eles ele la sala ele elevora, tot
solet, i va poeler entenelre'l ben entes. Escolti: el presielent ele
la Rioja, socialista, es va queixar exactament elel mateix que
jo: que una comunitat que s'esfor($a, una comunitat que
s'autofinancia, una comunitat que fa esfor($os per tenir una
activitat economica, ells en el camp ele l'agricultura, creant
empreses noves, nosaltres fomentant el turisme; es troba caela
vegada més oblielada del Govern central en no ser per una
cosa, i és per incrementar la nostra participació en solidaritat
cap a les altres comunitats, que voste les va sentir ben fort,
per cert, escainar dient "Faltaria menys, que ningú tocas la
solidaritat" .
I aquesta solidaritat es tradueix en el fet que aquells que
ens espabi¡'¡am, que feim feina, que crea m activitat, que feim
tot aquesta funció, I'hem de transferir després a les altres
comunitats, i miri, jo no ho havia volgut treure, perque no
havia volgut treure aquest tema aquí, perque no se'm eligués
que feia demagogia.a, i miri la eliferencia entre producte
interior brut, entre renda creada i renda disponible de les
nostres famílies, i miri el que diuen tots els experts: Que el
que nosaltres cream va transferit a altres bandes; i va transferit, per que? Va transferit per una política brillantíssima
deis socialistes de subvencions partidistes a comunitats que
no la saben aprofitar i que no creen ni una activitat economica, només el reparteixen en subvencions, i miri -la hi regalaré, per si no la té- les publicacions que fa la seva comunitat
socialista d'Andalusia, a veure com li creix la renda d'un any
a l'altre en funció deis traspassos de rendes de les altres
comunitats dia a dia, miri com els creix, pero al mateix
temps, el s decreix I'ocupació, els decreix I'activitat, els decreix la producció i els decreix tot, perque regalar no serveix
per res si no hi ha voluntat de prosperar, i vostes no saben
fer gens d'impuls de prosperitat.
Dic aixo perque, a voste, fins i tot li ha agradat el debat
del Senat, sera I'únic. el elebat del Senat només va tenir una
cosa positiva, i les coses positives, així com voste ha reconegut aquí que s'incrementa l'activitat economica, que s'hi fan
tota una serie de coses de les quals es reconeix que són bones, el debat de I'estat de les comunitats al Senat només va
ten ir una única cosa positiva, amb tot el positiu que aixo és,
i ho dic seriosament, no estic fent demagogia, és haver aconseguit després de elotze anys que el Sr. Felipe González
s'assegui a escoltar-nos un dia, només s'havia produ"it un
intent quasi aconseguit una altra vegada i que en el darrer
minut ens varen enviar un ministre, al propi Senat, i hauria
d'haver sentit el que en deien els presielents ele les comunitats, varen dir: No tornare m a reunir-nos si no ve el presielent elel Govern. I aquell elia no va tenir ni un fet positiu, no
va dir com, de quina manera, quines línies podia tenir el

finan($ament, va anunciar una altra vegada un llibre
blanc, per al 97 ha d'estar tancat, a principis elel 97, i
encara feim el llibre blanc, a través del qual després
hauran de combinar les 17 comunitats autonomes perque ningú no perdi res i tothom es pensi que hi ha
guanyat, per aconseguir una cosa, no arribara. S'ha
anunciat una reforma de la llei i s'ha creat una ponencia
per crear una comissió per veure com es pot estructurar
una modificació del Senat que ha de ( ... ) una reforma de
la Constitució, amb un poc de sort el Sr. Sampol tendra
la barba blanca. Pero és bo aixo, jo li reconec que és bo,
pero la veritat és que elesprés de dotze anys podien
haver donat qualque passa més, encara que fos poca, ni
una ditada de mel, ni un punt només, anunciam, anunciam que anunciam que anunciarem.
Entrant dins aqueix tema de finan($ament, ho die
perque després aniré a la gran altra gran conclusió, la
primera és que tot és bo per al Govern. Tot és bo, i
m 'ha volgut deixar su posar que jo criticava el model que
varem acceptar ele finan($ament per a les comunitats
I'any 92 i que acabara ( ... ). fa una estoneta, just aquí,
perque és que no val dur les coses escrites, voste m'ha
sentit dir -si m 'escoltava, com que molts vegades no
m 'escolta, a la millor ho fa bé, total, pel que li serviraque en contra del que defensava el meu partit, nosaltres
el varem votar, no estavem d'acord amb tot, fins i tot
hem fet qualque recurs, pero el votare m perque és bo
per a Balears, és a dir, era bo, era una millora, i quan
un hi guanya qualque cosa, ja va bé, si amb cada acció
guanyam un poc, va bé. Voste m'ha sentit dir aquí que
si hi havia inc10s per primera vegada un concepte insular com la pluriinsularitat com pluriprovincialitat, pero
escolti, al 50% el'una província, és més alt qualque cosa
que res, pero al 50%, no com les altres, aixo haura de
venir a una altra part, i no basta, ha de ser més que una
província. Voste m'ha sentit dir aquí que I'estat va
reconeixer que amb el finan($ament de carreteres s'havien equivocat, i no havia estat una transferencia assumida
( ... ) i de qualsevol manera, va ser una transferencia
assumida amb el vist-i-plau de tots, vostes també hi
votaren a favor, quan la varem assumir, perque era
con'ecte com ho feia, i quan se n 'adonen i assumeixen
que hi ha hagut un error perque ens havien de finan($ar
la inversió nova per convenis i elesprés, per reial decret,
suprimeixen els convenis, n'hi va haver un, el primer,
era un conveni anual, hi va haver el primer, i escolti, no
ho dic jo, esta escrit encara (... ) record, a la via ele cintura veuran obra feta, conveni Mopu-Caib, pero I'any
següent s'han suprimit els convenis. Bé, hi hem de cercar una fórmula. Ens va costar molt de temps fiear-Io
dins la fórmula de finan($ament, s'hi va ficar i I'acceptarem per bo, el que passa és que I'endema treuen un pla
multimilionari ele 18.000 bilions de pessetes que no
entrava dins aquesta actuació.
Li'n diré més, m'ha sabut molt de greu que dins tota
aquesta defensa a ultran($a que voste ha fet de les bondats del Govern socialista com a cavaller creuat que ha
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vengut aquí a defensar l'honor de tan bel1a dama que el té
mig compromes, hagi volgut -i si algú es va quedar amb
aqueixa impressió ho lament molt- dir que usurp els merits
deIs altres. Aquí, ahir, en el meu escrit que li vaig l1iurar, a
la meya lectura i a totes les bandes on he fet declaracions
públiques he dit que les resolucions greus, difícils que s'han
adoptades en tema d'aigües, i concretament de les aigües de
la badia d'Eivissa i de Formentera, eren fruit d'un dialeg duna lIuita colze a colze- amb el ministeri corresponent del
Sr. Borrell que finan<;a totes aqueixes actuacions, és la seva
competencia. Dic que cap ou de dos vermells.
El Pla hidrologic és seu, no ens I'han transferit, qui el fa
són ells, amb una participació nostra, no nosaltres, qui l'han
de solucionar són ells, no nosaltres, tot i reconeixer aquí i
a quantes bandes faci falta que a la fi, a for<;a de dialeg del
conseller, del seu predecessor, de mi mateix i de tots els que
hem pogut, i de voste, perque vull suposar que per e1an"era
qualque cosa han feta, li agralm profunelament tot, vostes o
la batlessa de Calvia -ai, germa! no és el mateix-, vostes s'hi
han pronunciat poc, I'acord va venir el dia que, en assumir
que el problema era comú, varem seure'ns l'Ajuntament de
Palma, l' Ajuntament de Calvia i jo mateix i varem anunciar
que aquell tema no tornaria a enfrontar mai més -si es potun del PP i un del PSOE, al manco d 'aquests ajuntaments,
perque hi havia un problema que estava per damunt de les
voluntats d'un partit i de l'altre, i aquell dia comen<;aren
efectivament els viatges ele socialistes de Calvia al ministeri
i els viatges e1el conseller comen<;aren a ser més ben rebuts,
comen<;ava una actuació molt 1I0able, no li'n lIev res, la qual
ha permes cercar una solució definitiva al problema i una ele
temporal també, per consens i per acord, encara que voste
la vulgui convertir en el meu vaixell insígnia, perque és una
solució adoptada igualment per consens entre vostes -i quan
dic vostes dic els socialistes, els de Calvia sobretot i els del
ministeri més que mai-, nosaltres com a Govern i els de
l' Ajuntament de Palma, en comú, per treure endavant una
situació difícil.
L'altra conclusió -e1esprés poelem entrar-hi fil per ranela-,
una: El Govern socialista tot ho ha fet bé. Ens ha donat
I'autonomia, encara que no la volguéssim, ens l'ha donada,
gran (oo.), té les idees tan cIares que ni tan sois vol dir on
hem d'acabar, té les idees tan ciares que l'única manifestació
al debat del Senat sobre profunelitzacions concretes va ser la
d'avisar-nos -i aquí ha sortit Lancelot una altra vegada amb
la lIan<;a a la ma per salvar el Sr. Felipe-, no se li ocon~i, Sr.
President, agafar les universitats de qualsevol manera. Es un
pensament propi o és que el Sr. Felipe diria: No hay dinero

suficiente para transferir las universidades como corresponde,
l'única manifestació del president del Govern d 'un tema
concret, tret ele la brega amb el president de Navarra sobre
el Tribunal Constitucional i els seus problemes, que eren
purament i exclusivament loca listes, l'única, i aquí han posat
I'escut, no correguéssiu, no fos cosa que després ens passa
com amb carreteres, que treguin un pla multimilionari per
salvar el problema de les universitats, perque hi va haver tres
presidents socialistes que bufaven amb pipa perque estaven
exactament en les mateixes condicions que nosaltres: Una
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universitat nova, en fase de creació, que ha d'establir
exactament quins conceptes, la inversió en infraestructures no s'ha feta i que no s'atreveixen a dir a qui ja les
tenen: A tu et toca menys perque a aquells ja és hora
que els toqui qualque cosa, no fos cosa que trepitjassim
qualque call.
I I'altra part del missatge? Sou uns desastres, heu
tengut el creixement dormit, turístic, i ara I'heu despert.
EIs turistes vénen, molts, pero se'n van descontents
perque els heu donat mal servei i mala qualitat. Justament el seu ministre va dir tot el contrari, que hi hem
de fer!, alguna vegada havia d'anar en contra del seu
propi govern, pero aclareixin-se, qui té raó?, els qui fan
les estadístiques i les saben o els qui les manegen de
qualsevol manera? M'he salvat del el control aeri, d'aquest encara no m'ha donat la culpa, d'aquí que acabem
la tendré. Falta de planificació absoluta. I és cert que no
han sortit les directrius encara ara, pero mirin, jo crec
també que ha de reconeixer -no ho reconeixera, és
igual, ja ha dit que som uns insolvents en política territorial, com volen que torni enrera?- que l'elaboració del
Poot és política territorial; que el Pla de carreteres,
agradi o no agradi és política territorial; que el Pla de
ports esportius, amb totes les seves discussions, e1ebats i
dialegs, retirades i tornades a treure, perque fos el més
consensuat possible, és política territorial; un pla de
residus solids és política territorial; que la propia Llei
d'espais naturals que es va fer en aquest parlament -no
me la vull adjudicar com un merit propi, no sigui cosa
que també em duguin a la presó, ha dit robar els merits
deis altres, perdoni'm, no és meva- és política territorial; que no pagam ni els interessos i que no sabem, ho ha
dit a proposit de I'aigua, ni tan sois controlar el creixement desorelenat, i ha motivat la falta d 'aigua, d'un
ajuntament com Palma, el qual havia estat socialista fins
fa tres anys, de l'Ajuntament ele Calvia que és i ha estat
socialista eles del principio
No estimam la lIengua, estam en retrocés, no hi
tenim cap interes, perque amb la lIengua no es fan
especulacions, pero n'hi ha que hi fan meravelles, n'hi
ha que li fan dir el que volen, n'hi ha que no tenen
aturall ni fre, n 'hi ha que més valelria que la tenguessin
tancaeleta dins la boca, i que consti que coincidesc amb
voste, no m 'agraden les pagines que menyspreen no el
president de la Comunitat, sinó allo que aquest representa per la forma que té, per les expressions que empra, per la lIengua que utilitza, quan té dret a fer-ho,
sigui d 'un diari nacional o sigui de qualsevol mitja ele
comunicació, sigui opinions signades per aquells que les
signen o sigui n simplement comentaris que es deixen
caure, coincidesc amb voste, no és bo, no és convenient,
crea dificultats i estableix falta de convivencia.
El nostre model educatiu, no és que hagi desaparegut, és que a un moment determinat, feta la seva presentació, feta la seva posada en practica en pla únicament i exclusivament d'analisi, fet el seu seguiment,
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aquí on han volgut, aquest model educatiu continua i esperam que qualque dia, no es tardara molt, si el Sr. Felipe
González no ho impedeix, tenguem les competencies per
poder-lo aplicar; mentrestant, sera difícil.
Mal administrador, per favor, obvi'in aquelIs temes perque poden fer treure els colors als del seu grup; el seu grup
d'alIa, com a administrador nacional, a qui cada dia repassen
la lIi<;:ó tecnics, experts, d 'aqui i de fora, de la Unió Europea
i experts mundials, que no arriben ni a controlar la infIació,
ni a aturar el deficit, ni a davalIar els interessos, perque ara
tornaran a comen<;:ar a pujar, no els quedara més remei, no
hi tenen altra sortida, i si no, ja ho veura, i fins i tot el Tribunal de Comptes, aquí on a nosaltres cada vegada ens millora, els fa una disposició i els diu que per favor s'ajustin al
que hi ha pressupostat, que en els seus decrets treuen quantitats multibilionaries deIs pressuposts per administrar-los aixÍ
com vulguin i sense control pressupostari. Esta escrit, va
passar per les Corts, va ( ... ) per tothom i s'insta el Govern
perque ho fes així, aixo perque jo no som capa<;: de treure
qüestions ele caracter personal partidista que els ha fet sortir
aquests dies a nivelI nacional i a nivelI el 'aquí com els milIors
aelministradors del món. Els forats es continuen un amb
1'altre i els titulars actuals eren membres igualment de les
executives anteriors, ele I'anterior i ele I'anterior, i, per tant,
responsables d'aquest. Vol dir-me una cosa?, i em permetra
la pregunta, com pensaven, com a grup, pagar tots aqueIls
eloblers? Han enganat el Tribunal ele Comptes amb els resultats deIs comptes electorals. Pensaven treure més diputats en
aqueix parlament?, sap que ni treient tres vegaeles tot l'arc
parlamentari haurien pogut cobrir el 50% deIs doblers que
tan bé han administrat com a gestors, elels quals ara es posen
com a exemple? tot I'arc parlamentari, perque, senyores i
senyors, el meu grup, que és el més nombrós, no va arribar
a 30 milions de subvenció a les eleccions guanyades. Escolti,
que per arribar a tres-cents no sé quants no és estrany que
abans d 'ahir els subhastassin les seus ele per Alaró.
Miri, tampoc no vuIl ni puc, ni crec que sigui just admetre, perque és que és aixo, fan elir el que volen a la Ilengua,
tant en casteIla com en maIlorquí. Ha dit voste que no pot
estar el 'acorel amb la urgencia del tancament del moelel autonomic que propugna el PP, no ha entes bé, aixo, el que
eleim és que és convenient -i aixo ho elefensaré on faci faltasaber on anam, aixo no és tancar el procés autonomic, tancar el procés autonomic és aIlo que vostes intentaren just
abans del pacte autonomic; és a dir, ja han fet el primer
paquet, a les del 143, com que sou menors el'edat,ja us basta,
i no en parIem pus, i continuarem negociant amb les elel 151,
i hi va haver una pressió tan grossa ele presidents socialistes
i no socia listes que els va fer tornar enrera i canviar les arades. Nosaltres el que eleim no és aixo, el que volem és que
algú cl'aqueIls del nostre govern es defineixi sobre si serem
iguals qualque dia les del 151 i les elel 143, com?, on podrem
arribar? 1 sabrem dins quin marc ens movem, sense urgencies, no I'hi posam termini ni dates; saber on anam, vostes ho
saben i nosaltres també.

Dins aquest cúmul ele desproposits que jo he comes
alIarg de tants d'anys hi ha el proposit d'apropiar-me no
soIs de les inversions del Govern, sinó també de les
accions conjuntes. A algú cap en el cap, deIs qui seuen
aquí, que saben com funcionen les coses, que l'objectiu
2 sigui un aconseguiment d'aquest govern directament
de Brussel'les? Sr. Triay, tots tenim ben ciar que vostes,
com a govern -per ventura, bé-, ten en ben decidit, i
endemés per aquí van els trets, que no hi haura cap
possibilitat de negociar directament amb Brussel'les, que
el concepte de clau de I'estat central com a negociador
no el volen cedir a ningú, i se'ns va dir expressament
que una comissÍó intersectorial podria ajudar a crear la
voluntat d'estat, que l'Estat seria qui la duria a defensar.
Nosaltres elel que ens queixam és que aqueH tema de
I'objectiu 2, la vegada anterior, l'Estat central no el va
voler defensar i que I'any següent hi varem tornar a
insistir davant el poderós Estat central i aconseguirem
que sí que estigués elisposat a c1efensar-lo, pero sense
que eH hi posas una pesseta. ( ... ) que els ajuntaments hi
participassin, la Comunitat el va assumir, el finan<;:ament
de la part de la Comunitat i deis ajuntaments, pero
I'Estat central no s'hi ha compromes, és a dir, s'ha
compromes expressament a no posar-hi ni un duro. De
totes formes, moltes gracies, com aqueixa, ens en poden
fer unes quantes més. Com el 5B, és ciar que no ens
I'han donat, a nosaltres, pero qui va ser que va fer I'esfor<;: per ficar-hi Menorca i Eivissa?, qui va ser que va
demanar la inclusió en aquest del Pla?, qui va fer-hi la
inclusió de sa Pobla, d'Arta o de Campos? el que passa
és que varem anar al davant de l'Estat central a demanar-li que ens defensassin aixo, i accediren a defensarnos-lo; faltaria menys.
Pero és que, a més a més, no és bo que surti aquí
a dir que tot quan jo he dit ahir aquí eren realitzacions
elel Govern, jo ho he evitat, he dit quines eren actuacions del Govern, he clit quines eren actuacions del Govern, he dit quines situacions actuals en que es trobava
aquesta comunitat, perque debatíem no l'estat de salut
ele Gabriel CañeIlas, no I'estat de salut del presielent
eI'aquesta comunitat, no l'esta ele salut d'aquest govern
ni el'un grup parlamentari, elebatíem, estudiavem, des
de dues optiques, quina és la situació en que es troba la
nostra COl11unitat avui aquí, quines són, per una altra
banda les decisions polítiques que ha pres aquest govern
al Ilarg d' aqueix tem ps.
Jo ahir -ho dic perque hi ha hagut comentaris- no
vaig fer cap testament perque se l11'hagi acabat el credit,
voste no ho sap ni ho sabra mai, només n 'hi ha un que
reparteix aqueix credit, a cada un li'n !liura una part,
I'administra i elesprés li diuen si ho ha fet bé o malamento Si jo hagués ele fer el meu testal11ent polític mai
no venelría aquí i els lliuraría, segons els meus comptes,
92 pagines als seus trenta i busques, perque hi havia
diferencia de lIetra, ho dic per aqueIls que varen dir
també que jo girava una fulla cada tres minuts i no era
ver. en girava una cada minut, el que passa és que cada

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascic1e 2/4,5 i 6 d'octubre del 1994

tres de meves era una de les altres. Si jo un dia hagués de fer
un testament polític, que estic segur que qualque clia I'haure
de fer, no hauré de menester tantes fulles, Sr. Triay, tan soIs
em bastara amb dir un dia i una hora quan m'hagi arribat el
darrer moment, el de la mort, política, o el de la jubilació
política -no és per ara, no s'alegrin-, no m'embarguen mai
ni les honres ni les pompes, que res ha estat per jo mateix,
pero a aquells mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs que un dia m'elegiren sempre els agrairé el que han
fet per jo, i escolti, aixo ve al cas que -no ho dic jo tot sol, ho
diuen al seu voltant també- cada clia es fa més grossa aquesta
bombolla -voste mateix- que el credit meu s'ha acabat, que
el credit del Partit Popular s'ha acabat, que la corrupció ens
dura a perdre, que no feim més que favoritismes i especulacions i famílies i interessos particulars; a totes bandes reparteixen cartes.
Sr. Triay, no jugui sempre amb aquell foc, perque només
poden fer-Io aquells que estan absolutament conven<;uts que
mai no hi poden caure, encara que els critiquin el mateix, i
no dic encara que facin el mateix, perque de cap de les maneres ni aquell govern, ni jo, ni el meu grup entén com a
polítiques les afirmacions que voste, fent amb tota llibertat
ús de la seva Ilengua, aixÍ com ho ha cregut, assigna al meu
govern de corrupció, de millores de patrimonis personals, de
bo, fins i tot d 'una carretera i c\'un notari, cosa que si no
m'explica més c1arament no he sabut per on anava, de moment, li contest amb tota tranquiHitat, i aixo que en el meu
grup diuen que estic d'allo més ben informat, aquest pic
m 'ha agafat en orsay en aixo del notad aq uest; l'haurem
d'emprar per a altres coses, aquest notari, perque no acceptarÍem ni permetríem ni tan soIs per un minut donar possibilitats en les nostres actuacions que aixo sigui ver, altra cosa
és que quan un esta com esta el seu grup, estimat amic, no
li quedi més remei que acudir a aquestes actuacions, perque
hi ha grups que poden permetre's parlar perque estan poc
compromesos, pero hi ha grups que els passa que no saben
(... ), han de fer aquell doble paper, i el Sr. Triay esta en la
situació més difícil que pot estar un polític, engrunat per
Madrid i engrunat per aquí. Per a voste només hi ha gemecs.
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sitat d 'im pulsar la gestió pública a privatitzar-ho tot;
d'una economia que hi havia en aqueix estat no problematica a una economia de bancarrota absoluta, d'una
actuació Iliure, important, fracassada, pero important, a
haver d'estar sotmesos a la majoria d'un altre que li treu
el que vol i li fa pujar la benzina, perque, d 'aixo, no
n'hem parlat, va treure un aCOl·d, pero li fa pujar la
benzina, hi guanyaran uns i ho pagaran tots els altres. A
voste el que li passa és que veu que voste, que era un
home de creences fermes i rigorós, ja no es pot dir socialista perque la política economica se li ha vengut tota
a baix, els plantejament se li han venguts tots a baix, i ja
no saben on són; ni obrer, perque els sindicats ja no
volen saber res tampoc de voste; ni sé si espanyol, perque ja li queda poca for<;a, ni sé si espanyol, perque ara
només som europeus, per veure si alla tapam les dificultats. 1, que li queda?, li queda el partit, i partit vol dir
xapat, i xapat vol dir c\ividit, i dividit vol dir que voste
només representa els 50% deIs socialisme balear. 1 aixo
fa estar inquiet, aixo fa estar incomode. 1, a més, a Madrid continuen essent centralistes, i continuen mantenint
totes les postures electoralistes, del ( ... ), de totes aquestes
coses. Amb una paraula, sopa freda i seient calent, molt
calent, molt calent perque voste sap ben cert que no té
alternativa a presentar.
Avui, darrer dia, darrer debat de la Comunitat, el
primer partit de l'oposició, perque és el que en té més,
no hauria d'haver presentat, senyores i senyors, al nostre
projecte, al nostre programa, dut a terme, malament,
sense complir, havent assumit els merits deIs altres,
havent estat triomfalistes, una política agraria alternativa, una política industrial alternativa, una política
turística alternativa?, que ha tret?, res de res, perque
no la tenen, perque no la tenen, perque no la saben fer,
i únicament i exc1usivament s'aferren afer advertiments
molt seriosos, que amb la nostra actuació se'ns ha acabat
el credit, pero no s'oblidi que la seva actuació també
pot haver anul·lat un possible credit que encara fins ara
mai ningú no li ha atorgat per confian<;a.
Moltes gracies.

Sap que li passa, Sr. Triay? A voste li passa com a aquell
de l'epoca deIs convents, quan les vocacions eren nombroses
i els refectoris molt petits, a vostes, com a grup, els passa
aquí, i a voste especialment li toca beure's la sopa freda i
tenir el seient calent, perque, a voste, amb la seva bona
voluntat, sempre li ha tocat ser plato de segunda mesa, pero
no només pel fet material d'haver de substituir a la 1 Legislatura un i a la II Legislatura passar per davant d'un altre, no,
no és aixo, són circumstancies de la vida; a la IIl, a la II ho
va ser, no n'hi havia d'altre i el posen a voste, pero no ho
dic per aixo, ho dic perque es troba davant la dificultat
aqueixa que tota la política socialista ha fracassat, ha fracassada tota. De la intervenció es passen al liberalisme ara,
políticament; d'un emolument, sense mirar la despesa, passen a un intent rigorós de contenció -no els funciona, per ho
proven-; d'una política de rendes a estrenyer els salaris, el
creixement economic, a returar qualsevol actuació; de neces-

(Aplaudimellls)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula el Sr. Triay
Llopis.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Cañellas, a quin preu ho ven?, no he acabat d'entendre al final quina era l'oferta, després de tot aquest
xerratorum no he acabat de veure si ven barat o car.
No ho fan tot malament, eh?, no es pensi, hi ha coses
que les fan bé. Vam criticar, fa un temps dins aquesta
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legislatura, davant la vice-presidenta que du aquesta area -no,
tranquiJ./a, que no és res personal- que no funcionava gens
bé el BOCAIB, que sortia amb molts de dies de retard i que
aixo era una vergonya. Ho ha anat corregint, i fixau-vos si ho
ha arribat a corregir bé, que en aquestes hores, el butlletí de
dia 1 de novembre ja ha sortit, perque vegeu que hi ha coses
que el Govern les du molt per endavant, no totes les du per
enrera. Per tant, no puc fer jo una valoració negativa de tot
el que ha fet el Govern, el Govern s'avan<;a en moltes coses,
per exemple, amb aquesta.
A mi m'agrada fer comptes, efectivament, no és que sigui
comptable, pero he demanat, aquest govern, el Sr. Cañellas,
amb el temps que du, que ha gastat? I m'han dit ha gastat un
ter<; de bilió de pessetes, 333.000 milions de pessetes des que
va tenir el poder, bé, amb un ter<; de bilió de pessetes qualque cosa deu haver fet, si no hagués fet res, aixo seria ja una
cosa, un miracle; ha fet, cIar que ha hagut de fer coses amb
un ter<; de bilió de pessetes, 333.000 milions; per tant, hi ha
coses que no admeten discussió.
Les carreteres, jo Ii ho explicaré, perque abans ho he dit
malament, m'he enredat. La gent se'n fia tan poc de vostes
i de la se va administració, se'n fia tan poc deIs planols que
presenten, se'n fien tan poc de I'objectivitat de les decisions,
que se'n van immediatament que en donin fe perque no sigui
que els canviln per beneficiar-ne un altre que I'han de llevar.
Així, no dic que sigui cap persona concreta, aixo passa, jo Ii
he parlat de quins són els sentiments del poble, no Ii dic cap
mentida, eh?, res del que li he dit no és irreal. Aquesta és la
realitat del nostre poble, aquests són els sentiments que hi
ha, que, per cert, sembla que no ha volgut entrar en aquesta
qüestió; no sé si és que hi voldra entrar quan jo ja no tengui
dret a replica, no ha volgut entrar a cap el'aquestes qüestions,
qüestions molt importants.
Jo vaig cara alta, no tenc res a amagar, Sr. President, i
fins a aquest punt no tenc res a amagar que dema matí
mateix per tenir temps de parlar-ne amb més deteniment,
presentarem una interpeJ./ació sobre les contractacions del
Govern a familiars d 'alts carrecs, i així ... , a més la hi presentarem a voste perque tengui ocasió d 'ampliar directament
davant el plenari aquesta qüestió. Per tant, jo vull que se'n
parli, a mi no m'agrada aquest enxufisme generalitzat que
s'ha produit a aquesta comunitat autonoma des de fa dotze
anys i, per tant, com més ciares estiguin les coses, molt mi1I0r.

Yoste moltes vegades no diu la veritat, i a vegades, ciar,
les seves mentides queden; i jo ara, perque és la primera
ocasió que tenc, Ii vull dir que voste, per exemple, va dir una
mentida fa molt poc, a la comissió que varem parlar de
Brokerval, i va dir que l' Ajuntament socialista de Palma
havia convidat el Sr. Berga, de Brokerval, anar a Taornina -i
voste va dir a Corsega- pel tema de la UniversÍada. Ido tan
mentida és que Taornina sigui a Corsega com que el Sr.
Berga anés convidat per I'Ajuntament de Palma. He tengut
ocasió de comprovar-ho. Que hi anés, és una altra cosa; qui
el va convidar? M'ho pens, pero no ho diré. Ara, si qualque

conselleria del Govern encara té qualque compte pendent amb el Sr. Berga d'aquells assessorament que feia,
tenen ocasió d'aplicar-Io a la factura d'aquest viatge, que
encara esta sense pagar a I'agencia. Pero l'Ajuntament
de Palma no el va convidar; mentida, i grossa, a un
moment especial, pulia/ada trapera. Alerta, alerta, que
ja ens coneixem tots.
Hi ha hagut o no hi hagut milers de turistes que han
hagut d'anar aquí on no havien contractat? N'hi ha
hagut o no n'hi ha hagut? Diguin el que diguin els ministres. És satisfactori o no és satisfactori? Ha anat a tota
enguany I'oferta i1'legal, no legalitzada, o no? Ens hem
d'aclarir, perque si no aquí xerram i xerram deIs socialistes, xerram i xerram deis deutes del partit, i xerram de
mil coses. Tenim deutes perque no hem fet segons quines mangarrufes, per aixo tenim deutes. Ja els pagarem.
I a més, jo el veig preocupat de veritat. Parla del
tancament de I'Estat de les autonomies, i es refereix
últimament als socialistes i a Felipe González. Jo crec
que el seu partit Ii haura de donar una injecció de moral, que vostes hi seran prest, perque aquell que el senti
a voste, fa la impressió que els socialistes continuarem
quinze o vint anys més governant Espanya, la qual cosa
no sé si respon a un moment de depressió, d'enquestes
que no funcionen, de resultats que s'estanquen, o realment és que voste ho creu així, sincerament. Tal vegada
és cert que voste ho pensa, i en aquest sentit ens diu
aquí l'autentica veritat.
Els vaixells d'aigua, Sr. President, jo no els criticaré
com a solució tecnica. Entre tots hem aconseguit que
pugui ser realitat. Jo el que critic és quina política del
territori durant dotze anys s'ha feta des elel seu Govern,
que ha coneluit a aquesta necessitat extrema; i per aixo
seran el buc insígnia de la seva política territorial, de
la seva política que és supramunicipal; és massa vell
a<;o de venir aquí i dir "no, el seu ajuntament ... ". Yoste
esta per elamunt aixo, la Comissió Provincial d'Urbanisme per damunt els ajuntaments, la Llei d'ordenació
territorial per damunt els ajuntaments. Deixi els ajuntaments que facin la seva política, pero voste carregui
amb la seva. Critiqui la política deIs ajuntaments a
I'ajuntament; critiqui els batles dins I'ajuntament; pero
aquí assumeixi la seva responsabilitat. Des de 1983 ens
conta aquí la rondalla de les directrius d'ordenació
territorial, i no n 'han fet... bé, ara sí, han fet un contracte ara per comen<;ar a fer una ... , bé el que deia del
Senat, la caricatura que feia de la reforma del Senat,
aixo no és res comparat amb el que comencen afer amb
les directrius d'ordenació territorial, quan duim dotze
anys.
El veig pesslmlsta, la veritat, Sr. President, el veig
pessimista. Després d'haver anat al Senat el veig especialment pessimista. Tots els mitjans de comunicació han
donat una versió optimista d'un debat útil, unes resolucions importants, uns compromisos grossos, una passa
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endavant; i voste pessimista absolut, arnés amb un negativisme respecte del president del Govern i deis socia listes en
relació a I'autonomia, una desqualificació, un sectarisme tan
gros, que crec que realment s'ho ha de fer mirar, perque si
aixo I'afecta a la resta de la seva vida o de la seva activitat
política, jo crec que és molt negatiu per a tothom, per a tots
nosaltres, que logicament voste és el nostre president.

posar netedat i decencia, exemplaritat i austeritat a
l'exercici del poder público Moltes gracies.

Bé, no hi ha dubte que ja no ha insistit amb el tema de la
política economica en relació al seu Govern. Jo li volia dir
una cosa que va dir el de la Rioja, que voste admira tant, i
ho va fer molt bé, molt millor que voste sense cap dubte, el
seu discurso Va posar un exemple que voldria jo posar aquí,
diu "observin que les comunitats que van davant a la lIista de
producte interior brut i renda familiar disponible són les que
tenen menys competencies". Que vol dir aixo?, que tenir
poques competencies dóna riquesa? No. Que vol dir que
Canaries i Balears vagin davant en creixement?, que els seus
governs ho han fet molt bé? No, no ho vol dir. No té res a
veure, és una casualitat, és una altra cosa, no depen de vostes. Com tampoc és logic que anem davant perque tenim
poques competencies. No, anam davant perque l'economia
va bé.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel CañelIas i Fons):

Jo veig que a voste li fa gracia alxo que són uns mals
administradors; esta bé. Deuen 72.000 milions de pessetes,
aproximadament, -és una estimació, perque no ens donen les
xifres- 72.000 milions de pessetes, deis quals el 56% és deute
amagat, deute espurio Són xifres molt importants.
M'agradaria que m 'hagués donat una resposta a qüestions
que li he plantejat molt serioses respecte de la utilització que
voste fa sistematicament del seu paper de president de la
Comunitat Autonoma, del seu paper de la púrpura del poder
per obrir despatxos a Madrid i després plantejar qüestions
directament inherents al seu patrimoni familiar i a la vegaela
per tractar ele eloblegar una elecisió presa en el Congrés elels
Diputats i encarregada al Govern, ele protecció ele les salines
d'Eivissa i Formentera.
Lament també que no hagi tingut ni un segon per parlar
de la problematica elel túnel de Sóller. No es preocupi, tenim
ja una interpel'lació posaela en aquest parlament, en aquest
plenari, per arribar a les darreres conclusions en aquesta
qüestió.
I per últim, Sr. President, només li vull dir que voste ho
fa molt bé. Voste en aquesta tribuna ho domina; que a voste
no li falten ni gestos ni paraules, que no li falten gloses ni
coverbos, que se sap el parenostric millor que ningú, pero
que no estic gens segur que aixo sigui el més necessari ni el
més urgent per al nostre poble. Jo crec que el més urgent,
el que necessitam, és una política previsora del futur, una
planificació que posi ordre en el territori turístic, assignatura
absolutament pendent, que des d'Aragó i tot li han hagut de
recordar que sí, que duguin l'aigua de l'Ebre, pero que la
imprevisió és seva, que és el resultat d'una política nefasta
que han fet eles d'aquí. És necessaria l'eficacia en la gestió
deis recursos economics públics, i és necessari més que mai

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Per tancar el torn té la paraula el
Sr. President de la Comunitat.

Gracies, Sr. President. No he entes en absolut a que
es referia amb allo de si ho comprava o si ho venia.
M'ha vengut a la memoria allo del cariño verdadero ni
se compra ni se vende, i com que jo estim molt aquesta
comunitat, no estic disposat a comprar-la ni a vendre-Ia.
Som un especialista en efectes especials. 1 voste es
repeteix més que les mongetes, perque totes les en'ates
del Butlletí Oficial acaben al debat de l'estat de la Comunitat. No és tan gros; hi ha errors, som humans,
estam sotmesos a pressions. Pero i que m'ha d'anar a
dir? Miri, un ajuntament socialista: S'aprova un decret
dia 8 d'agost de I'any 90, adjudicant a una empresa una
feina; i el mes de juliol ja estava fet el seguiment públic
d 'aquesta feina, i acabada. Aixo sí que és fer vial Aixo
sí que és córrer! Ah, carall!, vuit ches abans d'adjudicarho ja estava feta, acabada i controlada, i adjudicada -em
sap greu, Sr. Obrador- a una empresa de les germans del
Sr. Carlos Soto, que justament és el que li va pagar el
video publicitari. Que vol que li digui? És una casualitat
molt grossa, com per sortir aquí i parlar de moralitat;
com per sortir aquí i parlar d 'interessos personals.
1 si repassavem les feines que ha fet cadascú per
caelascun deis ajuntaments? No hi vull entrar, em neg a
parlar d'aquest tema, com en neg -i ho elic ben clar,
senyores i senyors diputats-, que no afegiré ni una paraula, poden fer totes les preguntes que vulguin, haudl
de comen<;ar a parlar un altre, si volen que parlem
el 'aquest tema, aquesta acusació que ha fet d'utilitzar un
carrec per acudir a instancies elel Govern a parlar ele
temes personals; perque aixo és una mentiela, tan grossa
com la seva, I'únic que passa és que quan em eliuen
"el 'aixo val més que no se'n parli", som respectuós i no
en parlaré. Ho han provat ele totes les maneres, el tema
ele si jo he anat a elefensar les salines a certes instancies;
no és aquesta la situació, no és aquest el tema, i mentre
aquell que té la facultat ele elir la primera paraula no la
eligui, no seré jo qui la segueixi. La pilota és en les seves
manso
Que jo estic elisconforme amb la Llei ele costes? Hi
estic. Que el meu govern esta elisconforme amb la Llei
ele costes? Hi esta. Que hi ha grups parlamentaris que
esta n elisconformes amb la Llei ele costes, i que aixo
afecta interessos de Balears, d'Anelalusia, ele Valencia,
ele Múrcia, ele Bascongaeles; i que per Maelriel quan se'ls
han explicat certes coses s'han vist ulls -bé, o tenen
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molts de recursos-, ulls badats dient "oooh ". No ha servit per
res, pero no, almenys un compleix amb aquest... I que es fa
d'aquesta manera precisament perque no digués voste el que
ha dit. No ho he aconseguit, que li hem de fer? Una més, no
em vendra d'aixo.

governi, ja me'n cuidaré ben prou, i voste de criticarho. Avui voste ha fet un magre servici a aquesta comunitat, quan l'únic positiu que avui aquí ha tret és "viva
Don Felipe González". Que se'l guardi molts d 'anys.

(Aplaudiments)
El president de la Rioja va dir tot el que voste m'ha dit.
Pero també li va dir al Sr. Felipe González que era una
immoralitat, amb paraules més refinades, que de la pressió
fiscal de l'exercici d'una bona gestió fiscal, de l'autosuficiencia de la seva comunitat, servís perque la seva comunitat no
en tengués cap profit i el s'enduguessen a una altra; i els que
vengueren a darrera, se'n varen cuidar ben prou de dir "Ep,
no impacienteu, no jugueu, que la solidaritat és per a nosaltres. Tu ets un, i els alu'es paguen la solidaritat, tu ets el més
petit, i les socialistes són les més grosses. Alerta amb els
vots". Li varen dir.
Que milers de turistes han hagut de canviar d'hotel? CIar.
Escoltin, i tant de bo ens torni a passar l'any que ve. tant de
bo hi hagi tanta de gent que vengui sen se provocar cap overbooking, encara que entre tots haguem de fer un esfor¡;. Jo
estic segur que el conseller, els tour operators, els hotelers i
fins i tot I'oferta complementaria estan disposats afer tota
la feina que faci falta, mentre la gent se'n vagi contenta. I, li
agradi o no li agradi, les enquestes diuen que aquest destí
continua sent el primer per qualitat, pel servei, per atenció,
per tot el desenvolupament que en aquesta comunitat es ve
fent.
Per tant crec que s'ha perdut una vegada més la gran
oportunitat que no es té mai, que aquest debat es convertís
en una analisi entre unes alternatives duites a terme per un
grup polític que fa més d 'onze anys que governa, i uns
grups polítics que presentassen una alternativa diferenciada.
No hi ha manera, em creguin que és que no la tenen, aquesta
alternativa. Per tant, mentre la cerquen, mentre la troben,
mentre la creen, mentre en convencen els altres, nosaltres
continuarem governant.
I una paraula abans d'acabar, perque ho proven cada
vegada, a veure si arriben a fer crear aquest ambient que hi
ha: falta de credit, esgotament, quan jo som davant parlen
que s'ha acabat tota una epoca. Ja només hi faltava que
arribas a la mort deIs elinosaures. I avui, com que no s'han
atrevit a dir-m'ho aquí, a la cara, han dit que estic desmoralitzat. Com que no m 'ho podien a mi, han dit que estic desmoralitzat de Is possibilitats que tengui el nou govern I'any
1996, o quan el Sr. Felipe vulgui convocar, o quan el Sr.
Jordi Pujoll'obligui a convocar eleccions, que tot podría ser;
si és que no s'ajunten amb Esquerra Unida; o qua n ho digui
el Sr. Guerra, que també podría passar. No estic desmoralitzat, el que passa és que jo he vengut aquí a debatre l'estat
de la Comunitat avui, produIt per la trobada de dues poIítiques: la nostra i la del Govern central -no vull dir la seva, la
del Govern central- que no són coincidents, i el que vull
saber és aquests dos anys que em queden de Govern teoricament socialista a Madrid, fins a on puc arribar, a que pot
aspirar aquesta comunitat. Del que faci el meu partit quan

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Passam al torn d 'intervenció
del Grup Parlamentarí PP-UM. Té la paraula el Sr. Jaén
Palacios.
EL SR. JAEN I PALACIOS:
Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En cumplimiento de un precepto reglamentario comparece ante
la Cámara el Sr. Presidente elel Gobierno y debatimos
sobre la orientación política general del ejecutivo. Pero
no sólo por eso estos días estamos en este debate sobre
el estado de la Comunidad, como nos recordaba muy
bien el presidente Cañellas, sino porque es deseable que
las ideas y las posturas se confronten; y es que la diversidad siempre enriquece, aunque a veces no hay ocasión
de poder hacer estas confrontaciones de programas y de
ideas; y porque la crítica, siempre que es constructiva,
permite corregir planteamientos equivocados, o evitar
caer en los errores, como a veces sucede.
Pero si este debate es conveniente y es necesario, es
evidente que lo es mucho más en el momento en que
nos encontramos, cuando el presidente del Gobierno nos
hizo ayer un repaso de lo que ha sido la actuación del
ejecutivo en estos casi cuatro años de mandato. Hoy,
estas fechas, son un buen momento para hacer un alto
en el camino y reflexionar sobre esa acción del Gobierno, al objeto de hacer una evaluación, cuál es su alcance, los aciertos, los errores; y hoy la oportunidad se
presta más a esa crítica constructiva, como otros portavoces han destacado en este aspecto, y no para el derrotismo, no para el acoso y el derribo, no para los argumentos ad dominem ni para las descalificaciones personales que sólo sirven para medir la talla de quienes
carecen de proyecto político y ven que sus expectativas
de alternancia disminuyen día tras día. Hoy este debate
es una ocasión, Sr. Presidente, para aportar soluciones
a los problemas de nuestra comunidad autónoma; y no
es el momento, por tanto, ele personalizar las deficiencias y satanizar políticamente a los miembros del Gobierno.
El repaso que el Sr. Presidente iniciaba ayer en su
exposición comenzaba por una extensa referencia al
proceso autonómico, aspecto que yo pretendo analizar
en sus dos vertientes, y que muchos portavoces han
entrado en aspectos minuciosos. Por una parte se ha
hablado del proceso de transferencia del Estado hacia la
Comunidad Autónoma y, por otro, ele los traspasos de
esta comunidad autónoma a los consejos insulares.
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Quince años, casi dieciséis, han transcurrido desde que la
Constitución fue aprobada, y me temo que otros tantos nos
separan y nos separarán hasta que se ejecute, de forma material y completa, ese modelo que recoge la Carta Magna. Y es
que no hay que olvidar que la tentación jacobina, centralista,
del PSOE, siempre está presta a instalarse de una u otra
forma. Por eso, desde el Partido Popular, como aquí se ha
recordado, estamos defendiendo culminar ese proceso autonómico por la vía de un acuerdo global, un acuerdo global
que no es para retardar nada, como decía el Sr. Sampol, sino
que simplemente es para fijar qué competencias son intransferibles o indelegables. Cuáles otras sí lo son en función del
artículo 152 de la Constitución, y un límite temporal que
no es ninguna urgencia, sino el plazo de dos legislaturas. Y
eso se hacía, o se pretendía hacer, con el fin de la equiparación competencial de las Comunidades Autónomas.
En su discurso de ayer, Sr. Presidente, al referirse al proceso autonómico, Usted. lo adjetivaba con tres precisiones:
nos hablaba de la plenitud, de autonomía plena, nos hablaba
de la descentralización y nos hablaba de la financiación suficiente. Todos estos aspectos se contienen en la reforma estatutaria que esta cámara aprobó hace ya algún tiempo con el
apoyo de todos los grupos políticos, excepto el apoyo del
grupo socialista. Ha pasado algún tiempo, han pasado ya más
de tres años, pero conviene recordarlo. Ese proyecto, que fue
remitido al Congreso de los Diputados, todavía hoy, a pesar
de ese plazo transcurrido, tiene un debate aplazado sine die.
Cabe recordar aquí, y decirlo también, que no renunciamos,
como tantas veces hemos dicho, a esa autonomía plena.
y Usted., Sr. Presidente, también habló de descentralización. y esa es nuestra apuesta. Un modelo de estado descentralizado, fuertemente descentralizado, cuya gestión tenga
como eje el principio de la subsidiariedad, principio que
exige que esa gestión se haga, en la medida de lo posible, de
la manera más próxima a los ciudadanos. Y si propugnamos
ese modelo en el Estado, también lo propugnamos aquí, en
la Comunidad Autónoma. Eso significa que aquí, en las Islas
Baleares, han de aplicarse la descentralización y la subsidiariedad si cabe en su más amplia acepción. Y ese es nuestro
modelo. Y no son sólo palabras. Los hechos avalan cuanto
acabamos de decir como recordaba ayer el Sr. Presidente al
citar las propuestas del gobierno remitidas a la Comisión
Técnica Interinsular.

No insistiré por tanto en este apartado que ayer fue desarrollado extensamente por el Sr. Presidente adelantando
incluso una cita textual que el primer portavoz del Grupo
Mixto, el Sr. Vid al, hacía cuando se refería al próximo reto
respecto a la competencia de la ordenación turística. En
resumen, en lo que respecta al cumplimiento del pacto autonómico, constatamos un retraso cada vez más acusado y ya
podemos afirmar, con total y con absoluta seguridad, que
unas transferencias tan importantes como Inserso, como
casinos, juegos y apuestas, están bloqueadas por una mutación económica insuficiente.
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Hoy procede por tanto esta denuncia, y ya adelantamos que presentamos una resolución en este sentido por
los incumplimientos del Gobierno de la Nación, denuncia que ya se puso en evidencia, ya se manifestó en el
debate del Estado de las Autonomías, la semana pasada,
en el Senado.
Es cierto que este proceso tiene dificultades, tanto
refiriéndonos del Estado a la Comunidad como de la
Comunidad a los Consejos Insulares. Eso es unas veces,
pero en la mayoría de las ocasiones es la postura cicatera de la financiación lo que está demorando esos traspasos. Cuando es del Estado se niegan los medios suficientes para ello.
Yen cuanto a las competencias de los Consejos Insulares yo creo que el Presidente dejó bien clara su voluntad, que es la voluntad de nuestro partido y del grupo:
que no hay más limitaciones que las propias del artículo
39 del Estatuto. Eso, y aquellas otras que la prudencia
política aconseja en cada momento y que nosotros,
como entendemos que los pactos son para cumplirlos,
según el principio latino, vamos a exigir que nuestro
compromiso con los electores, el compromiso electoral,
nuestro programa de gobierno se lleve a término.
Se refería también Sr. Presidente, en su discurso, al
desarrollo institucional, cuyo aspecto legislativo, ya
hemos dicho una y otra vez, está concluso en su absoluta totalidad, y se refería al Consell Consultiu y a las
comunidades baleares en el exterior. Sobre sus quehaceres ya nos ilustró en profundidad y huelga, por tanto,
cualquier comentario, y menos a estas horas, y siendo el
último portavoz, salvo que alguien quiera haberse referido a ellas por su felicitación en las tareas que desempeña, y a pesar de que había temores infundados, a nuestro juicio, respecto al Consell Consultiu porque se decía
que los cargos eran de carácter gratuito.
Respecto a la Sindicatura de Comples y al SÚldic de
Greuges, el Sr. Presidente ya manifestó su voluntad y no
ha cambiado ni un ápice en este aspecto. En eso también nos reiteramos.
Indicar, asimismo, en lo que respecta al apartado
institucional, la participación de nuestra comunidad en
el Comité de Regiones, que se constituyó el pasado mes
de marzo en Bruselas, y que desempeñará un importante papel consultivo en aspectos tales como la regulación
de los fondos estructurales -que pronto discutiremos
aquí en la Comunidad-, la sanidad pública, las medidas
de fomento en el campo educativo y las redes transeuropeas, entre otros aspectos.
En lo que atañe a las relaciones con el Parlament, las
cifras y porcentajes citados por el Sr. Presidente demuestran que el Gobierno cumple, en un altísimo grado, las
peticiones que se le formulan, y cumple muchísimo más
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si esto se compara con lo que hay en otras relaciones con
otros parlamentos de otras comunidades.

porque la última ha quedado expresada al principio de
mi intervención.

Usted., Sr. Presidente, se refería ayer a los prinCIpIOS
rectores de la actuación del Govern. La economía iniciaba
este apartado. Usted., con una intervención prolija, y con
una referencia a esos principios que había propuesto en el
año 91. Y pasaba acto seguido a las realizaciones de la política económica. Sobre estos principios, señorías, es cierto
que cabe discrepar, porque los grupos políticos se sustentan
en filosofías y varios y no todos compartimos los mismos
principios. Sin embargo, es difícil mantener el disenso en lo
que son los hechos. Eso está a la vista, y la realidad, que se
muestra tan tozuda siempre, no puede ignorarlo. Esta realidad se muestra en un escenario económico favorable, al que
parece ser que el hacedor de todos estos aspectos es el Gobierno de Madrid, y que aquí, el Gobierno de la Comunidad
no tiene nada que ver, pero lo cierto y seguro es que la actividad turística ha alcanzado cifras de auténtico récord en
todos los ámbitos, que la construcción ha iniciado un proceso de mejora y que el sector del calzado, que recientemente
ha hecho un encuentro en Madrid, pues empieza también a
obtener buenos resultados, al igual que el sector de los complementos en piel y, por supuesto, la industria bisutera que
tiene una tradición muy rancia en Menorca.

En lo que atañe a la ocupación, ¿este gobierno se ha
preocupado de garantizarla? ¿Ha tenido éxito en su
empeño? Respecto a la primera cuestión no cabe olvidar
el esfuerzo desplegado por el Gobierno para solucionar
la problemática del Pla de Mallorca por la vía del objetivo 2, ya ha quedado claro cómo se ha hecho con la
participación de todos, pero también habría que hablar
del programa del objetivo 5B y del programa Leader, y
otro tanto puede predicarse de la promoción de empleo
y desarrollo de recursos humanos por medio de programas Nou, Horizont, Eurofort y otros que, de forma tan
acertada, se viene ejecutando desde el (oo.). Sobre el
éxito de esta tarea del Gobierno yo no quiero pronunciarme, yo ruego a las señoras y señores diputados que
interroguen a los sindicatos, a la Universidad, a las empresas y a tantos otros organismos que han compartido
trabajo con el (oo.). Comprobarán entonces porque estamos satisfechos en este campo y reconocemos que aunque todo es perfeccionable, solicitamos su colaboración
para mejorar cuanto sea mejorable.

En fin, todas las previsiones que realizan los expertos
sitúan esta Comunidad Autónoma en un lugar puntero y la
primera en crecimiento del producto interior bruto, algo que
no puede negarse. Y así parecen confirmarlo todos los indicadores. Vayamos al incremento en las exportaciones e importaciones, vayamos al número de vehículos matriculados,
pasando por el consumo de energía y cemento, así como el
aumento de la población ocupada, sólo por citar, repito,
algunos de ellos.
En este último aspecto reseñar la incidencia positiva, así
hay que decirlo, de la reforma del mercado laboral, si bien
insuficiente hasta el momento presente. Por eso, con orgullo,
no hay que extrañarse que el Sr. Presidente dijese ayer lo que
dijo y que yo hoy tenga que repetir que somos la primera
comunidad autónoma en el proceso de convergencia con la
Unión Europea, la primera, mal que le pese a algunas, que
parece que quisieran, según sus intervenciones, que fuésemos
los últimos o fuésemos los del montón.
Me remontaré, Sr. Presidente, al año 91, como hizo Usted. en su intervención, cuando relataba la filosofía económica que tantos adeptos y conversos ha cosechado entre las
filas de la izquierda. Traigo a la memoria de sus señorías el
debate del año pasado, que, como es habitual, fue calificado
por la oposición como una especie de cuento de hadas o
como suele ser tan socorrido con esa referencia bibliográfica
de Lewis Carrol en Alicia en el país de las maravillas. Pero
veamos cual eran esas líneas maestras a las que se refería el
Presidente. Quedaron resumidas en garantizar la ocupación,
austeridad en la administración y dar un fuerte impulso al
proceso de transferencias. Me referiré a las dos primeras,

No cabe olvidar, por otra parte, los fondos estructurales. Bien conocen sus señorías que Baleares no ocupa
un lugar preponderante en materia de fondos estructurales, y no es por voluntad propia, como sabemos, sino
por los reglamentos. Con todo, nuestra comunidad,
como decía, tras un segundo intento -a la segunda fue
la vencida, en esta ocasión- se ha permitido que se comiencen actuaciones en la comarca del Raiguer. Referente al objetivo 5B, también tenemos actuaciones importantes en los próximos años y es nuestro deseo, que
esperemos sea compartido por el resto de los grupos,
que en los próximos años los fondos de cohesión, y en
general todos los instrumentos de naturaleza regional y
estructural, contribuyan eficazmente a resolver otros
tantos problemas que esta comunidad tiene planteados.
Hablaríamos,por ejemplo, del parque tecnológico, del
equipamiento de la Universidad para fomentar la investigación y de otras actuaciones contenidas en el plan de
desarrollo regional.
En lo que toca a las acciones realizadas por medio
del Fondo Social Europea hay que hacer una mención
especial al fomento de la contratación y a la formación
de jóvenes, sin olvidar otras iniciativas en el campo de
la educación e investigación, que han sido canalizadas a
través de los programas Force, Lingua y Petra, entre
otros, en cuya ejecución el (oo.) también ha jugado un
papel relevante.
Sr. Presidente, su discurso también recogía aspectos
significativos de agricultura, industria, comercio y turismo. Respecto a las actuaciones detallada, que constituyen logros evidentes, no pido a la oposición que aplauda
al Gobierno, eso lo suele hacer siempre el grupo que lo
apoya; solicito sólo que reconozca la evidencia, y no
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seré yo quien de nuevo traiga a su memoria la política del
Govern en estos campos, política, por cierto, que en algunos
aspectos ha resultado ser modélica, como es el caso del turismo, donde muchas actuaciones han sido puestas en práctica
en otras comunidades autónomas. No es mi intención, sin
embargo, pasar por alto una referencia al comercio y a la
artesanía, que han recibido un impulso considerable desde
la Conselleria de Comercio e Industria, y esto no debe extrañar tampoco a nadie porque no puede ser de otra manera,
siempre hemos adoptado una postura favorable hacia las
"pimes", auténticos pilares de una política de empleo y de
crecimiento, de ahí el Pla de comen;:, que ha permitido
actuar con distintas medidas para ayudar a las "pimes ll a
asumir ese reto de la competitividad en el que todos estamos
comprometidos, reto que esperamos se mejore en todos los
aspectos de la competitividad, una vez que las acciones que
concierte el Gobierno español con la Unión Europea posibiliten introducción de mejoras que este gobierno no puede
hacer porque escapa a sus competencias.
El Sr. Presidente también pasó revista en su discurso a
otros aspectos relevantes de las actuaciones de su gobierno,
y así se refirió a las infraestructuras, destacando el esfuerzo
del Ibasan en materia de depuración de aguas, y señalando
otras en la red viaria ya introducidas o previstas, como en el
caso del transporte ferroviario. Ninguna otra administración,
se ha dicho y se ha repetido muchas veces, destina más de la
mitad de sus presupuestos al aspecto de las inversiones por
la vía de los ca pí tulos 6 y 7. Sin duda otras necesidades
podrían haberse acometido si esta financiación de la Comunidad fuera en función de los casi 9 millones de usuarios de
esas infraestructuras, y no de los 70.000 que conforman la
población de derecho.
No faltó, como conocen sus señorías, que el presidente
fijara su atención en otras áreas de gobierno. Era un repaso
general, pormenorizado en algunos aspectos, y que recogía
la intervención más significativa en cultura, en educación,
deportes, asistencia sanitaria, servicios sociales y asistenciales,
y otros tantos. En estas materias el Gobierno ha ido ejecutando el programa que se acordó, se concertó en las elecciones, y esperamos que las próximas transferencias de competencias se concluyan cuanto antes, aunque sólo sea a efectos
de beneficios de unidad de acción y de mejora de la coordinación.
El Sr. Presidente también se refería a una administración
austera, a pesar que continuamente se nos critica unas y otras
cosas. Bien, ése es un desiderátum de toda administración.
La eficiencia y la eficacia son dos objetivos a los que no
podemos renunciar, y no puede renunciar ninguna administración moderna. Eso sin perjuicio, por supuesto, de los
principios constitucionales, que toda administración tiene que
regirse por ellos. Construir una administración, Sr. Presidente, es una tarea bastante difícil, y a aquí en nuestra comunidad a nuestro juicio se ha hecho de forma austera, se ha
hecho con dignidad, y se ha hecho sin merma en la calidad
de los servicios prestados a los ciudadanos. Pero también se
ha hecho con racionalidad y se ha actuado de forma muy
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prudente en la creación del empleo público. Bien es
cierto que el futuro demandará otras actuaciones en
mejora, que deberán emprenderse a través de un plan
de modernización o figura similar, con el fin de aprove··
char todavía mejor los recursos humanos y técnicos, y
mejorar los servicios en extensión y en calidad. Y se ha
de seguir trabajando en esa línea, y supongo que todos
estamos de acuerdo que es necesario simplificar la gestión de los servicios públicos, reducir los costes, eliminar
duplicidades y podar cuanto haya de burocracia innecesaria. Propuestas interesantes de esta naturaleza y de
este sentido se contienen en el Plan estratégico de competitividad que mañana, si no hay novedad, elegirá coordinador en la ponencia para continuar los trabajos.
El Sr. Presidente se refería de forma muy especial al
régimen económico y fiscal para nuestra comunidad. Y
citaba en su intervención en el palacio del Senado, el
pasado día 26, creo recordar, expresamente el artículo
138 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar
el principio de solidaridad, atendiendo de forma especial
al hecho insular. El Sr. Presidente puso de manifiesto
que nuestras islas, a diferencia de otros archipiélagos e
islas europeos, no gozan de ningún factor corrector
económico ni fiscal que corrija esos desequilibrios. Tampoco, como quedó claro y todos sabemos, la inversión
pública del Estado es suficiente para que nuestra infraestructuras respondan a la demanda de 8 millones de
visitantes, en definitiva, anuales, cifra que decuplica la
población de derecho, y por lo cual nuestros ayuntamientos no reciben ni una sola peseta de más por su
participación en los tributos del Estado. Por añadidura,
las corporaciones locales de esta comunidad autónoma
tienen que recurrir, como tantas otras, al endeudamiento
porque además ven cómo la cooperación local continuamente va disminuyendo, y los planes de obras y servicios
y cooperación cada vez son menores y les imposibilitan
para hacer y cumplir las obligaciones de la legislación
básica de régimen local en el tema de cumplimiento de
servicios mínimos.
Decía el Sr. Presidente que una atención especial
merece esa petición de un régimen económico y fiscal
especial para Baleares. Ya anunciamos que tenemos una
propuesta en ese sentido que esperamos poder compartir
con los grupos políticos todo este tema, en el cual no
queremos hacer bandera y nunca hemos intentado hacerlo. Y es que ese trato fiscal diferenciado que no conlleve merme en la corresponsabilidad fiscal ni en la
solidaridad es lo que estamos pidiendo desde hace tiempo, y lo pedimos porque estamos en desventaja competitiva con nuestra comunidad autónoma respecto de otros
territorios insulares, algunos de ellos, por cierto, muy
próximos a nosotros, y cuentan con reducciones otros,
que oscilan entre el 20 y el 55%. Esta minoración viene
justificada por la reducción del coste de insularidad,
también aplicado al transporte en el caso de Canarias. Y
la pregunta es la siguiente: Si otras islas, incluso mediterráneas, gozan de un régimen fiscal diferenciado ¿por
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qué nosotros tenemos que renunciar a ello? ¿Por qué no se
establecen medidas compensatorias para que nuestras mercaderías, para que el transporte aéreo y marítimo tengan esta
minoración? En esta tarea todos somos pocos, y solicitamos
un esfuerzo común que permita alcanzar ese logro. Por eso
también quiero agradecer las palabras de apoyo que han
pronunciado los portavoces en este sentido.
No basta, señoras y señores diputados, lo que se nos viene
anunciando en los presupuestos generales del Estado. No
basta. Me refiero a esa reducción del IV A al transporte de
viajeros. Esta medida es insuficiente y tardía. Insuficiente
porque nos llega al 6%, que después será el 7%, y es tardía
porque ya se contemplaba en la Ley del IV A, la disposición
undécima, que obligaba al Gobierno a hacer esto antes del
año 96, y ya lo pudo hacer desde el año 92 en adelante. No
basta por tanto que el IV A se reduzca en los hoteles de lujo
y en el transporte de pasajeros. No vamos a discutir aquí
quién tiene más méritos en esa consecución. Es necesario,
por otra parte, que se apliquen también tipos reducidos, yen
concreto a todos aquellos que se contienen en el apartado h)
de la Directiva 92/77, pero también aplicarlo a la restauración y a la hostelería en general, y por supuesto intentar
defender el IV A super reducido del 3%. Estas medidas de
imposición indirecta combinadas con otras de imposición
directa mejorarían nuestra competitividad, y en esta tarea les
invitamos -como digo- a participar por medio del estudio del
Plan de competitividad.
Sobre otros temas, Sr. Presidente, en concreto Brokerval
y la problemática del túnel de Sóller, no deseo detenerme,
por el tiempo y porque usted ha expresado perfectamente el
parecer nuestro. Ahora bien, al menos unas palabras debo
dedicar a tales asuntos, aunque sólo sea para que no se aplica
el refrán de quien calla otorga. Bien es cierto que, como
digo, usted lo ha defendido perfectamente.
En cuanto a las inversiones financieras temporales de la
Comunidad Autónoma ha quedado claro, ya quedó claro y
hemos repetido muchas veces, que se hicieron en cumplimiento escrupuloso del decreto que las regulaba; que no ha
existido reparo, objeción u observación cuando se ha hecho
la fiscalización o el control externo, bien por el Tribunal de
Cuentas, bien por la propia comisión asesora de este parlamento, y mucho menos por la oposición, que ha estado muda pues prácticamente cinco años a este particular.
En cuanto al túnel de Sóller, el único grupo parlamentario que presentó resoluciones en la comisión fue el nuestro,
que presentó 22 donde manifiesta de forma clara que la
adjudicación se hizo con transparencia, que el adjudicatario
tenía que tener, como todos los demás, y que beneficiaba en
definitiva a los residentes de Sóller y Fornalutx, y que esta
adjudicación se hizo fundamentalmente por la petición de
estos ayuntamientos, de los partidos políticos presentes en
esas poblaciones, y del clamor popular que existía porque el
peaje era el de mejores condiciones para esos residentes.

Hoy, Sr. Presidente -y con esto finalizo- como dijera
Ortega en un discurso en las Cortes de la segunda República, alguien ha confundido de nuevo el Parlamento con
una especie de sucedáneo de tiro al pichón. Y han acudido aquí algunos diputados con ánimo alegre de disparar al Gobierno y especialmente al presidente. Y lo han
hecho sin el menor reparo ni cortesía política en demasía. Es cierto, Sr. Triay. Lo que sucede es que en este
caso, como en otras veces, y el debate no es con usted,
la fusilería, la pólvora y la puntería han fallado, y el
presidente una vez más sale indemne. Por eso, Sr. Presidente, permítame que le felicite, y permítame también
que exprese esta satisfacción a los miembros de su gobierno en nombre del grupo parlamentario, porque la
acción del Gobierno ha discurrido por los cauces de
compromiso adquirido con los electores. Ése es, Sr.
Presidente, por cierto, una enhorabuena para usted, para
todos los miembros del Gobierno: muchas gracias, Sr.
Presidente. Señoras y señores diputados, gracias por la
atención.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Té la paraula el president, Sr.
Cañellas.
ELSR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas i Fons):
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Un debat més acaba, el darrer d'aquesta legislatura. Un
debat més que tal vegada Ji ha faItat la confrontació real
d'alternatives polítiques, i que no per part d'aquest
president, no per voluntat seva, s'ha centrat molt més
en qüestions de pura demagogia. Pero he pujat aquí per
ressaltar que com sempre al final d 'un debat com aquest
em queda la sensació que es comet una mica d'injustícia
-tal vegada ha de ser així, pero injustícia- i és que
ocupa més temps el parer, la presentació, les crítiques
d'aquells grups que són oposició, que aquells grups que
tenen, ostenten i duen el parer majoritari del poble de
les Illes Balears. Supos que toca ser així, pero no deixa
de ser una mica injusto Queda d'aqueixa manera molt
fosca la feina d 'aquells grups que donen suport a un
govern, una feina que s'ha de reconeixer-los que fan,
sempre d'una manera callada, normalment exercida des
de la més completa de les serenitats, i d 'una manera
permanent.
1 en nom del Govern, en nom d'aquells que assumim
responsabilitats, és bo que aquí, avui i ara, s'emprin uns
torns per donar-los les gracies pel seu suport; pero per
donar-los les gracies encara més, perque realment el
suport és important, pero és molt més necessaria la
feina que fan de servir d'enlla<;, de nexe d'unió, de
transmissió de les nostres actuacions cap al poble que
representen, i molt més encara de fer-nos arribar les
seves inquietuds; coneixer que vol, que sent, que realment diu, aquell a q ui van destinades les nostres accions.
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Si no fos així, si no fos per vostes, podríem arribar a
creure'ns que és ver el que diuen els de I'oposició, per repetició, per la fon;a de les se ves manifestacions, perque normalment no se senten més que aquestes veus, i poques vegades les altres.
Per aixo necessitam com a Govern, com a responsables,
com a persones que prenen decisions, d'aqueixa paraula dita
en el moment oportú, d 'aqueix comentari, d 'aqueixa transmissió deis sentiments populars. A mi no em correspon, ni
ho voldria fer, assumir una representació que no em pertoqui; pero sí que voldria en tant en quant governi, en tant en
quant represent aquest Govern, demanar-Ios que mai no els
tremoli el pols, demanar al grup que dóna suport al Govern
que no perdin mai aquest sentit de la justícia que ens fa
actuar amb serenitat en les accions de govern, que no els falli
mai, que no perdin mai el nord del que és convenient; al
mateix temps que ja els garantesc que no esperin, que no
creguin que mai se'ls reconegui tant d'esfor<; i tan callat,
perque diguin el que diguin les males lIengües -Í n'hi ha
moltes d'enverinades- mai, mai no trobareu en aquest món
I'agra'iment a I'esfor<; que feis; perque aquest agra'iment
només se sent, només es viu a I'esperit de cadascun. Pero
aquest esperit, no ens el llevaran mai. Moltes gracies.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President.
Abans de suspendre la sessió vull fer I'observació que els
grups parlamentaris podran presentar propostes de resolució
davant la Mesa d'aquesta cambra fins a les 10,50. La Mesa es
reunira lIavors per qualificar-Ies la congruencia a les onze
del vespre, i les pro postes ele resolució, un cop aelmeses,
seran remeses amb caracter immediat als grups parlamentariso
Queda, ido, obert en aquests moments el Registre fins a
les 10,50.
La sessió recomen<;ara elema a les quatre i mitja. Gracies
a tots.
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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots, recomen~a la sessió. Passam al debat
de les propostes de resolució presentades per cada grupo
Aquest debat anira de la següent manera: Intervendra en
primer lloc el grup proposant per un temps de deu minuts,
els altres grups parlamentaris podran intervenir en torn a
favor o en contra per un temps de cinc minuts, a continuació
tendra una altra intervenció el grup proposant per un temps
de cinc minuts i els grups que no haguessin intervengut en
torn a favor o en contra podran intervenir en tron de fixació
de posicions. Les propostes de resolució es votaran una vegada acabat el debat de totes les pro postes per I'ordre de
presentació en el registre.
Corresponen en primer 1I0c les propostes del Grup Parlamentarí MIXT. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
MIXT. ..
Sí, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sí, sr. President, per una qüestió d'ordre. Hem arribat a
un acord en el Grup Parlamentari Mixt quant a les intervencions, el qual li explicaría, si li pareix bé.
Les propostes de resolució del propi grup parlamentari
serien clefensades cinc minuts per hom, o sigui 50% el Sr.
Cosme Vidal i jo mateix, i a les repliques o en els torns d'intervenció deIs alo'es grups, a les del PSM i EEM, el Sr. Peralta; al Grup Parlamentari del Partit Popular, el Sr. Cosme
Vidal, i al Grup Parlamentari Socialista, jo mateix.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula, idó, pel Grup Parlamentari MIXT, en primera part, el Sr. Vidal.
Prec silenci als diputats. El Sr. Vidal té la paraula.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. M'ha tocat defensar les pro postes de la 1 a la 7, la 17 i
la 18, que presenta el nostre grup i per raons que són d'aquest diputat que els parla i les dues darrers del Sr. Peralta,
es ctóna la coincidencia que encara que no sigui igual, perque si no, no hauria estat admesa per la Mesa, es pareixen
molt la que jo present amb el número 3 i la que presenta el
Sr. Peralta amb el número 17, jo retiraré la 3 perque crec
sincerament que la que presenta amb el número 17 és fins i
tot més completa, referint-se al mateix, que no és altra cosa
que el regim económic i fiscal propi de les IlIes Balears.
Dit aixó, pas a defensar les propostes de resolució que, tal
com vaig dir ahir, no sé si se'm va entendre massa bé, peró
ho vaig procurar dir, estan bastant condieionades o vistes des
de la perspectiva de les illes menors i naturalment des del

que jo vaig dir ahir, i encara que sigui un tópie és així,
que continua sent l'assignatura pendent del Govern de
la nostra comunitat autónoma, i com que pareix que qui
la té pendent va dir ahir clarament i va expressar la seva
voluntat que dins aquesta legislatura es duguessin a
terme aquestes transferencies, jo, com que m 'agrada
posar un calendari a les coses un calendari o un termini,
perque els podria lIegir resolucions similars, per no dir
identiques, presentades a altres debats de I'estat de la
Comunitat Autónoma, corresponents als tres anys precedents, i que, a pesar que varen tenir el suport de tothom,
malauradament no han estat complides, senzillament
perque no s'hi assenyalava un termini, com algunes que
he vist d'altres grups -en el moment oportú ja direm de
que es tracta- que diuen "impulsar en el successiu", etc.
quant a aquest traspas de competencies.
Per tant, jo deman que en aquestes materies de cultura, esports, agricultura i pesca, activitats c1assificades,
que va donar el Sr. President en el seu discurs ja, com
aquell que c1iu, quasi com si estiguessin fetes, en el termini maxim d'un mes la Comissió Tecniea Interinsular
les remeti al Parlament amb les corresponents proposicions de lIei, c1'algunes ja sé que hi són, peró que hi
siguin totes. I com que alió altre va ser el repte de futur,
no vull dir entre cometes, sinó tal com ho va dir el Sr.
President, referit a les competencies en materia d'ordenació turística, aquí crec que el termini ha de ser un
poc més Ilarg, peró són tres mesos, perque si no, no ens
donaria temps e1ins aquesta legislatura a aprovar-ho.
L1avors, vaig dir també que el que em preocupava no
era només la transferencia de la titularitat d 'aquestes
competencies, sinó que el que em preocupa de veritat es
com lIavors s'han d'exercir, i ja que varem aconseguir
que no ens ficassin un gol a un determinat moment,
només em permet dir que el que hem de fer és evitar
que ara es materialitzas aquest gol i sobretot, i posin
atenció, per favor, que no faciliti el Govern que algú el
marqui en própia porta, perque si ho facilitava el Govern, seria com aquell que compra un defensa de I'altre
equip perque marqui en própia porta, y a buen el1lendedar, ho diré en castella, poques paraules.
Continuant amb la número 3, ja els he dit que crec
que esta molt més completa la 17, retir aquesta i crec
que tots, perque crec que en aixó tendra el suport unanime e1'aquesta cambra, hem d'instar el Govern de la
Comunitat Autónoma perque en el termini maxim de
tres mesos elabori i trameti una proposició de lIei referida al regim económic i fiscal de les IlIes Balears i que
en el possible, o sigui, que sigui similar a I'existent a la
Comunitat Autónoma de Canaries.
També hem parlat moltes vegades aquí del POOT, jo
els puc ensenyar deis altres debats sobre I'estat de I'autonomia, concretament els que es fan en el 92 i en el 93,
on en el 92, a la resolució número 8 -de seguida acab,
Sr. President- varem dir que s'instas el Govern de la
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Comunitat Autonoma de les IIIes Balears que dins I'any 1992
s'exposas al públic el Pla d'ordenació de I'oferta turística
per a I 'illa de Mallorca i que en el termini maxim de cinc
mesos faci el propi amb els plans corresponents a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i bé, la veritat, aixo era
en el 92, en el 93 ho varem repetir, som en el 94 i no ens
queda més remei que repetir-ho, pero com que ja no tenim
més temps abans que se'ns encengui també el lIum vermell
que ha acabat la legislatura, demanam que ho sigui dins
I'actual legislatura.
Em queden dues, que són que el Parlament de les IIIes
Balears insti el Govern perque compleixi -només que aixola L1ei general d'aigües de 9/1985, de 12 de desembre, i que
en la composició de la Junta d'Aigües de Balears, d'acord
amb I'article 13.1 de la lIei superior, confereixi competencies
executives a les juntes insulars, ah ir ja en varem parlar, d'aquest tema. Finalment, o quasi finalment, que el Parlament
de les IIIes Balears insti el Govern de la Comunitat Autonoma perque dins la legislatura en curs tengui creada, enllestida
i oberta, o sigui, a punt, aquesta biblioteca pública a I'illa de
Formentera, de la qual el Sr. President ens va dir que era
una de les realitzacions, i per tant, si és una realització dins
aquesta legislatura, és el que demanam.
1 ara sí que finalment, o quasi, que el Parlament de les
IIIes Balears insti el Govern de la Comunitat Autonoma
perque abans de finalitzar aquesta legislatura decideixi el
tipus i destinació d'ús per als ports de competencia de la
Comunitat Autonoma a les diferents illes. Tenim el cas del
port dE; Sa,nt Antoni, a Eivissa, sobre el qual no vull abundar,
pero és necessari que el Govern s'hi pronunci'i.
Finalment, n'hi ha una que -i Ii deman, per favor, Sr.
President, perque es refereix a I'illa de Menorca ... - esta presentada per I'altre diputat que no intervé, on demana que el
Govern de la Comunitat Autonoma, en el termini més breu
possible, o sigui, de seguida que pugui, doni solució a la
depuració i reutilització de les aigües residuals deis municipis
de Maó i des Castell a I'illa ele Menorca, i el que és molt
important, mitjan¡;ant un sistema o sistemes que no causin
perjudicis mutus o recíprocs, no sé si ho die bé en catala,
pero, com diu aquí: "Ni perjudicis mediambientals ni discriminacions d'un municipi respecte de l'altI'e i viceversa".
Amb aixo acab, Sr. President, amb la defensa d'aquestes
pro postes de resoludó que ha presentat el Grup Parlamentari Mixt. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Yidal. Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo
defensaré les propostes de resolució de la número 8 a la
número 16 inclusivament.

Abans d'ahir el Sr. President del Govern, el Sr. Cañellas, ens va dir que les IIIes Canaries, que tenen la
competencia exclusiva de totes les carreters, com nosaltres, perque som illes, en canvi les IIIes Canaries entren
en un pla de carreteres de l'Estat per valor d'uI}s 18
bilions de pessetes -bilions amb B de Barcelona- i en
canvi, les IIIes Balears, no. Hi ha, per tant, un greuge
comparatiu de gran magnitud, i jo em pregunt per que
és aixo, i he cercat, quan es va signar el conveni de I'any
1992, que va passar amb les IIIes Balears, que va passar
amb les IIIes Canaries. Les IIIes Balears varen signar el
conveni rapidament després d'una compensació d'uns
15.000 milions de pessetes per a carreteres en cinc anys
i uns altres doblers de reconeixement a la insularitat,
record exactament la xifra, pero esta 15 i 20.000 milions
més; total, 40.000. En canvi, a les IIIes Canaries hi hiwia
un govern presidit pel socialista Sr. Saavedra, pero en
coalició amb un partit nacionalista, com és Agrupacions
Independents Canaries; varen posar el peu al fre i varen
dir: No. Canaries es va plantar. En aquell moment ja va
aconseguir per a carrete res, per a aquell any, 15.000 miIions de pessetes, o sigui, tot el que nosaltres aconseguíem per a cinc anys ells ho aconseguien per a un any més
40.000 pel fet de la insularitat, i va quedar a I'aire el
tema de les carreteres.
Pocs mesos després -aquí hi ha un retall de diari del
mes de maig-: "Canarias exige a BorreLL acuerdos defini-

tivos sobre carreteras tras dos años de negociaciones 11 ,
reivindicació de Canaries, i les IIIes Balears, que hem
reivindicat aquí?, que hi han fet els nostres representants del Govern balear?, que hi han fet? Res, amagar el
cap davant el Govern central, aixo que feia el Sr. CañelIas així, ho feia de veres, es conformava sempre amb
tot el que li donaven, i és ciar, el resultat de tot aixo és
que quan hi ha hagut un partit nacionalista que s'ha
plantat, s'han tenguts els doblers, s'han tenguts els finan¡;ament per a les carreteres; en canvi, no. Ara, que
hem de fer? El Parlament de les IIIes Balears ha de
denunciar que existeixen uns greuges comparatius en els
tractes, respecte de les IIIes Canaries, en materia de carreteres, i també en vols charter amb origen i destinació
al nostre arxipelag.
Entrant en el tema deis transports -són les propostes
13 i 14-, ja fa massa temps que el Pla de transports es fa,
pero mai no s'acaba. Demanam que sigui aprovat el més
aviat possible aquest pla de transports, pero amb una
cosa molt específica. Ara pareix que pretén el Govern
balear, d'acord amb l'Ajuntament de Palma, perjudicar
tota la part forana de Mallorca, ara volen, com ja s'ha
denunciat en el consell insular per un altre grup, i s'ha
aprovat, que no es faci d'aquesta manera, que els passatgers que vénen de la part forana baixin del tren o de
I'autobús passat el pont del tren i hagin d'agafar bé un
taxi o bé un altre autobús per anar al centre de la ciutat
i destinar uns terrenys que tota la vida han estat una
terminal de transports a un parc públic; ido bé, nosaltres deim que ens va bé un parc públic. pero que la
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destinació fonamental d 'aquests terrenys situats a la pla<ra
d'Espanya són terminal de transports tant per a ferrocarril
com per a autobusos provinents de la part forana.

sobre un total de 6.000 milions. Evidentment, el que no
es pot fer és posar multes a qui convé ...
EL SR. PRESIDENT:

Un altre tema que tornam a dur -ja I'hi varem dur I'any
passat, a instancies, per cert, del conseller quan era encara
conseller i no s'havia convertit en conseller tt~cnic, em referesc al conseller de Cultura, avui conseller tecnic de Culturaés demanar que ens transfereixin les competencies en educació i que es faci per al proxim curs, I'any passat les demanavem per al curs 94-95, ara les demanam per al 95-96, i
que, evidentment, ara nosaltres tenim I'Irpf, del qual només
tenim el 10% perque no tenim competencies suficients per
arribar al 15; ido, nosaltres deim que, en contrapartida a la
transferencia de competencies, la qual genera molts de recursos, hi ha moltes despeses, hi ha tots els professors que
han de quedar aquí, etc., que se 'ns transfereixi el tram corresponent de I'lrpf, evidentment encara que anem per dam unt elel 15.

Acabi, Sr. Pascual, per favor.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
... a qui no convé. Nosaltres pensam que la legalitat
s'ha de complir per a tothom, i com que la concessionaria Túnel de Sóller S.A. no ha complit amb la lIei, sinó
a I'inrevés, jo crec que el Sr. Cuart ha pres el pel al
Govern perque va dir que era solvent i lIavors no ho ha
estat, i per tant, s'ha d'acabar el túnel pero complint la
L1ei ele contractes de I'Estat, aixo vol dir imposar unes
sancions pel retard que hi ha hagut, perque ha estat del
tot injustificat.
EL SR. PRESIDENT:

Respecte de les directrius d'ordenació territorial, que va
ser un altre punt que va tocar iv1aria Antonia Munar ah ir
quan va parlar, hem de demanar una vegada més que en un
termini, abans de final d'any, es dugui a exposició pública
I'avan<r de les directrius d'ordenació territorial i que abans es
dugui a aquest parlament un document per arribar a un consens entre les distintes forces polítiques en I'estrategia mundial de conservació, com un document per apropar postures.

Grups que volen intervenir a favor o en contra? Pel
Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sansó.

Després hi ha un tema de les empreses públiques. També
Maria Antonia Munar va dir ahir que el Govern s'ha cansat
de fer empreses públiques, n'hi ha algunes que fan la competencia en aquests moments al sector privat, per exemple
Agama respecte de L1et mallorquina, que és una iniciativa de
tots els pagesos ( ... ) que volen comercialitzar els seus productes; fins ara, Agama, que té sous milionaris, d 'exconsellers,
etc., és la protegida del Govern en contra de L1et mallorquina; ido, nosaltres demanam que es privatitzin totes aquelles
empreses públiques, entre les quals hi ha Agama, que suposen una competencia deslleial al sector privat i que no siguin
d'interes estrategic per a les Illes Balears, com creim que no
és ja en aquests moments, ja que esta assegurada, la venda de
la producció de lIet.

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Per dir-li, Sr. Vidal, que el nostre grup estara d'acord
amb les propostes de resolució primera, quarta, cinquena, sisena, setena i divuitena, i que ens abstendrem a la
segona. De qualque manera Ji he de dir que ens ho posa
facil per dir que sí a la primera, ja que part d'ella ja
esta en vies de tramÍtació, com sabem, per tant, crec ho
posam bastant facil al Govern, seria un error que ara
votassin que no a aixo quan la meÍtat d'elles ja estan
fetes. Sí que li vull dir que la segona part ja no la veig
tan facil, quan diu les competencies en materia d'ordenació turística, jo I he de dir que desconfiam que aquest
govern transfereixi res de turisme dins aquesta legislatura, voste hi posa tres mesos, els hi pot donar la legislatura, crec que no ho veurem, pero esta bé que els ho
diguem.

I finalment, respecte del túnel de Sóller, nosaltres demanam que s'apliqui la lIei, en concret, ens referim a les prorrogues. S'hi han donat dues prorrogues, la darrera a petició
del Sr. Cuart, dient l1 es /ando en tramitación la concesión de
un crédito 11 demanava una prorroga, aixo no és cap motiu,
evidentment, per demanar prorroga, aixo és ¡¡'Iegal, pero la
hi va donar fins dia 10 d 'agost, la darrera. Nosaltres demanam que a partir de dia 10 d'agost es compleixi allo que diu
el Reglatnent de contractes de l'Estat, que en el seu article
137 diu que l'Administració pot triar entre rescindir el contracte o bé imposar unes multes, que estan en aquest cas a
raó el'una pesseta per cada 10.000 pessetes de pressupost,
aixo es traduiria en unes multes, si acaben I'obra en el termini que tenen previst, de prop de 100 milions de pessetes

Gracies, Sr. Pascual.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

A I'abstenció del punt segon, nosaltres podem entendre, Sr. viclal, que el que voste vol és un funcionament democratic, una composició plural, pero jo crec que
aixo entra en contradicció amb el que vol el PP. Voste
diu que Ji preocupa com s'ha d'exigir aquest compliment. Jo crec que, al nostre grup, el que li preocupa és
com ha de ser aquesta lIei, i és aquí on nosaltres deim,
ion tenim els nostres dubtes, perque ens agradaria, més
que aprovar una lIei, que anas condicionada o anas a
dir-nos com ha de ser aquesta lIei. Per aixo, ens abstendrem en aquest punt.
El punt tercer I'ha retirat.
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Que vol que Ji digui del POOT, Sr. Vidal? El nostre grup
hi ha d'estar sempre d'acord perque hem demanat en aquesta cambra, sempre que n 'hem parlat, que el Poot es tramiti
i que el Pot s'aprovi dins aquesta legislatura, ho veim molt
difícil, peró per nosaltres no es perdra.

de ser per consens deIs grups parlamentaris, és a dir,
que ha de néixer d 'una altra manera, en aquest sentit,
hem presentat una proposta de resolució. Per aixo, ens
abstendrem en aquesta proposta de resolució número

El punt cinque és el compJiment de la Llei d'aigües. No
importaria dir aixó al Govern, pero esta bé recordar-los-el.

Les números 8 i 12 les votarem en contra. La número 8 fa referencia al Pacte Autonomic, jo sé que vostes
dubtaven del Pacte Autonómic, nosaItres hi donam
suport, estam d'acord amb el calendari. Per tant, votarem en contra d'aquesta proposta de resolució. La número 12 que presenten també fa referencia indirectament a I'estatut fiscal; li hem de dir que si es crea una
ponencia en aquest parlament, si hi ha un acord de tots
els grups parlamentaris, el que no podem fer és passar
I'arada davant del bou. Per tant, en aquest sentit també
votarem en contra d'ella.

Els aItres punts són també de qualque manera recordarlos coses que han de fer.
Al Sr. Pascual, també dir-Ji que donarem suport a totes
les pro postes de resolució. Així i tot, sí que ens agradaria,
perque en el punt número 13, quan diu que el Parlament de
les IIIes Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma
a I 'aprovació del Pla d 'ordenació del transport regular de
viatgers per carretera, nosaltres li demanaríem, si és possible, que digués "transport o pla integral de transport", perque, és ciar, nosaItres entenem que hi ha un transport més
ecologic, un transport alternatiu i es podria donar a entendre
que no cap en aquest punt. Per aixo, li demanaríem a veure
si ens accepta que digui "Pla integral de transport".
Quant al punt 14, voste ha fet una defensa ciar del perque, pero jo li voldria remarcar que també hi ha uns edificis
singular alla dins, em pareix que no els ha esmentat, en el
sentit que la defensa també no només ho és per la distancia,
sinó que crec que aquests edificis s'han de guardar.
1 p~r "cabal', només dir-Ii que voste sap tan bé com jo,
perque I'hem seguit a una comissió, que en el tema del túnel
de Sóller, la veritat, no importaria a una societat normal
demanar que es compleixi la lIei o que en un parlament no
importaria que es digués al seu govern que la lIei s'ha de
complir, es veu, i en aquest tema ha quedat ben ciar, que en
aquest parlament hem d'insistir contínuament al Govern
perque compleixi la lIei. Desgraciadament, el Govern, moltes
vegades, la legalitat no la fa complir a tothom, perque hi ha
amics i lIavors hi ha tothom. Amb aquest cas concret s'ha
demostrat que aquí hi havia uns amics c1ars i un, jo diria ... ,
bé, no importa dir res perque ha quedat demostrat dins la
comissió.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Grup SOCIALISTA, Sr. Valenciano,
té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Per consumir
un torn a favor, donada I'amplia coincidencia que hi ha
entre el grup parlamentari i la proposta de resolució que
s'han presentat. En primer Iloc, si el president m'hopermet,
tal vegada faria incidencia en les discrepancies, que són tres,
concretament a la resolució 3 i a la 17, que fan referencia a
I'estatut fiscal. NosaItres creim que I'estatut fiscal i economic
no ha de venir a través d 'un projecte de lIei. sinó que hauria

17.

Referent a les altres pro postes de resolució que votarem favorablement, les podríem esquematitzar en tres
grans grups. Un grup seria la mala gestió d'aquest govern, vostes, al Sr. Cañellas, li posen el dit dins I'ull en
dos temes concrets: Túnel de Sóller i empreses públiqueso Jo no puc afegir res de nou al túnel de Sóller,
estam completament d'acord que demanin al Govern
que actuI d'acord amb la legalitat. Per tant, votarem a
favor de la proposta de resolució número 16. ] a la
número 15, on demanen que s'introdueixin elements
racionals en el conjunt d'empreses públiques de la Comunitat; efectivament, és necessari perque hi ha moltes
empreses públiques sobre les quals molts de ciutadans es
demanen per a que serveixen, fora que serveixin només
per cobrar sous milionaris els gerents, perque molta
gent no sap per a que serveixen ni que fan, molta gent
i molts de diputats, entre ells aquest que els parla. Per
tant, donarem suport que s'han d 'introduir elements de
racionalitat dins el conjunt d'empreses públiques que
depenen del Govern de la Comunitat Autónoma.
El segon paquet de les seves pro postes de resolució
fa referencia a una manca de planificació, manca de
planificació en ports, manca de planificació en transports, manca de planificació perque encara, a pesar d 'haver-la demanada reiteradament aquest grup parlamentari, no hi ha una biblioteca pública autonomica a I'illa de
Formentera, perque aquesta illa té unes característiques
distintes de les d'Eivissa i hi ha d'haver una biblioteca
més ben dotada, perque els alumnes de Formentera no
poden anar a consultar els llibres a Eivissa; per tant, hi
ha d'haver una biblioteca que, com a mínim, sigui digna. ] les altres dues grans qüestions de manca de planificació: El Poot -ja s'ha dit en aquest parlament- esta
buit. Directrius d 'ordenació territorial, fa set anys que
espera m les directrius d'ordenació territorial. Jo crec
que són els grans exemples de la manca, de la incapacitat de planificació d'un govern, la inexistencia encara
avui de directrius d'ordenació territorial. Per tant, donarem suport també a totes aquestes propostes de resolució.
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Per finalitzar, hi ha dues pro postes de resolució, la número 1 i la número 2, que assenyalen també que en aquesta
comunitat autónoma hi ha una insuficiencia en I'aprofundiment autonómico Parlam molt de consells insulars, parlam
molt de pilars fonamentals i a I'hora de la veritat, a I'hora
deis compromisos, hi trobam molt poques coses. En aquest
sentit, la pro posta de resolució número 1 que demana que es
facin efectives ja unes competencies que estan en marxa i
unes altres que hi podrien estar, peró una cosa més important,n o només que es facin efectives, sinó que, a més arnés,
es puguin dur a terme dignament, que estiguin ben dotades,
perque, d 'aquests pilars fonamentals, quan vénen alguns
diputats aquí a parlar-ne se n'omplen la boca i resulta que
els tenim desemparats a I'intemperie, i aquests pilars fonamentals, de tant desemparament a la intemperie, comencen
a corcar-se i comencen a podrir-se. Per tant, ja seria hora,
senyors diputats, que els donassin una bona ma de Xilamon
Fondo, a veure si en feim desapareixer aquestes formigues de
guant blanc i pleguen totes. Gracies.

Hay una referencia también a favor de la propuesta
número 3, que fue una coincidencia de casi todos los
grupos políticas, algunos con la boca pequeña, otros con
expresiones de satisfacción, relativo a este estatuto económico y fiscal que todos demandamos.
La número 4 también la vamos a volar a favor,y
tengo que decirle que el Gobierno ya ha concluido prácticamente todos los trabajos, y en este momento son los
consejos insulares y después la exposición al público de
los trámites pertinentes. Por tanto, aún con esta precisión que usted aquÍ acentúa, nosotros estamos de acuerdo con eso, porque nos parece que el plazo es bastante
más largo que los que señalan otras propuestas, dentro
de la actual legislatura; pero quiero hacer esa precisión,
como decía, porque, en definitiva, es un tema de aunar
voluntades de que las expresiones al público después,
por ejemplo, no se hagan de nuevo, etc. Es un tema
complicado. La voluntad del Gobierno es ésa que usted
expresa aquí.

EL SR. PRESIDENT:
Grácies, Sr. Valenciano. Grup PP-UM, Sr. Jaén, té la
paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Ouiero anunciar en primer lugar el apoyo de nuestro grupo
a alguna de las propuestas de resolución que presenta el
Grupo Mixto, y quiero también agradecer la intervención del
portavoz Cosme Vidal por la mesura con que lo ha hecho y
por la precisión de las propuestas que ha presentado.
vamos a apoyar la propuesta número 1, sobre la cual
quiero hacer una salvedad. Dice esta propuesta y su contenido, en una referencia a las transferencias en cultura y deportes, agricultura, pesca y actividades clasificadas, que el Gobierno, dentro de la presente legislatura, se ha de comprometer a transferirlas a los consejos insulares, ese compromiso ya
está, lo ha manifestado el Gobierno en no pocas ocasiones,
ayer mismo lo reiteré desde la tribuna, pero quiero que hoy
quede constancia una vez más en nuestra votación que eso
va a ser así. Pero yo le rogaría al Sr. Cosme Vidal que a
partir de la cuarta línea, cuando se refiere al término máximo de un mes, y en concreto los tres meses que después
continúan, ponerle realmente que ese apartado lo pudiese
suprimir o no matizar con tanta precisión, y no lo digo porque el Gobierno no tenga la voluntad, que la tiene, sino
porque a veces esos plazos no dependen del Gobierno, y le
diré por qué. Yo creo que es en el próximo pleno del día 10
cuando vamos a debatir esas transferencias dentro del campo
de cultura, animación sociocultural, depósito legal de libros,
etc. Y usted bien sabe que el tema de actividades clasificadas
está prácticamente ultimado en la subcomisión correspondiente y que el tema de agricultura y pesca está en trámite,
estudio y solución de la problemática que conlleva. Por eso,
creo que si usted retira esas líneas de la primera propuesta,
le votaremos con mucha satisfacción.

Por último, hay otras propuestas, la número 7, relativa a que antes del fin de la legislatura el Gobierno decida el tipo y el destino de los usos de los puertos que son
competencia de esta comunidad autónoma. Esto afecta
prácticamente a un puerto en concreto y que usted bien
conoce, prácticamente. También hay la voluntad· del
Gobierno de hacerlo. Por tanto, también la vamos a
apoyar.
La número 8, que ha defendido el portavoz Sr. Pascual, también es un tema, está aquí discutido, todos estamos de acuerdo, que hay unos plazos pactados en un
pacto que por cierto todos hemos denunciado, excepto
el Grupo Socialista, que se ha incumplido, el pacto del
año 92, y también lo apoyaríamos, lo que pasa es que
el párrafo referente al Irpf no sabemos muy bien si se
ha colado porque el bloque del ordenador al pulsarlo y
al colocarlo allá ... , en fin, creo que no tiene mucho
objeto que se ponga aquí cuando usted bien dice al final
del párrafo que se ha de traspasar con medios humanos,
materiales y financieros correspondientes. Yo creo que
el párrafo ese no tiene mucha razón de ser y le pediremos que retirase el párrafo que hace referencia al Irpf.
Votaremos también a favor de la propuesta número
11, que ha sido presentada, si se me ha informado bien,
por el diputado Sr. Peralta, que todavía tiene mayor
incidencia y que nos parece que es correcto.
En cuanto a la número 12, también estamos conformes con ella.
Quisiera hacer, sin embargo, otras precisiones a la
número 17.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Jaén, per favor.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Acabo, Sr. Presidente, en seguida.
... y 18, que también vamos a apoyar.

y en cuanto a las otras, a unas no lo haremos, porque no
estamos de acuerdo, y a otras, en concreto la número 14,
defendida por el Sr. Pascual, nos parece que hay coincidencias, lo que sucede es que eso está pendiente de un proyecto,
y los proyectos se aprueban por los órganos pertinentes, se
exponen al público, tienen alegaciones, se estudian, se incorporan, hay voluntades que no son del Gobierno, que también
son del ayuntamiento de Ciu[(lt y la voluntad de los ciudadanos que la expresan a través de esas sugerencias a las alegaciones. Por tanto, nos parece que aún teniendo coincidencia,
no podemos apoyarlas. Muchas gracias, Sr. Presidente.
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mostrar la voluntat que no volen complir la lIei, i jo em
vull limitar a lIegir allo que diu I'article 137 del Reglament de contractes de l'Estat, diu: "Si eL COlllratista. por

causas imputabLes aL mismo, hubiera incurrido en demora
respecto a Los pLazos parciaLes o no totaLes", perq~e ja
som en el total, "La Administración podrá optar indistintamente por La resoLución deL contrato o por La imposición de penalidades ", i no hi pot fer res més, o ha de
rescindir el contracte o ha de posar multes, i nosaltres
duim des de dia lO d'agost amb la darrera prorroga que
Ii han donada, la qual ha acabat dia 10 d'agost, que a
partir de dia 10 d'agost, amb la lIei a la ma, s'hi ha de
posar una multa, jo no sé si és que s'haura d'anar als
tribunals per demanar-Ios que imposin al Govern que
imposi una multa, pero som en aquesta trista realitat; o
sigui, per als amics no hi ha multes, perdó, als amics
deIs altres, a la millor, per als amics propis no hi ha
multes, i crec que aixo no és con·ecte.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Volen intervenir en torn de replica?
Sí, Sr. Pascual, té la paraula.

Sr. Valenciano, jo agraesc als tres grups les seves
manifestacions de suport a les clistintes propostes de
resolució i també, en aquest cas, al Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sí, Sr. President, hi ha un tema, que és que ha proposat
una transacció ( ... ) jo tot sol. Després de la meva replica, jo
demanaria que pogués intervenir el Sr. Vidal per poder contestar sobre una transacció.
Sr. fre;;ident, senyores i senyors diputats. Sr. Sansó, voste
ha dit que a la proposta número 2, ( ... ) del Sr. Vidal, s'abstendran, i aquesta proposta és sobre presentació d'un projecte de lIei sobre els exercicis d les competencies transferides als consells, no es preocupi, el votaran en contra; per
tant, no passara., pero és una lIastima que aquest govern o
manifesti la se va voluntat de funcionament deIs consells
insulars respecte de les materies exercides. Hem de veure si
hi vol intervenir -si vol tutelar o no vol tutelar-, i jo crec que
és positiu saber-ho. Va bé. ja esta.
Respecte del punt número 13, jo no tenc cap inconvenient
que el Pla del transport sigui integral, I'únic que passa és que
aixo esta relacionat amb el punt número 14, que fa referencia només als plans de viatgers i endemés és un pla que
tenia previst presentar I'anterior conseller de Transports, el
Sr. Oliver, i ara correspon al Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori. és per aixo que hi hem posat el
nom d'aquest pla, que és el que hi havia, perque I'acabin,
perque és un pla que fa dos anys .... Evidentment, tenim una
concepció integral del transport, com voste, aixo esta clar.
Si volen, no hi tenim cap inconvenient nosaltres, el que passa
és que crec que no sé si ho voldran.
Respecte de complir les lIeis, és curiós pero és que no les
volen complir. Voste era la comissió, com jo, i va sentir al
conseller d 'Obres Públiques i al president del Govern, se 'Is
va demanar a veure si pensaven posar-los multes, i la resposta, quina va ser? Varen intentar esquivar-la. pero es va de-

Li he de dir diverses coses. La número 3 s'ha retirada, Sr. Valenciano, i la 17 vostes la voten en contra o
abstenció, bé, s'enten, encara que ha millorat la seva
postura com a grup parlamentari, en el sentit de demanar més per ales Illes Balears que anys enrera, és a dir,
se'ls nota una mica més d'aproximació, encara no hi
arribam del tot i s'han de votar en contra la número 8
i la número 12, per que? Supos que no estan en contra
que ni el termini ... , nosaltres tenguem un tram de l'lrpf
que pugui arribar a la totalitat quan tenguem l'lnsalud
i totes aqueixes competencies, i l'educació? Esper que
no sigui aixo, jo esper que sigui per raons conjunturals
que les votin en contra, així com la número 12, allo de
l'lva als vols charter, venc a dir que demanam el mateix
tracte que Canaries, tampoc no demanam massa. Igualment el demanam en carreteres.

Em sorpren favorablement que no hagin dit que no
votaran en contra de la número 11, que és el mateix
tracte de carreteres que Canaries, que entra en els 18
bilions de pessetes i nosaltres no hi entramo Per tant,
estic content que vagin canviant en aqueix sentit.
Sr. Jaén, li contestara el Sr. Vidal respecte a la transacció del punt número 1. La número 3 esta retirada,
Sr. Jaén, perque es deixa només la número 17, aquesta
sí que és del Sr. Peralta, que és la de demanar un regim economic i fiscal similar a l'existent a Canaries.
Respecte de la número 8, m 'ha dit que llevi el tema de
I'Irpf, i com ens hem de finan~ar les competencies en
educació? Nosaltres tenim el 10% de l'lrpf, les altres
comunitats tenen el 15; a nosaltres ens han de donar
1'Irpf per equilibrar la balan~a. Jo li agraesc que vulgui
votar la primera part, pero m'estim més, si aixo és un
obstacle, que no la votin, perque tanmateix allo de l'e-

4820

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 3 / 4,5 i 6 d'octubre del 1994

ducació ho varem votar I'any passat, pero JO crec que el
conseller no hi ha fet res enguany, hi ha fet ben poca cosa,
i, per tant, no hem guanyat res encara que es votas. Per tant,
crec que és important que es voti 1'lrpL
Ha dit que votaria el punt número 11 i el número 12. Jo,
Sr. Jaén, li vull dir una cosa, si el punt número 11 el volen
votar perque es pensen que és del Sr. Peralta, no el votin,
perque no és del Sr. Peralta aquest punt, és el de les carreteres. Li ho die perque no vull que després se senti enganat.
Per tant, el número 11, que és tenir un tracte similar en
carrete res amb Camiries, I'he presentat jo, així com el n úmero 12. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gr;kies, Sr. President. Com he dit abans, intervenc només per manifestar-me respecte de la pro posta de transacció
que ja fet el Sr. Jaén. Jo Ji voldria dir, amb el mateix to que
ell ha emprat, i continuant amb el que jo he comen<;at, no
responsabiJitzar el Govern, o sigui, si voste ho veu bé, diu
que la Comissió Tecnica Interinsular les remeti al Parlament,
ara bé, jo vull facilitar els coses, i com que el producte final
és el mateix, jo estic disposat a llevar el termini maxim d'un
mes, pero que digui, si tots els grups ho troben bé, naturalment, aquesta transacció que a tal efecte la Comissió Tecniea
Interinsular remetra al Parlament les corresponents proposicions de lIei en un termini que permeti la seva tramitació i
aprovació dins la present legislatura, perque aixo és que le
va dir ahir el Sr. President i és I'únic que m 'interesa que
quedi fermat.
Continuant amb el que va dir el Sr. President, jo havia
posat un maxim de tres mesos perque el Govern remeti a la
Comissió Tecnica Interinsular -alerta aquí, que no responsabilitz-, sinó que remeti a la Comissió Tecniea Interinsular
la seva proposta de transferencies als consells insulars en
materia d'ordenació turística. Jo aquí Ii faig la següent
proposta, amb el mateix taranna que he dit abans. Jo estic
disposat a no posar aquí tres mesos, sinó a dir "dins la present legislatura", que va ser aquest repte que el Sr. President
va assumir ahir i que, com que estam segurs que ho pot fer
dins aquesta legislatura -no ho sabem a la proxima, no vull
ser agorero, Sr. President-, que es comprometi a dins aquesta
legislatura. Aquesta és la meva pro posta en el sentit que ha
expressat el Sr. Jaén. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Hi ha intervencions en contrareplica?
Sí, Sr. Valenciano. Té la paraula.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Sí, Sr. President, només per aclarir un punt. És molt
diferent que un grup polític presenti al Parlament un
projecte de lIei o una proposició de lIei que la seva elaboració es faci per consens amb tots els grups d'aquesta
cambra; que la comencin per consenso Que sera més
positiu? Que preferiran els ciutadans d'aquestes iIIes? Jo
crec que esta ben ciar que el preferible és que es faci
d'acord amb tots els grups, i si pot ser es faci per unanimitat, pero com a mínim que comenci a néixer bé. En
aquest sentit el nostre grup ha presentat com a primera
proposta de resolució I'elaboració d'un regim fiscal i
economic diferenciat per a les lIJes Balears, pero que en
aquesta elaboració participin tots els grups parlamentaris
i hi facin feina tots els grups parlamentaris, que no sigui
només una cosa d'uns quants. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Sr. Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Para contestar al Sr.
Cosme Vidal, que con mucho gusto aceptaremos la
propuesta que él nos hacía, si bien es verdad que el Sr.
Presidente en su discurso habló de que el próximo reto
tiene que ser el estudio de una competencia que es fundamental en esta comunidad y que es muy importante,
y que tiene que abordarse con garantías de que luego
exista coordinación, etcétera. Bien, usted ha adelantado
el reto, y nosotros con mucho gusto nos sumamos a él.
Respecto a la propuesta número 11, de carreteras, al
Sr. Pascual tengo que decirle que nosotros votamos no
por el origen de la propuesta, quien sea el autor, porque
las propuestas, bien es cierto, a veces son anónimas,
sobre todo en grupos que son mixtos, y no sabemos de
donde vienen. Pero tengo que decirles que la voluntad
del Gobierno siempre ha sido ésa, y que la pretensión
de este gobierno ha sido llegar a conciertos para solventar los problemas de carreteras. Por tanto, si usted es el
autor yo le felicito, pero usted tampoco aporta nada
nuevo. En el debate del año ya se aprobó una moción
en este sentido, que también apoyamos nosotros; por
tanto, votarla de nuevo no nos causa ningún problema.
Insisten de nuevo en el tema del túnel de Sóller. Yo
ya tengo la impresión de que a ustedes les pasa como a
los indios en las películas del oeste. Y, claro, les pasa
también lo que a los granjeros, que se oponían al paso
del tren; pero, claro, el tren pasó, porque el progreso era
el tren en aquel momento, la comunicación, y tenía que
pasar. El túnel de Sóller se hará, y se va a hacer mal
que le pese a la oposición y con todos los problemas que
están poniendo al particular. Por tanto, quiero decirle
que nosotros entendemos que las prórrogas, como ya lo
dijimos en nuestras resoluciones, se ajustaron a la nor-
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mativa, y que venían en función de problemas sobrevenidos:
problemas financieros, problemas técnicos, problemas de
construcción que había en la obra. Esto es toso, Sr. Presidente. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passarem ara a les propostes del Grup
Parlamentari PSM I EEM. Té la paraula en nom del grup
proposant el diputat Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. No els vull
amagar que abans d'ahir, en haver escoltat el discurs del
president del Govern, varem tenir la temptació de porgar el
seu contingut, sistematitzar els nombrosos oblits, i presentar
tot un conjunt de propostes ele resolució que completessin
('especie de memoria digna del millor secretari d'ajuntament
en que va consistir essencialment la intervenció del Molt
Honorable. Finalment hem optat per no fer-ho -en sortien
massa- pero no obstant a~o, sí que hem volgut presentar
aquesta trentena de propostes, 34, que si s'arriben a aprovar
corregirien una bona part de les accions del Govern en una
especie de cop de timó destinat a conduir la nau de la nostra
comunitat cap a altres camins.
I els hem de confessar, parlant d'oblits en la memoria del
president, que no varem poder reprimir un somriure quan
I'escoltavem assegurar com el Govern ha donat resposta al
92,4% .de ¡es preguntes plantejades pels grups parlamentaris.
Aquesta sí que és bona!, com qui no recordés que a cada
junta de portaveus del Parlament es produeixen peticions
d'empara al president davant els incompliments del Govern
en els terminis que té marcats per donar res posta a les preguntes que se li formulen; com si no recordés que va ser
precisament la manca de voluntat del Govern en aportar
determinades documentacions allo que va fer inviable els
treballs de la Comissió del túnel de Sóller; com si no es
recordés de tants de documents incomplets com se'ns ha
remes des del Govern; com si no es recorelés de les actituds
desafiants de determinats consellers que han hagut ele ser
cridats a I'ordre per la Presidencia del Parlament; com si no
es recordés que fins i tot en algun cas s'han prodult contraeliccions f1agrants entre les respostes del Govern sobre una
mateixa qüestió, i una vegada de les elues es devia faltar a la
veritat, o es mentia, que és el mateix. Com si no es recordés.
Per a~o el nostre recordatori, senyores i senyors diputats,
durant quinze dies al Govern per rebre tota la informació
que ens falta sobre els aspectes encara negres del túnel que
passara a la historia. El president ens iI'lustrava abans d'ahir
va ser Pe re IV -Quart- el Cerimoniós qui va concedir el
primer transvasament el 'aigua el 'Esporles a la vila ele Ci utat.
Nosaltres volem, senyores i senyors diputats, que ens
il·lustrin també sobre I'altre Cuart, aquest anomenat Antoni,
i una altra magnífica obra que se Ii ha encarregat dur a
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terme, encara no sabem per quin prodigiós sistema; i ho
volem coneixer perque en tenim el dret.
També recordatori són les propostes que feim respecte de compromisos, obligacions contretes pel Gqvern
respecte de les polítiques d 'ordenació territorial o sectorial. Tindrem o no tindrem mai les directrius d'ordenació territorial? Els assegur, senyores i senyors diputats,
que escoltant ahir el president no vaig ser capa~ de
discernir-ho. Saben aquella sensació de trobar el Sr.
Cañellas a mitja escala, i no saber si puja o davalla?
Aquesta és la que vaig tenir ahir escoltant-Io sobre
aquest importantíssim instrument d'ordenació. Des del
1987 tenim pendent aquest compliment de la L1ei d'orde nació territorial, i ('única resposta enguany del p~esi
dent ha estat la d 'excusar-se que en van sortint, de sectorials, d'una en una. Pero per que no són sincers i reconeixen que en un any electoral, i davant les expectatives
de creixement urbanístic que actualment es tornen
donar, no els convé plantejar noves regulacions? Per
que no són sincers i reconeixen que encara no els ha
estat suficient el desgavell que han propiciat, i que qualsevol trava, qualsevol plantejament que dugui a una
ordenació territorial, urbanística, turística, els repugna?

No, no tindrem aquestes directrius, no aprovaran la
nostra proposta, com no tindrem abans que acabi la
legislatura aprovats els plans d'ordenació de I'oferta
turística de Menorca i c1'Eivissa i Formentera. Massa
complicacions els ha produ"it el de Mallorca, com per
ampliar el conflicte a les altres dues o tres illes.
Setembre ele I'any 1993: el Sr. Reus, encara tendre,
deia exactament: "Jo pens que fa molta falta la L1ei de
sol rústic, i em marcaria uns mesos -febrer, mar~- per
arribar-hi". En que ha quedat tot a~o? Ja no els interessa, o els fa por també en un any preelectoral? D'aquí
les nostres propostes: tres mesos per presentar les directrius, un mes per la L1ei de sol rústic, tres mesos per
aprovar el Pla el 'ordenació de recursos naturals deis
illots del migjorn i ponent eI'Eivissa -un altre oblit- i els
plans eI'ordenació de I'oferta turística ele les illes de
Menorca i d'Eivissa i Formentera. 1 precisament perque
és un any electoral, i convé que passem comptes i aclarim qui és qui en unes qüestions tan fonamentals com
són aquestes.
Mirin, senyores i senyors eliputats, reconec que ens
varem alegrar d'escoltar ahir que el Govern es planteja
transferir als consells insulars competencies en ordenació turística. Ens varem alegrar i ens va sorprendre
alhora. Fa mesos, quasi un parell d'anys, que el Grup
Parlamentari del PP bloqueja i impedeix que es transfereixin les competencies en empreses i activitats turístiques, d 'acord amb una proposta presentada pel nostre
grup; i ara es deixondeixen en aquesta qüestió, quan no
n'han volgut saber res fins ahir mateix. No deu ser com
a fórmula per fugir d'un altre debat que és ben viu a les
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nostres illes sobre els motius de I'injustificat retard de I'atribució de les competencies en agricultura, ramaderia i pesca?
No és cert que es demostren incapa<;os des del Govern de
posar d 'acord els tres presidents deis consells insulars en quin
ha de ser el repartiment economic d'aquesta transferencia?
No és cert que són declaracions com les efectuades des del
Consell d'Eivissa en el sentit d'exigir el mateix volum economic que per a Menorca en aquesta competencia, allo que els
aconsella tirar-hi terra a damunt i retardar-ho mes rera mes?
Perque no és cert, com deia el president, que es compleixi el programa del PP en materia de consells insulars, no és
cert i el president ho sap, per a<;o es gira cap a l'altra banda.
Com tampoc és de rebut que des del Govern i el grup que li
dóna suport s'insisteixi en dir que sois l'Estatut posa límits
al paper deis consells. És el Govern i el PP qui han fet possible que les lIeis d 'atribucions de com petencies als consells
aprovades fins ara sigui n estafa als consells insulars pel seu
finan<;alllent esquifit.
(El Sr. Vice-presidell/ primer sttbstitueix el Sr. Presidell/ en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Orfila, per favor, li agrairia que se cenyís al debat, a
defensar les seves propostes de resolució, i no entrassem en
el debat que varem tenir aquests dies passats.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Grácies, Sr. Presiclent, per I'advertencia, pero em cenyesc
al debat, perque nosaltres feim una proposta concreta al
Govern perque atribueixi determinades competencies als
consells insulars, i no ho deim perque sí, ho c1eim perque
tenim coneixement que el Govern no té aquesta voluntat. 1
deia que, parlant d'actitud, que la mateixa actitud crica, avara, respecte deis processos de transferencies que té el Govern
de Madrid amb la Comunitat Autónoma, el té el Govern de
les IlIes respecte de cadascun deis consells.
Per cert, i el compliment de la L1ei de consells, que obliga
a presentar les memóries deis consells sobre la gestió de les
competencies rebudes, i al Govern a plantejar a dur a aquest
parlament tamhé la comunicació valorant aquestes? Enguany
tampoc I'han presentada. O és que el Govern no vol presentar la comunicació, o són els consells que no han presentar
la memória? Incompliments, incompliments, incompliments.
1 parlant d 'actituds criques del Govern de I'Estat, com és
possible que havent defensat amb I'empenta que ho varen fer
I'assignatura del pacte autonomic que consagrava la lentitud
de la noStra via, ara ens surtin amb les queixes que ens surten? Com és possible, si no són capa<;os de demanar obertament la denúncia clara del pacte que varen signar -i denunciar vol dir rompre, donar per acabat- i propiciar els seus
dirigents a Madrid? Com no hem de pensar que la seva és
una actitud d 'hipocresia política de dir el que no pensen
quan es queixen amb un fals to amarg d'uns incompliments

que eren bolla vista -i perdonin I'expressió- per a tots?
Com és possible que pretenguin que el Parlament constati una burla sense denunciar-la, sense donar-la per
acabada, sense que els instin que diguin "s'ha acabat,
d'aquest pacte no en volem saber res més "? Votaran la
nostra proposta número 32, que demana que es denuncH el pacte? Ciar que no, Sr. Huguet, voste va defensar
aquest pacte, i ara el seu president del consell insular el
rebutja; i voste s'ha de posar vermell i li han de sortir
gotes de suor freda. Si no voten la nostra pro posta hem
de pensar, senyores i senyors diputats del PP, que tot
continuara sent fum de formatjada.
Un bloc de propostes que presentam són les referides
a les mesures, les necessaries mesures, de regeneració
democratica, és a dir aquelles que el PP reclama a Madrid: 12.- Presentar un projecte de lIei regulador de la
publicitat provinent del sector públic -Martlnez, que le
veo- és a dir, mesures de control deis 400 milions que
acostuma a gastar el Govern cada any electoral. 1 mirin,
senyores i senyors diputats, el que són les coses, amb
uns criteris, els que nosaltres proposam que són cópia
exacta deis que el Grup Parlamentari Popular ha presen- .
tat al Congrés deis Diputats i que en el seu moment, el
PP, per boca del Sr. Martínez, va trobar que no eren
adequades a la nostra comunitat autónoma. No interessa
aquí alió que a Madrid es considera de primera rlecessitat, proposam regular mitjan<;ant lIei la política subvencionadora, és a dir, aquella que des de I'oposició hem
denunciat com excessivament c1ientelista. Objectiu: acabar amb la discrecionalitat. Instar el Govern a fer el
mateix que el Sr. Aznar, José Mil, exigeix al Govern de
I'Estat, "hay que limitar las cOll/ra/aciones directas a los
casos de urgencia ineludible, no es suficiell/e, no es suficiente", els sona? Volen el retall de premsa on el seu
maxim dirigent feia aquestes afirmacions? Volem, simplement, Sr. Huguet, per molt que voste xiti que es faci
cas a les recomanacions del Tribunal de Comptes que ha
den unciat la seva tendencia a abusar de les contractacions directes.
Austeritat en la despesa pública. La mateixa que
exigeixen des del PP a Madrid, i amb tota la raó, reduir
en un 50% els alts carrecs de designació directa, suprimir la conselleria sense cartera, per cert, han arribat a
saber mai, Sres. i Srs. Diputats, quina és la finalitat, ja
que no deman la utilitat, la finalitat d'aquesta conselleria
sense cartera. Proposam congelar sous de polítics i alts
carrecs, reduir un 20% les despeses de representació, i
fer-ho de ver, perque m'han de reconeixer que si continuen emmascarant despeses corrents -barres de pa,
pastes de te, cóctels- com a inversions, mai, mai no
arribarem a posar ordre.
1 molt rapidament, Sr. President, propostes que intenten solucionar malifetes, situacions increíbles com els
5.000 milions de pessetes que deu el Govern als expropiats per les carreteres, 5.000 milions i des de fa, algunes,
molts d'anys. Intents que la Comunitat Autónoma inci-
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deixi positivament en problemes ben reals que requereixen
inversions. Recuperació de la Trapa, una finca emblematica
adquirida amb subscripcions populars on hi han fet feina
molts vol untaris de l'illa de Mallorca al lIarg d 'anys, devastada per un incendi aquest estiu i recentment fortament erosionada per les pluges, recuperar-la és prioritari i volem que el
Govern hi participi. Com és prioritari assegurar l 'accés lliure
a les platges dins zones protegides i és ben necessari que el
Govern doni suport als ajuntaments que es troben amb dificultats per fer front a aquesta necessitat. Recuperar el Camí
de Cavalls a l 'illa de Menorca, d 'una vegada per totes donar
prioritat dins el pressupost de I'any que ve a la construcció
de la carretera, de la millora de la carretera de Manacor, el
desviament del torrent, també a Manacor, per cert, Sr. President, tenim la fotocopia del registre de sortida de la proposta
on l'Ajuntament de Manacor deia quin era el projecte que
volia, en el temps que nosaltres deiem ahi\', no al seu.
Llei del salari social, lIei, no la simple creació eI'una política de donar almoines al pressupost i en un any electoral,
que I'any que ve pot canviar. En resum, i acab, Sr. President,
Sres. i Srs. Diputats, són les nostres propostes de resolució
dirigides a corregir determinades polítiques del Govern, fetes
en un sentit positiu, no negativista, com ahir deia el President del Govern, amb un sentit constructíu, com solen ser
sempre les nostres pro postes i, per tant, i ens sembla que
amb tota la raó del món, esperam veure aprovades per la
unanimitat de la Cambra. Gracies, Sr. President.

j
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hi haura vots a favor, vots en contra i abstencions, atesa
la composició que té el Grup Mixt en aquests moments.
En el punt primer, referit al túnel de Sóller, he de
dir que em consta que hi haura membres del gruR que
lí votaran a favor aquesta pro posta ele resolució, no
obstant aixo, aquest diputat que els parla no hi votara a
favor, ho sent molt, pero ja vaig manifestar en el seu
moment la meya opinió sobre aquest tipus ele comissions, i el resultat del debat i de la feina que ha fet aquesta comissió, crec que m'ha vingut a donar la raó, encara
que aquesta no era una comissió d'investigació, com es
va pretenir en un moment determinat, pero no va ser
així. Pero bé, es va intentar que fos una comissió d'investigació i no ho va arribar a ser. 1, evidentment, els
resultats són els que són, i jo crec que vaig poder assistir, escoltar alguns deis debats d'aquesta comissió i evidentment crec que no es podia treure més aigua després
de com es va emprar la comissió. Em reserv el que pens
respecte eI'aquesta comissió, amb car,lcter general, per
que es va fer i quin era el seu objectiu.
Pel que fa al punt segon, evidentment és un tema
pendent, ja hi ha hagut compromís sobre aquesta qüestió, en diverses ocasions, que es presentín les memories
deis consells insulars, i sobre gestió de competencies en
materia d'urbanisme i d'habitabilitat, i evielentment en
aquesta em sembla que hi haura unanimitat per part elel
Grup Mixt i li votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:
•

I

Gracies, Sr. Orfila. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr.
Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila,
abans de sortir he esperat un poc per veure si demanava la
paraula el Sr. President de la Comunitat, pero he vist que no,
i he pensat, "al Sr. Orfila no li ha sortít bé, per que ahir no
va intervenir i avui volia veure si tornava ... ", pero no. Per
tant, se'm fa difícil, després de la intervenció que ha fet, si
no tengués aquest paper, se'm faria difícil intervenir sense
caure en un debat similar al que es va fer ahir, perque la
intervenció seva ha estat bastant general, i la darrera part de
la intervenció, molt curteta, l'ha deixada per fer una enumeració ele les propostes de resolució que ha presentat el Grup
PSM i EEM. Pero bé, entrarem al que són les resolucions en
si, que és del que es tI'acta avui i pel que esta m avui aquí.
Li he de dir que al Grup Mixt ens hem repartit el torn
d'intervencions per respondre als diferents grups i li he d'avan<;ar que, en un sentit o en un altre, tots o part deis diputats elel Grup Mixt, pnlcticament, practicament, li donaran
suport a moltes d'aquestes pro postes. N'hi ha alguna on el
vot, possiblement, sera d'abstenció amb caracter general, i
n'hi ha d'altres en les quals el vot sera diferenciat, és a dir,

Pel que fa al punt 3r, supos, crec que també hi haura
bastants vots a favor i previsiblement, m 'hagués agraelat
més que s'hagués insistít més en aquesta qüestió, que
s'hagués fet una explicació més exhaustiva de com ha de
ser aquest projecte de lIei de sol rústic, perque, jo els he
de dir una cosa, miri, vaig estar moltíssim de temps
insistint en el tema, i no és que surti de la qüestió, Sr.
President, amb el tema de la Llei de patrimoni historicoartístic, i com que era un tema que no es resolía, dones
patapam!, basta presentar una pro posta que després sera
esmenada, sembla ser, a la totalitat, pero a<;o anira
enelavant. Jo crec que el que s'ha de fer en aquests casos
és presentar proposicions de lIei, no basta que amb una
resolució, en un moment -no diré oportunista-, en un
moment oportú, com és el d'avui, es presenti a<;o i es
digui, "ala, a veure si a<;o va endavant", no. Cree que no
és el sistema, cree que s'ha de fer un poc més de feina,
la veritat.
Al punt 4 també li direm que sí, bé, li direm que sí
al punt 4, perque evidentment coincideix amb la proposta de resolució que ja ha estat presentaela per part elel
Grup Mixt, que el Sr. Vidal ha retirat la seva per la
meya, que jo havia elaborat, dient que fos un projecte de
lIei i que fos en el termini de tres mesos, i evielentment,
com que a la seva el termini és més curt, bé, esperem
que tinguin temps de fer-la en un mes, pero ja esta bé,
em sembla bé, i cree que és necessari, ja que s'ha parlat
tant ele la qüestió elel regim fiscal i economic diferenciat
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per la nostra comunitat autonoma, d'una vegada per totes, es
posi el tema damunt la taula i es vegi si a<):o va endavant o
no. Per tant, vot a favor d'aquesta qüestió, i em consta que
tots els membres del Grup Mixt també hi votaran a favor.
la s'ha ences el llum vermell, em passara quasi com a
voste, no em dóna temps, li diré que també li donaré suport
als punts 8, 13, 14, 19, 20, em sembla que n 'hi ha algun més,
i a d'altres el meu vot sera d'abstenciÓ. He de dir, ja ho he
dit al principi, que possiblement altres membres del Grup
Mixt votaran a favor d 'altres de les que jo he dit. Per tant,
cree que algunes d'aquestes propostes de resolució, cree que
quasi una tercera part, són molt positives i, per tant, en
aquest sentit se'ls ha de donar su port. Moltes gracies.

(EL Sr. Presiden¡ repren La direcció deL debat!o
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Grup Parlamentari SOCIALISTA,
Sra. Bareeló, té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Són moltes
les resolucions presentades pel Grup PSM i EEM i podríem
ser moltes Olés si haguéssim de fer avui aquí un llistat de
tots els incompliments d'aquest govern, de tots els problemes
existents, pendents de resoldre i de totes les decisions que un
govern hauria de prendre i que aquest, moltes vegades, no hi
gosa.
Coincidim, i li dei m ja per endavant, que donarem suport
a quasi totes les propostes de resolució presentades, algunes
prou importants com en aquest moment, fonamentalment,
exigir al Govern una resposta individualitzada sobre aquest
tema, un govern que, per altra banda, i tenim I'experiencia
del debat d'aquests darrers dies, li costa massa donar resposta
a l'oposició i als ciutadans, com ha demostrat, em assenyalat,
que gairebé s 'han escaquejat totes les respostes als interrogants oberts en els debats d 'aquests dies. Per tant, enfront
d'aquesta actitud, creim que val la pena que temes que es
proposen en aquestes resolucions, els socialistes les havien
presentades ja com a debats individualitzats i, evidentment,
hi donarem suport ja d'entrada. Temes com el pagament deIs
deutes pendents de les expropiacions per a la construcció de
carreteres, un tema vergonyós per la referencia, per l'efecte
que fa a quantitat de ciutadans. També els donarem suport
a demanar l'actuació del Govern perque els accessos a les
platges sigui n d'una vegada en aquestes illes públics i gratui'ts, sense cap tipus de xantatge; proposar les mesures necessaries per aconseguir estalvi d 'aigua o perque la reforma de
la carretera Deia-Sóller es realitzi preservant els elements
singulars de l'arquitectura popular. Són temes que es debatran properament, en aquests dies, en aquests proxims mesos
al Parlament, i.ia assenyalam que els donarem suport.
També els donarem suport a quantitat de propostes de
resolució que figuren avui en aquests fulls, assenyalant rei-

vindicacions fetes i tornades afer pels grups de l'oposició en aquest govern i que han estat rebutjades tan tes
vegades com han estat presentades. Pero aquest rebuig
que ha fet insistentment el Partit Popular i que, per tant,
no ha acatat el Govern d 'aquestes illes, evidentment no
ha restat importancia als temes que aquí encara avui
hem de plantejar. La redacció de les directrius d'Ordenació Territorial, el desenvolupament de la Llei d 'espais
naturals, la necessitat que el salari social, ara anomenat
renda mínima de reinserció social, sigui regulat per lIei
i no d'una manera totalment, podríem dir, volatil, no
sabem que passara I'any que ve, o el fons de cooperació
intermunicipalo la urgencia, la necessitat de desenvolupar el Pla d'ordenació de l'oferta turística de les IlIes,
o que el Govern compleixi les promeses fetes en transferencies d'agricultura i pesca als consells insulars.I hem
de dir que compleixi, perque el portaveu del PSM i
EEM coneix prou bé que en aquest punt el Govern ja
incompleix, compleix prou bé, perque s'ha assenyalat i
s'ha obert la boca, qui deia que dia 1 de gener de l'any
94 estarien en vigor aquestes transferencies, per no
anomenar-ne d 'altres. 1 les transferencies, ha passat dia
1 de gener del 94, i s'estan ajornat. 1, a més, un altre
perill, que és el fet de quin contingut tendran aquestes
competencies, perque ja sentim campanes que hi ha
coses que no es varen transferir, com la dotació economica deis fons europeus; haurem d'estar, per tant, vigilants perque no ens passi com altres vegades, que als
consells insulars els arriben competencies sense contingut financer.
Altres, també temes historics, el Pla de pedreres que
prou inseguretat jurídica crea a tot un sector i que prou
preocupacions en la conservació deIs espais naturals,
pero que no semblen importar ni ser prioritaris per al
Govern. El llum ja s'encén, pero voldria assenyalar que
donarem suport als punts 1 i 2, la manca de documentació dins una comissió com va ser la del túnel de Sóller,
que no va voler ser ni d'investigació, valen aquestes
dues, les dues primeres pro postes, per corregir una cosa
que és fonamentalment greu, el fet de la manca de respecte del Govern a aquesta cambra, a aquest parlament.
L'actitud democratica d'un govern no es pot avaluar,
com s'ha intentat fer, amb respondre les preguntes facils
de I'oposició, perque també hem de dir que les difícils
mai no han estat contestades, i, per exemple, Bon Sossec, ni una documentació s'ha presentat a l'oposició
respecte de les preguntes difícils, que aquestes ni tan
sois es contesten. L'actitud democratica d'un govern
s'ha de demostrar no només en petits pereentatges que
obliga el compliment del Reglament, sinó en qüestions
més importants, com la de facilitar a I'oposició els mecanismes necessaris per al seu control.
Evidentment, a articular mecanismes de control fan
també referencia les propostes 12, 16 i 17; publicitat en
els mitjans, contraetes, etc., hi donarem suport, evidentment, igual que a les mesures que intenten que
aquest govern sigui més auster, més auster en coses i
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evidentment en altres no ha són tant, e1s donarem suport,
per tant, a tates aquestes propostes que impliquen retallar
des peses no justificades i, per aItra banda, donar suport a
projectes com és la coHaboració amb els pa'isos en vies de
desenvolupament. Temes com cultura, sanitat, total suport.
Tan soIs ens abstendrem, ja per acabar aquesta intervencien el que fa referencia al finan<;ament en el projecte de
presentar una proposta per al finan<;ament, creim que no
s'hauria de fer que el Govern presenti una proposta, sinó
que aquesta sigui elaborada en ponencia, amb la participació
de tots els grups polítics, i així ha presentam en les nostres
resolucions, per tant, aquí ens abstendrem igual que a I'acceptació d'un pacte autonomic perque creim que I'autonomia en aquest estat avan<;a i, com a mínim, s'afronta als
problemes, cosa que el Govern d 'aquestes illes, per molt que
ha critiqui, ha estat incapa<; de fer ni una desena part respecte deis consells insulars,
Ó,

Per tant, aquesta és la nostra postura respecte de les propostes presentades pel PSM i EEM. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, el Sr. Jaén té la
paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sr. Orfila,
es ciertp q,ue ustedes también presentan propuestas constructivas, como otros grupos, pero desde luego tengo que decirle
que si tuviéramos que votarle, no por ese contenido, sino por
la vehemencia con que usted defiende las propuestas, es
seguro que si fuese por esa vehemencia, nuestro grupo tendría que hacerlo con una votación a favor.
Le anuncio que vamos a votar a favor la propuesta núm.
4, propuesta con la que coinciden otros muchos grupos,
relativa al régimen fiscal y económico para nuestras islas;
que vamos a votar a favor la propuesta núm. 13, la 14 y la
31; pero quiero hacerle también unas precisiones respecto de
otras.
Respecto de la núm 1, es obvio que nuestro grupo ya
tiene la posición tomada y no tiene motivos, porque no ha
aducido motivos suficientes para que se apoye. La núm. 2,
nosotros pedimos aquí una transacción que consiste en sustituir el plazo temporal de 15 días por el plazo de antes de 31
de diciembre, es imposible que el Gobierno antes de 15 días
remita aquí las memorias si los consejos insulares no se las
remiten, por tanto, el plazo tendría que ser más largo, y nos
parece que el año acaba el 31 de diciembre, por tanto, el
plazo debía de ampliarse a esa fecha. esa transacción se le
propone a la núm. 2.
Luego tengo que decirle que la núm. 6 tiene algunas
imprecisiones, y en concreto una que es flagrante, hablan
ustedes que se nos transfieran la gestión de los museos, ar-
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chivos y bibliotecas de titularidad estatal, creo que son
tres los que hay en Baleares, ya está transferido esto, Sr.
Orfila, por lo tanto para no hacer el ridículo, cuando
ustedes lo voten, convendría que lo tacharan. La núm.
8 no la votamos a favor, aunque compartimos su cQntenido, porque vamos a favor la núm. 1 del Grupo Mixto,
y es prácticamente, con algunas diferencias, más completa la del Grupo Mixto que la que ustedes presentan.
Hay otras también que ya son tradicionales, y cada año
se presentan, como el fondo de compensación intermunicipal, que también le ruego que lo modifiquen, porque
ya lo dije en la intervención cuando la leí, no se llama
fondo de compensación, es fondo de cooperación, son
matices distintos que conviene también que ustedes lo
corrijan, ya hemos dicho también por qué no muchas
veces.
Hay alguna referencia también a hacer a la núm. 17.
Usted quiere que el Gobierno haga un proyecto de ley
que regule las concesiones de las subvenciones, esto nos
parece exagerado, primero, porque no existe discrecionalidad en las subvenciones, porque esas subvenciones, Sr.
Orfila, están reguladas por un decreto, y a ese decreto
se ajusta el Gobierno cuando hace las subvenciones, le
diré más, el informe del Tribunal de Cuentas último,
del año 91, ya dice textualmente que "el Gobierno en el
tema de subvenciones ha cumplido fielmente con los
principios de publicidad, concurrencia, objetividad y
aplicación presupuestaria", ¿qué más se le puede pedir
al Gobierno si esos cuatro requisitos son los fundamentales?
Hay también algunos aspectos que convendría matizar en la núm. 23, y es que, no solamente por el plazo,
sino porque un proyecto de ley de mesures d'eslaLvi
d'aigua es imposible, porque el Gobierno aún no tiene
esta transferencia en materia hidráulica.
Hay también otras cuestiones de transacción y me
remito a la núm. 19, donde proponemos sustituir "la
partida presupuestaria" por la expresión "las previsiones
presupuestarias" y !la lame Les obres" por "a lame
obres" ,
Por último, respecto de una cuestión en la que ustedes también inciden bastante y suele ser habitual, que es
la núm. 33; bien, saben ustedes que eso es un objetivo a
conseguir en un plazo que desgraciadamente no puede
ser corto, saben ustedes que este gobierno ya destina en
torno a 50 millones de pesetas, porque lo importante no
es mirar los presupuestos, es mirar la liquidación, y la
liquidación de este ejercicio, cuando se haga, va a estar
en torno a esa cifra si es que no la sobrepasa; hay una
voluntad de colaboración en este aspecto que usted no
puede ignorar, porque es evidente. Además, yo le rogaría, con respecto de la núm, 34, que la retirase, y le diré
porqué, porque esto está prácticamente hecho, ya hay
una voluntad del Gobierno acordada con el GOB para
participar en esta recuperación, en esta rehabilitación de
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la finca La Trapa y, por tanto, no conviene que ustedes aquí
se apunten ningún tanto porque el tanto, si hay que apuntárselo a alguien, se lo apunta el GOB y el Gobierno que están
colaborando, por tanto, yo creo que conviene que la retire.
La núm. 32, por último, la vamos a votar que no, también,
porque nosotros presentamos una, la núm. 10, en la que
anunciamos este pacto, como ya anuncié desde la tribuna.
Eso es todo, Sr. Presidente. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Sr. Orfila, té la paraula en torn de
replica.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Agrair, en primer 1I0c, a tot o a
pan del Grup Mixt, els seus possibles i eventuals vots, no
sabem encara massa bé a quines, i, en tot cas, aclarir al Sr.
Peralta que la primera proposta que feim no pretén reobrir
cap nova comissió del túnel de Sóller, pretén recaptar del
Govern, reclamar al Govern la documentació sobre la concessió de les obres, documentació que el Govern no ha remes quan I'hem demanada per la via ordinaria; per tant, és
veure 'ns obligats a venir al Pie del Parlament, a través d 'una
proposta de resolució que igualment incomplira el Govern
si no té voluntat de fer-ho, peró per afronta seva, que sigui
el Pie de la Cambra qui li reclami.
Grácies a la Sra. Barceló pel suport a gairebé totes, com
di u, cree que la seva sensibilitat cap a qüestions socials o les
referides al desenvolupament estatutari esta prou clara.
Sr. Jaén Palacios, li agraim el suport esquifit a quatre o
cinc propostes, com a molt, les més facils, evidentment, per
al Govern. Voste em demana que canviem la data que exigim
al Govern per presentar les memóries, la comunicació referida a les memóries sobre la gestió deis consells insulars en
materia d'urbanisme i habitabilitat; peró és que el termini
no el c10nam nosaltres, el termini no el dóna aquest plenari
del Parlament avui, el dóna la Llei de consells insulars, que
deixa ciar que els consells insulars han de remetre al Govern
de la Comunitat Autónoma dins el primer trimestre de cada
any les memóries corresponents a la gestió i dins el primer
semestre és el Govern que ha de remetre la comunicació al
Parlament per ser debatuda. No podem modificar-ho, no
tenim més remei que recriminar al Govern la seva incapacitat de dialeg amb els consells o de pressió als consells insulars perque aquests hagin complert alió que la Llei de consells insulars deixa ben aclarit.
A la ''Proposta de resolució núm. 6, de mana el Sr. Jaén
que retirem la frase -i ho feim- quan parla m de gestió de
museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, retiram la
frase concreta.
Sr. Jaén, voste ens votaria la proposta de resolució on
parlam d 'un pla de cooperació, de compensació deim nosal-

tres, als ajuntaments si li posassim un fons de cooperació?, i discutim els objectius i queda ciar que aquests objectius pretendran, cercaran, que aquest pla cercara,
possibilitara que aquells ajuntaments que tenen més
dificultat en el seu finan<;ament, els que precisament
s'han esfor<;at a protegir més el medi natural, per exempie, han fet manco destrossa a I'entorn i, per tant, han
tengut manco ingressos per lIicencies d 'obres, seran
privilegiats, tendran un tractament privilegiat a I'hora de
rebre la pan d'aquest fons de cooperació? És ver que
així i tot no ho voten? Canviaríem la paraula, el problema no és el nom de la cosa, és la cosa, és I'actitud
política, i vostes no han tengut mai una actitud de fer
possible, de facilitar als ajuntaments la seva tasca, i
cregui'm, és un error perque és la institució més apropada als ciutadans.
Les subvencions, Sr. Jaén, efectivament estan regulades per decret, i nosaltres volem que siguin regulades
per lIei, per una cosa molt senzilla, perque aquesta discrecionalitat que vostes tenen, la fan, la utilitzen sense
lIum i taquígrafs, i aquest és el drama, aquesta és la
divergencia que nosaltres tenim amb vostes des de fa
molt de temps.
Que vol dir, Sr. Jaén, que no és possible la proposta
ele resolució núm. 23, on proposam que el Parlament
elabori una Ilei d'estalvi d'aigua? I tant possible, com és
possible que el Govern obri partides suficients per finan<;ar les mesures d'estalvi d'aigua, entre elles al reg agrícola i així ha estat reclamat per les mateixes organitzacions agrícoles que són conscients que és necessari i per
a moltes organitzacions ciutadanes.
Ens proposa el Sr. Jaén que a la proposta 19 canviem
"partida pressupostaria"per "previsions pressupostaries"; estam d'acord, si al pressupost per al 1995 tenen
una previsió suficient com per poder dur a ter me les
obres de millora i ampliació de la carretera comarcal
715, de Palma a Manacor, hi estam disposats, creim que
és exactament alió que nosaltres volíem.
Sr. Jaén, quan voste diu en IOrno a 50, els milions
que es destinen a col'laborar amb paisos en vies de
desenvolupament, hem d'aclarir que són 35, per tant, en
falten 15 per arribar al en IOrno que voste diu. Miri, jo
cree que hauríem de ser capa<;os de donar un salt endavant amb aquesta qüestió. Nosaltres tenim una proposició no de lIei que suposam que prest es podd discutir
en aquesta cambra on feim una proposta que a I'any
2000 deIs pressuposts de la Comunitat Autónoma es
pugui destinar aquest 0,7% a aquesta finalitat de solidaritat. Perque, Sr. Jaén, ser solidari en aquest moment,
amb els paisos en vies de desenvolupament, és ser-ho
amb nosaltres mateixos, perque no podem continuar
cantant contínuament les virtuts de ser o els avantatges
de ser la comunitat autónoma més rica de tot l'Estat
espanyol, i a la vegada ser la que menys destina a la
col'laboració amb aquells que pateixen, amb aquells que

....
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s'ho estan passant tan malament. Nosaltres voldríem que en
els pressuposts del 95 ja es poguessin incloure 150 milions de
pessetes i que progressivament s 'afegissin 50 milions cada
any fins arribar a aquest 0,7% que és mínim, que no arribaria ni al que vostes gasten ni al que el Govern gasta cada any
en publicitat, simplement el que el Govern gasta en publicitato
Sr. Jaén, cregui'm, el nostre grup no es vol apuntar cap
tant ni cap punt en la qüestió de La Trapa, i perque vegi que
és així, nosaltres retirarem aquesta proposta de resolució,
pero els agafam la paraula, i creguin-me, des del nostre grup
farem un seguiment estricte de si és o no cert que vostes
treballen per aconseguir aquest acord amb el GOB per contribuir a la regeneració d 'aquesta zona, que en el seu moment ha estat meravellosa i que ara ha estat devastada pel foc
i per I'erosió de les dan'eres pluges. Farem un seguiment
estricte i, si no fos així, ens reservam el dret a interpel'lar el
Govern les vegades que siguin necessaries i a demandar
responsabilitats al grup que li dóna supon per una actitud
que creuríem irresponsable si avui es faltés a la veritat simplement per una qüestió d'apuntaments de tants que, creguin-me, no és el nostre objectiu. Gracies.

4~L/

cumplir, porque incluso, cuando habla usted, en la propuesta 16, de que se inste al Gobierno a limitar las adjudicaciones directas de contrataciones de obras y servicios, usted ya está haciendo una presunción de muchas
cosas. Hay una Ley de contratos del Estado que 1)050tros, el Grupo Popular en el Congreso la queremos
modificar, pero que está, esa es la legalidad; hay un
Reglamento de contratos del Estado, hay unos decretos,
un decreto del Gobierno que regula las contrataciones,
y ahí dice cuándo se puede contratar por un procedimiento que es legal, que se llama contratación directa,
y hay siete u ocho supuestos donde se especifica. Resulta
que ahí tenemos los casos de urgencia, donde no sea
posible la concurrencia, etc., etc., vamos a respetar la
legalidad y no pongamos corsés que son innecesarios y
además imposibles.
Eso es todo, Sr. Presidente. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passam al torn de defensa de les
pro postes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, pel
grup proposant té la paraula el diputat Sr. Alfonso.

EL SR. PRESlDENT:
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Gracies, Sr. Orfila. Intervencions en contrareplica. Sr.
Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:

.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta, per a la seva aprovació,
un conjunt de resolucions .. ,

,

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, evidentemente
los nombres no hacen las cosas, no vamos a entrar aquÍ en
la teoría del nominalismo, no es eso, pero tengo que decirle
que nuestra postura ya quedó defendida a raíz de una propuesta que ustedes presentaron, que el Grupo Socialista
presentó en otro momento, y allá quedó definida, estamos a
favor del fondo de cooperación, pero ahora no es el momento de crearlo, ¿saben ustedes cuántas comunidades autónomas lo tienen creado?, porque a lo mejor ustedes confunden
que hay alguna partida presupuestaria en los presupuestos de
las comunidades autónomas para ese fin, y luego resulte que
eso no se puede concebir como una ley, creo que solamente
lo tiene Galicia y alguna otra comunidad, dos o tres, el resto
lo tienen por vía de presupuestos.
¿Este gobierno no contribuye a la cooperación local?, sí
que lo hace, destina 300 millones de pesetas, en principio
solamente para obras de infraestructura que van por la vía
de cooperación local. Lo que sucede es que las haciendas
locales están en una situación difícil, que obliga a los ayuntamientos a un endeudamiento progresivo y que algunos
están en bancarrota, pero ese es un problema de la Ley de
haciendas locales, y que no tiene porqué paliar este gobierno
cuya financiación también es escasa, por tanto, contribuye en
la medida en que puede hacerlo.
Otra cuestión, Sr. Orfila, a la que usted hace referencia
y pide cuestiones que yo creo que son tema~ difíciles de

EL SR. PRESlDENT:
Un moment, Sr. Alfonso, per favor. Prec silenci als
diputats i els prec que s'asseguin als seus escons. Continui'.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Gracies, Sr. President. Un conjunt de resolucions que
reflecteixen tant les necessitats urgents de la nostra comunitat com actuacions per tallar uns fets d 'extraordinaria gravetat que han passat durant el manelat del president Cañellas, perque aquests fets no es tornin a produir, puguin tallar-se rapidament i es puguin exigir
responsabilitats polítiques quan aixo sigui necessario
En aquest primer gran bloc hi ha propostes que s'han
d'incloure dins els plantejaments programatics que va
fer el president del nostre grup, ahir, al debat. El president Cañellas, en un exercici, que jo no sé si he de quaIificar de falta d'atenció o d'una que els metges diuen
perdua de la memoria immediata, situació que ahir es
va produir amb bastant freqüencia, no es va temer que
des del Grup Socialista feiem propostes que abasta ven
temes tan interessants com Pla de carreteres, regim
fiscal, deute de la Comunitat Autonoma, expropiacions,
oferta il'legal, contracte turístic, ordenació territorial,
etc. Un conjunt ele les pro postes sobre aquests temes que
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nosaltres feim, les duim avui com a pro postes de resolució.
Esper que el president de la Comunitat, ja que esta blanc,
negre sobre blanc, se'n temi.

ponencia dins el Senat, no es pot fer per ordeno y manco. El Govern de I'Estat no és, Sr. Cañellas, ordeno y
mando, no ho ha estat mai, no s'ho pensi.

Avui els proposam, senyors del Partit Popular, senyors del
govern Cañellas, i els posam en I'obligació d'acceptar o no,
d'entrar al fons d'actuacions positives que en qualque cas
suposarien un gir fonamental en la forma d 'actuar del Goyerno El primer bloc, que és d'actuació programatica, s'inicia
amb el toquejat estatut fiscal, que és, Sr. Cañellas, per a
voste i per al seu govern I'estatut fiscal?, que és aquest regim que voste ha parlat, exposat aquí?, és un misteri. Només contínues al'lusions a illes europees sense precisar el
més mínim, greuge comparatiu amb les illes Canaries, per
després elir tot d'una, "sí, pero no", perque el regim de
Canaries tampoc no el volem, perque ens exclou de la UE.
Que és aixo? Com Ii deien ahir és un enunciat electoral que
en el mes de maig, dia 2 de juny, haura desaparegut ja de les
prioritats elel Govern autonom, com ha desaparegut, lIevat de
per seguir fent propaganda l'Estatut d'Autonomia, tots ja
sabem que ha passat, amb aixo. No em diguin que no, que
no hem de contar les histories, o és una autentica proposta
de regim economic i fiscal que superi els problemes de la
Comunitat Autonoma, els problemes d'insularitat i de pluriinsularitat de la Comunitat Autonoma?

1 d 'aquí la nostra valoració molt positiva d 'aquest
debat, és una primera passa, pero una primera passa
molt important. J d'aquest mateix debat, pero en un
sentit totalment contrari, surt el ciar anticonstitucional ho he de dir així- contrari a la nostra cultura, a la nostra lIengua, insultant per al nostre poble, insultant per
al representant de la nostra comunitat autonoma, aquest
insultant atac que va fer el gran diari de la dreta espanyola, el Abe, arrel d'aquest debat. J, per cert, senyors
del PP, no se n 'han recordat, que varen atacar el president Cañellas, que varen atacar la nostra cultura, que
varen atacar el nostre poble, no se n 'han recordat. Nosaltres proposam que aquest parlament, expressió del
poble de les IlIes Balears protesti energicament contra
aquest atemptat als pobles ele Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera. Suposam que ho votaran, perque encara
que sigui el seu diari o el diari més representatiu ele la
elreta espanyola, voste no poden consentir o no haurien
ele poder consentir que al president d'aquesta comunitat,
que és el nostre president, el posin com el va posar el
ABe.

Yolem realment estudiar un regim fiscal que millori les
condicions de competitivitat, les condicions de vida deis
ciutadans d'aquesta comunitat, o volem fer propaganda electoral? Si és el primer, estam disposats a fer-hi feina, esta m
disposats, de I'única manera que es pot fer, a formar part i
col'laborar i a aportar bastant feina que tenim feta a una
ponencia per elur endavant aquesta proposició de lIei, si és
el segon, senyors del PP, deixin de jugar amb els ciutadans de
la nostra comunitat.

Proposam també, obviament, qüestions refel'ides -i
hi passaré aviat, se m'encén el lIum- a universitats,
finan<;ament ele consells insulars, hauríem d'instar a
estueliar ja la lIei de finan<;ació definitiva, recordin la
Uei de consells insulars; fons de cooperació municipal,
aquí no hi ha canvi ele nom; o sol·licitar que Palma sigui
la seu de I'agencia europea de turisme. Totes propostes
positives, entre d'altres moltes que ahir es varen posar
aquí, elamunt aquesta taula, en aquest debat.

Un segon tema que ens ha preocupat és el debat autonomico Pareix que el nostre president sempre és l'excepció de
la regla, és I'únic president que ha valorat negativament el
debat de I'estat de les autonomies o el debat de les autonomies al Senat, I'únic que pensa que acorelar I'estudi i possible
futura moelificació ele la Constitució, per tal de convertir el
Senat en una cambra basicament autonomica, que es posi en
marxa I'estueli i la negociació, dos anys i mig abans d'acabar,
del nou sistema ele finan<;ament o que es reconegui, entre
el 'altres moltes resol ucions el fet diferencial de les com unitats
autonomes, no té cap importancia. És I'únic presielent, a part
ele I'únic comentarista, I'únic comentarista polític que valora
negatiu aquest debat, bé, n 'hi ha un altre i elesprés ja hi
entraré.

Pero hi ha un segon bloc. Un segon bloc que nosaltres el elefiniríem com la superació per al futur de gravíssims problemes que han causat una autentica alarma
social a la nostra comunitat, em referesc a contractacions
directes, funcionament ele elepuradores, que ningú no en
parla, pero se n 'ha ele parlar, al cas Brokerval i al cas del
túnel de Sóller. 1 ho feim, senyors del PP, en un sentit
totalment i absolutament positiu, així, sobre el cas Brokerval i la seva relació evident amb el Govern, proposam una cosa totalment logica, no és possible que aquest
parlament se n 'assabenti, cinc anys després, deis maneigs
deis eloblers públics, siguin legals o il'legals -aixo ja es
veura-, i que aquest assabentament hagi ele venir perque
una empresa que ha manejat aquests eloblers públics
tengui una fallida. No pot ser, el Parlament ho ha de
saber immeeliatament, i a posta proposam que en el si de
la comissió eI'Hisenda es cre'i una ponencia a la qual es
remetran immeeliatament tot aquest tipus de maneigs.

Jo cree que el presielent no acaba d'entenelre el funcionament institucional, em fa pensar que no entén que una reforma de la Constitució no és una cosa que faci el presielent
González perque vol, és una obligatorietat que el pacte
constitucional es mantengui. De pactes, el Grup Parlamentari
elel PP, ele mantenir pactes en sap poc, pero el nostre partit,
i la seguretat ele la Constitució obliga que el pacte constitucional es mantengui, i per aixo s'ha ele fer via consens i via

Contractació directa. Ahir el presielent Cañellas es va
referir elues o tres vegaeles al Tribunal de Comptes dient
que el Tribunal ele Comptes no els recriminava moltes
coses, els en recrimina bastants, pero n'hi ha una que la
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deixa c1aríssima, batem el record de percentatge de contractacions directes, és la comunitat autónoma o ha estat -és
iguaJ- que més contractacions di rectes fa, i quina importancia té aixó?, la im portancia económica és que amb les contractacions directes, la Comunitat Autónoma té una rebaixa
de manco de 1'1 %, i amb els concursos té una rebaixa de
més del 10%, cents de milions de pessetes que se 'n van via
contractació directa, i som la comunitat que hem batut tots
els records. Sr. President, lIegeixi I'informe del Tribunal de
Comptes. I apliqui'l, ja que ens diu que nosaltres I'hem de
lIegi r.
.
I el darrer tema, les depuradores, clama al cel. Hi entrarem en un debat posterior perque, aixo ve. I el túnel de
Sóller, hem estat suaus a la proposta de resolució, segurament, Srs. Diputats, hauríem d'haver parlat un lIenguatge
molt més dur, perque I'espectacle de bloqueig arbitrari fet
pel Govero de la Comunitat Autónoma i pel mateix president de la comissió requeria. sense cap elubte, paraules que
no m'atrevesc a dir. A cap moment no es va requerir als
compareixents perql,le contestassin. a cap moment no es va
requerir al Govero perque complís els acords de la comissió,
els que venien a declarar, Srs. Diputats, perque ho sapiguen,
contesta ven el que els donava la gana, sense que el president
els fes la més mínima advertencia; i I'exemple darrer no va
ser Pere IV el Cerimoniós, sinó el Sr. Antoni Quart, que va
tenir molt poc de cerimoniós. peró molt de mut.

(El Sr. Vice-presidenl primer sllbstiweix el Sr. President en
la direcció del debatl
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Alfonso, per favor.
EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A:
Sr. President, acabo Acab perque comprenc que certs
companys diputats d'Eivissa tenen pressa, no és així?
EL SR. PRESIDENT:
No, Sr. Alfonso, voste ha passat ja molt el temps reglamentari, per tant, li faig I'observació, i qualsevol apreciació
als diputats, ja la faré jo.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Acabaré tot d'una. És igual, acab tot d'una. És necessari
que aquest parlament recuperi la seva funció, és imprescindible que aquesta casa, representant deis ciutadans recuperi
una dignitat que una política prepotent sostinguda per una
majoria espúria, una majoria absoluta amb transfuga, li haurem de dir així, majoria absoluta amb transfuga, esta posant
en qüestió. Les nostres propostes són una primera passa, és
hora que la facem. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Grups que vulguin fer intervencions en toro a favor
o en contra? Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. He sortit a aquesta
tribuna i no parl des de I'escó, perque deIs setze punts
de les pro postes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista, n'hi ha una que m'ha fet sortir de I'escó, que
és a I'única a la qual votarem que no. I és el punt núm.
2, sobre la valoració positiva del debat autonómic efectuat al Senat. Per que hi votarem que no? Primerament,
hem de reconeixer que aquest debat en el Senat té uns
aspectes positius importants, el primer és que és la
primera vegada que s'ha celebrat després de 15 anys de
Constitució, aixó, evidentment és un aspecte positiu, i,
efectivament, aquests elebats esperem que s'institucionalitzin i es vagin fent periodicament. En segon 1I0c, hi ha
conclusiolls positives, també, del debat del Senat, que és
I'impuls que surt d'aquí per modificar la Constitució
espanyola per tal que el Senat passi a ser una vertadera
cambra de representació territorial, cosa impossible si no
es modifica la Constitució.
Pero, en canvi, hi ha un element fonamental per a
nosaltres, que fa que votem que no a aquesta proposta,
i és que aquesta proposta diu "resolucions acordades pel
que significa una profundització del procés autonómic
i el reconeixement deis fets diferencials de les diverses
comunitats autónomes". No, el nostre fet diferencial no
esta reconegut. no. UM va demanar al presielent Gabriel
Cañellas, abans d'aquest debat, que reivindicas a Madrid
que les IlIes Balears constitu'im una nacionalitat histórica, per que Catalunya, el País Basc o Galícia són nacionalitats historiques i nosaltres no? Aquí hi ha hagut el
Regne de Mallorca, més de cent anys, hi ha hagut una
autonomia importantíssima des del 1229 fins a I'any
1715; si repassam els títols, per exemple, ele Ferran el
Católic, trobam que és el Rei de Mallorques, entre molts
d 'altres, nosaltres hem estat autónoms, hem tengut una
autonomia própia durant molts segles.
Tenim també un dret propi important que avui, tal
volta, en aquesta próxima legislatura, aquest parlament
i el govero que en surti, s'ha de proposar actualitzar i
estendre al lIarg de tot el dret de família, ele tot el dret
de successions, per exemple; tenim una lIengua propia
i tenim una cultura, també propia, que en part, evidentment, forma part de la cultura en lIengua catalana,
pero, en part, és una cultura propia de cadascuna de les
I1les, perque hi ha mol tes coses, per exemple, I'arquitectura eivissenca no té res a veure amb moltes altres, o, a
Mallorca, hi ha les can«.;ons popular i moltíssimes de
coses autóctones de cadascuna de les llIes. Si tenim
aquesta historia, aquest dret, aquesta lIengua i aquesta
cultura, pel fet de no haver votat un estatut el'autonomia
el temps de la República, nosaltres deixam de ser una
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comunitat historica, i nosaltres deixam de tenir les compet€~ncies i tenir el poder d'autogovern que tenen Catalunya, el
País Base o GaIícia, pero aixo és una injustícia, perque a
més d'aquests fets tenim una geografia i una economia propia, un model economic totalment diferenciat del model
economie espanyol, perque esta basat en el turisme, principalment. Per tant, nosaltres no podem veure el reconeixement del fet diferencial, del nostre fet diferencial, sinó que
nosaltres pensam que encara continuam amb una d 'aquelles
autonomies, que són iguals totes, des de Madrid i, per tant,
no hi podem donar suport.
Donarem suport a la gran majoria de la resta, ens abstendrem, Sr. Alfonso, perque he comen~at amb el que no votarem a favor, a la núm 14, no perque no estiguem d'acord
amb el fons, sinó per la forma, és a dir, voste diu que "a les
comissions insulars d'urbanisme no hi ha d'haver representant del Govern de la Comunitat Autonoma 11, nosaltres pensam que n'hi pot haver, pero que no ha de votar, que ha de
ser amb veu i sense vot, perque el fet que votin su posa una
tutela del Govern als consells insulars. Per tant, aixo s'ha
d'eliminar, pero és una eliminació que només pot venir per
una via de moclificació de la Llei de transferencia, no per
una via de resolució del Parlament sense caracter (oo.), a
posta ens abstendrem.
Respecte de la resta, en general votarem a favor, n'hi ha
algunes coincidents amb altres que presentam nosaltres, com
per exemple les transferencies ele les competencies d'agricultura i pesca, i també eI'altres que són importants des del punt
de vista de la transparencia de la gestió del Govern de la
Comunitat Autonoma, com les números 6, 7 i 8, que fan
referencia als contractes d 'obres i serveis, etc., etc.
Respecte del túnel de Sóller, va ser una vergonya, una
vergonya, va venir aquí el Sr. Cuart, no em contesta ni a mi
ni als que anaven darrera jo, no va contestar absolutament
res, i el Govern sense donar cap explicació; per aixo, també
donarem suport a una del Grup Parlamentari PSM i EEM,
no es va enviar tata la documentació que s'havia demanat, ni
es va excusar, sinó que el Govern va passar olímpicament
eI'aquesta comissió. Per tant, davant aquest menyspreu i
davant tot el que succeeix, evidentment, hi donarem suport,
com elonarem suport també a les altres pro postes de resolució.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel PSM i EEM, té la paraula la Sra.
Vadell.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
}

Gracies, Sr. President. Per fixar la nostra posició respecte
de les propostes del Grup Socialista, voldríem dir que de les
16 propostes que presenten, moltes fan referencia al control
parlamentari del Govern, d'altres coincideixen amb les que
ha presentat el nostre grup, pero aniré passant-Ies d 'una en

una, si tenc temps, i faré un petit comentari, ja que no
hi ha possibilitat d'estendre's més a cadascuna.
A la primera, a les nostres pro postes de resolució ja
n'hi ha una que demana que el Govern remeti al Parlament un projecte de llei de regim economie i fiscal
diferenciat per a les IIles Balears, pero així i tot no
tenim cap inconvenient que sigui una ponencia I'encarregada d 'elaborar aquesta proposició. Si és el Govern,
segurament es torbara més, i si és una ponencia, tal
vegada, si s'aprova, acceleraria més aquesta redacció.
Al segon punt, em sembla que sera I'únie que no
podrem votar a favor, coincidint amb els plantejament
que ha fet el Sr. Pascual, del Grup Mixt. Consieleram
que el debat en el Senat va ser quasi bé intranscenelent,
i que per I'únie que va servir va ser perque cadascun
deIs presidents de les diferents comunitats autonomes
poguessin exposar la seva visió personal del que és I'estat de les autonomies, pero sense que aixo faci avan~ar
o retrocedir el procés. El punt més discutit i que més
difusió ha tengut ha estat evidentment el de les llengües
emprades als debats i hem hagut de sentir més comentaris negatius, que no positius, per cert. El fet que tan soIs
es puguin utilitzar les Ilengües propies un pie a l'any,
crec que és un flac favor al reconeixement de la realitat
pluricultural, i també volem dir que les resolucions
acordades són massa tímides i no aporten mesures que
facin avan~ar d'una manera evident en materia autonomica i, per ~ixo, ens abstendrem.
EIs punts 3 i 4 parlen de la Universitat, estam totalment d'acord que la negociació de les transferencies de
les competencies en Universitat tenguin una previsió del
creixement. És necessari saber cap on va la nostra universitat, i que els plans d'estudis s'adaptin a les necessitats i realitat de les IIles. La dotació de les transferencies
és importantíssima, i si no s'atenen les necessitats futures sera un mal negocio Estam d 'acord també a parlar
de política universitaria, per aixo ja hem dit que donaríem suport a les propostes 3 i 4.
El punt 5 diu que s'ha de promoure amb les federacions hoteleres de la Comunitat Autonoma i la federació
internacional deIs tour operators un nou model de contracte normalitzat per tal d 'impedir tant les sobrecontractacions com les anul'lacions gratui"tes. Pensam que
és positiu el dialeg, les decisions no depenen del Govern, pero sí s'ha d'instar aquestes federacions perque
no hi hagi abusos ni perjudicis ni per part deIs turistes
que vénen a visitar-nos ni per als hotels que després es
veuen amb unes condicions de sobreocupació per si tu acions de males contractacions.
Els punts 6 i 7 fan referencia al control del Govern.
Jo voldria dir-Ios que precisament la setmana que ve,
dilluns, ve a PIe una proposta de creació d 'una comissió
d 'investigació de totes les inversions financeres. si s 'aprova avui aquesta proposta de resolució, segurament
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també s'aprovara la que vendra dilluns. Per tant, no tenim
per que haver de votar en contra o haver d 'abstenir-nos en
aquesta proposta. Ben arribada sigui la unanimitat, si és que
ve.
Amb el punt 7 també estam d'acore!. Ja el PSM i EEM ha
denunciat moltes vegades la pr:'tctica habitual d'aquest govern en les adjudicacions di rectes i la connivencia en aquestes adjudicacions.
El 8 demana que el Parlament constati que la comissió
d 'estudi sobre la problematica del túnel de Sóller no ha
complit els seus objectius, i és ciar que no se n'ha aclarit res.
Sense documentació completa els diputats no poden tenir
coneixement deIs fets, pero el que saben ara, després de les
compareixences, és que la culpa la té la guerra del Golf o el
Grup d'Ornitologia Balear, és l'únic que s'ha aclarit. Nosaltres també hem demanat a una pro posta que feim avui que
es remeti urgentment al Parlament tota la elocumentació que
no ha estat remesa fins ara.
Al punt número 9 es demana que es constitueixi una
ponencia formada per tots els grups per tal d 'elaborar una
proposició de llei de finan<;ament definitiu deIs consells
insulars, també hi estam totalment d'acord. És necessaria
una solució definitiva, donada la mala situació economica
que tenen els consells insulars.
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tativitat política en els consells insulars. Bé, el votarem
a favor.
El punt 15 creim que és un punt important ja que
afecta el trafic aeri de les Illes Balears. Nosaltres donarem suport a aquesta proposició, pero volem dir que
aquesta proposició hauria d'anar acompanyada d'una
instancia al Govern espanyol perque pressioni com a
mínim el Govern frances per a la resolució d'aquest
problema. Mentre no hi hagi una cessió de competencies deIs estats a la Unió Europea, aquest problema és de
molt difícil solució. Per tant, creim que s'hauria pogut
ampliar amb aquesta constatació a l'Estat espanyo\.
De la número 16 ja hem fet una petita referencia
quan parlavem del Senat. És ver que aquests dies hem
hagut de sentir i hem hagut de llegir moltes befes i
moltes ironies sobre les llengües que no són el castella,
i sobretot elel catala. Pensam que aixo és fruit de mentalitats que no veuen més enlla del que és el seu cercle.
Aquí, Sr. Alfonso, hi podrien afegir algú més, qualque
tertúlia radiofonica i altres mitjans, perque have!' de
sentir que aixo es tolera perque només són reivindicacions testimonials i romantiques i també que hay que
reivindicar Las señitas de idelllidad, realment fa pena.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Als punts 10 i 11, el nostre portaveu del Grup PSM i
EEM ja ha defensat dues propostes que són similars a aquestes. Per t:¡mt, també donarem suport a les seves, ja que hi
coincideixen plenament.

Gracies, Sra. Vadel\. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

El punt número 12 demana que el Parlament insti el
Govern de la Comunitat perque sol·liciti del Govern de
I 'Estat i de la Unió Europea la situació a Palma de la seu
d'agencies d'operadors de turisme. D'acord. Si som la primera comunitat en turisme, també és logic que aquí hi hagi la
seu de I'agencia europea.
El punt número 13. Sr. Alfonso, el Govern presumelx I
ha presumit moltes vegaeles que o va una gota el'aigua a la
mar sense ser depurada, pero no és el mateix que hi vagi una
gota sense depurar o que hi vagi mal depurada. Pensam que
les depuradores es varen fer, que hi va haver un gran desplegament, una gran publicitat, pero el que no hi ha hagut és
un seguiment com pertoca. Moltes depuradores han quedat
endarrerides, no ten en la capacitat suficient per al creixement
urbanístic que hi ha hagut als seus voltants i han quedat
totalment insuficient per al cabal d'aigua que reben, i les
aigües van mig depurades a la mar. Per tant, no podem presumir d'aquetes coses.
El número 14. També el nostre grup ha manifestat en
diverses ocasions que no fa falta la tutela que exerceix el
Govern sobre els consells insulars. Nosaltres també volem dir
que el vot que aquests representants del Govern emeten a les
comissions d'urbanisme el que fan és desvirtuar la represen-

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
El Grupo Socialista presenta dieciséis propuestas de
resolución en este debate. De las mismas, con siete concretamente estamos de acuerdo, eso supone el 50%,
bueno, casi el 50%. Yo creo, por tanto, que hay un
acuerdo en muchos temas.
Tengo que decirle, no obstante, que vamos a apoyar
tres, con lo cual el porcentaje se reduce bastante, pero,
comparado con lo que pasa en otras cámaras, todavía
tienen ustedes suerte, pero les diré por qué estamos
conformes con esas siete que ahora paso a detallarles.
A la número 3, estamos de acuerdo con que las transferencias, no solamente en materia de universidad, que
ya sabemos que la universidad actualmente, lo tiene que
saber toda la cámara, no tiene suficiente crédito para
todas las actuaciones que tiene que realizar, eso lo sabemos, los que estamos presentes en el Consejo Económico y Social tenemos conocimiento cabal del tema. Actualmente, la financiación de la universidad es escasa y
no da para un funcionamiento como sería de desear. Lo
que sucede es que en este punto lo que hace falta es
instar al Gobierno de la Comunidad y al Gobierno de la
nación. Por eso, nosotros proponemos que, si no tiene
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inconveniente, se incluya esta referencia a quien tiene la
competencia actualmente.
Apoyaremos también la número 4, porque parece que
ahora el tema de la universidad está de actualidad y ustedes
quieren que se haga un debate sobre este asunto, pues lo
haremos, haremos un debate sobre política universitaria,
sobre la cual no tenemos competencias, pero bueno, ustedes
quieren que hagamos un debate y puede ser interesante aclarar algunas cosas al respecto.
La propuesta número 5 la vamos a votar también favorablemente. Tengo que hacerles una precisión, esta propuesta
es ya una reiteración de la aprobada en el año 92 -Bale/In
Oficial del Parlamcll/o de diciembre del 92-, una propuesta
ya aprobada que obligaba al Gobierno a que sentase en una
mesa a turoperadores y a la asociación de empresarios hoteleros para llegar a unos acuerdos en normalizar contratos
entre ellos. Hay que decir también una cosa, que el Gobierno
no tiene competencia ninguna para contratos que entre particulares se puedan hacer, pero vamos, la vamos a apoyar a
pesar de todo, porque ya en su momento también estuvimos
de acuerdo.
Luego está las números lO, 12 Y 15, con las cuales estamos de acuerdo en el fondo, pero por un motivo u otro no
las vamos a apoyar, porque o hay una propuesta de otro
grupo que es más extensa o contienen imprecisiones o son
cuestiones que nos parece que en nuestras mismas propuestas
ya están contenidas. Por ejemplo, ustedes hablan de la Agencia Europea de Turismo, entonces dicen que el Gobierno
solicite elel Gobierno del Estado y de la Unión Europea la
ubicación en Palma, esto ya está solicitado, nuestra propuesta es mucho más completa que la que hay aquí; por tanto,
no votaremos la suya, aunque estamos de acuerdo, ya se ha
hecho y votaremos la nuestra.

Otros asuntos que ustedes repiten hasta la saciedad,
lo que quieren es continuar con el tema del túnel, con
el tema de las inversiones financieras de la Comunidad
y con otras cuestiones que suelen también repetir estos
últimos tiempos.
Inversiones financieras de la Comunidad. ¿No hay un
decreto, el 39 del año 88, que las regula? El decreto
regula las condiciones de las inversiones temporales
financieras de la Comunidad Autónoma, ahí dicen
cómo tienen que hacerse. ¿Cuántas inversiones ha hecho
la Comunidad? Treinta y seis. ¿Han tenido ustedes cumplimiento exacto de eso? Se les ha dado cumplimiento
exacto de las mismas. ¿Qué es lo que quieren con esto?,
¿quieren mantener de forma apuntalada una cosa ficticia?
Relativo al túnel de Sóller, ya esta noche nos hemos
pronunciado todos al respecto y creo que sobra cualquier comentario. Todas las precisiones que hubieran de
hacerse se tuvieron que hacer en la comisión correspondiente, nosotros presentamos unas propuestas, nadie
más presentó propuestas de constatación del túnel de
Sóller, y en consecuencia, el asunto, como parece que
tiene que volver, ya habrá ocasión de referirse a él.
Por lo demás, en cuanto a los contratos de obras-, en
cuanto a la comisión insular de urbanismo, también
votaremos en contra porque esta última en concreto ... ,
hay una ley aprobada por el Parlamento, hay unas transferencias a los consejos insulares y extraña mucho -en el
caso mío, ahora recuerdo el reglamento del Consejo
Insular de Menorca- que se pida que no haya representantes de la Comunidad Autónoma y que, sin embargo,
haya representantes del Estado, yo quiero que se sepa.

(El Sr. Presidell/ rcprcn la direeció del debat)o
La número 10, al hablar de transferencia de competencias
en agricultura y pesca antes de enero del 95, ya hemos apoyado una propuesta transaccionada del Grupo Mixto, que
también es más completa porque hace referencia a otras
competencias, pero en fin, denla ustedes apoyada aunque no
tengan el voto.

y por último, al 15, pues también estamos conformes,
aunque bien es verdad que nuestra propuesta es más extensa,
la relativa al control aéreo y a los problemas que causa el
tráfico por el control francés.
Hay otros asuntos que son reiterativos, que es la número
1, y que todos hemos coincidido en el estatuto económico y
fiscal, aunque veo que a ustedes ya la pierna empieza a flojearles, ya empiezan a poner requisitos, si es un tema político, si no lo será, ya veo cómo ustedes empiezan a guardarse
un poco la espalda diciendo que esto es un tema político,
que participarán si no lo es, etc. Ya sabemos que ustedes al
final se van a quedar solos, si siguen así en este tema se van
a quedar solos. Y claro, yo comprendo que ahora ustedes
intenten justificar lo que en el futuro pueda acontecer.

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Jaén, per favor.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Sí, Sr. Presidente.
En el Consejo Insular de Menorca, en la comisión
insular de urbanismo hay representantes del Gobierno
central, no pasa nada, tienen competencias en materia de
costas y conviene que estén presentes allá, y nos parecería un contrasentido que no hubiese representantes de
la Comunidad y sí que hubiese representantes del Estado.
Respecto a lo del crédito de Abe, esto es una servidumbre de prensa y libertad. La libertad de expresión es
ésa. Nosotros, evidentemente, no compartimos el contenido del diario, pero nos parece que no es un tema a
discutir aquí, en el Parlamento, ( ... ) una protesta porque
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el diario ABe u otro diario cualquiera publique cosas que
sean de esa naturaleza. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. En torn de replica, Sr. Alfonso, té la
paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sí, Sr. President. Hi haura contestacions que afectaran els
tres intervinents d 'abans i alo'es que no,
Primer tema general, el tema de la comissió insular d'urbanisme. El que nosaltres volem i manifestam és que el
Parlament digui que la representació del Govern de la Comunitat Autónoma no és desitjada, a partir d 'aquí, a partir
d 'aquest moment, sabem positivament, Sr. Pascual i Sr. Jaén,
que s'ha de fer per via de proposició de lIei ele la Comissió
Tecnica Interinsular, ja ho sabem, peró aquí es demana una
manifestació del Parlament, i si és positiva, immediatament
es posen en marxa els mecanismes jurídics per llevar la
representació en vot de la Comunitat Autónoma i, óbviament, la representació en vot del Govern de l'Estat. Supós
que ho havien entes, peró la cosa s'ha embullada.
Un altre bloc és el debat de I'estat de les autonomies al
Senat, en el qual el Partit Popular no ha entrat. Jo cree que
és molt important, peró importantíssim, que s'hagi fet
aqueix debat. Primer de tot, s'ha fet aquell debat, s'ha donat
una pr\m~ra passa no prevista enlloc, no prevista a la Constitució. no prevista enlloc, per convertir el Senat en un forum
de debat autonómic, primer punt. Segona passa important.
per modificar la Constitució, perque el Senat sigui una cambra autonómica molt important; obviament. I'any 78 ningú
no hagués pensat que aixó pogués ser. Tercera passa -i aixo
no és negatiu, és molt positiu per a nosaltres-, es reconeixen
els fets diferencials de diverses comunitats autonomes, obviament no es reconeix la nacionalitat historica, peró com s'ha
de reconeixer la nacionalitat historica si voste mateix, bé, el
seu expartit, UCD, va impedir que ho fossin les IlIes Balears,
no es pot reconeixer, la nacionalitat historica és un fet de la
Constitució, no és una altra cosa; e1'historia, en té el regne
de Lleó, d'historia, en té Andalusia, Granaela en tendria, no
cerquem historia de fa set-cents anys. Evidentment que totes
podrien ser nacionalitats históriques, pero la Constitució
reconeix una nacionalitat historia, i a més, que hi té a veure? El que volem és tenir un nivell competencial e1'acord
amb la nostra comunitat autonoma, no d'acord amb Catalunya o el País Base, o Andalusia, o Canaries, d'acord amb les
necessitats de la nostra comunitat autonoma. En el moment
en que es reconeixen els fets diferencials de les comunitats
autonomes, aixo hi cap. Que és un procés, és un procés
lIarg, pero vull afegir una altra cosa, i cree que tothom que
tengui bona voluntat i que no es posi una be na als ulls ho ha
de reconeixer. L'esat de les autonomies duu quinze anys, i jo
m 'atrevesc a dir que és el procés pacífic de descentralització
político-administrativa més rapiel que s'ha fet en el món
civilitzat, és vertiginós aqueix procés, així s'ha reconegut a
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tots els forums internacionals. Que en volem més?
Obviament que en volem més, pero en volem més a un
ritme que sigui assumible. 1 vull dir una altra cosa, i ens
traslladam aquí: Els processos de descentralització, molt
més senzills, molt més senzills dins la propia comL\flitat
autonoma, són infinitament més lents, i jo reconec que
hi ha moltes dificultats per a aixó, pero són infinitament
més lents. L'avanc; des de l'any 79 per al nacionalista
més dur, per a l'independentista -que no aconseguira
res més que ... , el seu objectiu és la independencia, ja ho
veurem després- aquell procés l'ha de tenir al'lucinat
per la seva velocitat, si és intel'lectualment honest, que
després hagi de dir-se'n una altra cosa, hi estic absolutament d'acord.
Sr. Jaén, jo no puc entendre de cap manera que el
portaveu del Grup Popular contradigui el seu president,
i em referesc a la proposta de crear una ponencia per a
l'estatut fiscal. Sap que passa, Sr. Jaén?, sap que passa,
senyor portaveu del PP? Que vostes volen -i cada vegada se'ns reafirma més- fer una campanya electoral amb
l'estatut fiscal i no volen posar damunt la taula les poques idees, per no dir-ne cap, que tenen sobre aquest
tema. Aquí hi ha el quid de la qüestió. No s'atreveixen
a seure's a una ponencia seriosament a fer-hi feina, a
estudiar cada tema, a veure quines conseqüencies positives i negatives té, a veure si ens convé o no el que se'n
pugui pro posar, llevar la palla del gra i fer-hi feina seriosament, no s'hi atreveixen; els rept que ho facin, i no
ho faran, perque I'únic que els interessa no són aquestes
illes, no són els ciutadans d'aquestes illes, no és la millora de competitivitat d'aquestes illes, l'únic que interessa
al Partit Popular és campanya electoral, propaganda, res
més, igualment que amb l'Estatut e1'Autonomia, igualment amb aixo, i si s'atreveixen, venguin a una ponencia, seguin-se amb tots els grups polítics a discutir-ho
seriosament, amb e1ocuments, no amb aqueixos paperots
que fa la Conselleria d'Economia sobre I'estatut fiscal,
no, aixo és un paperot, sinó seriosament, amb c1ades,
nombres, amb valoració de la insularitat, amb valoració
deis problemes, no s'hi atreveixen. Comedia i més comedia.
Que voste em e1igui que el control deIs fons d'inversions temporals el tengui aquest parlament, és que ja no
sé com Ii ho he de consentir. Quin control té aquest
parlament?, quin document ha entrat en aquest parlament fins que va sortir l'escandol en els diaris que es
parlas d'inversions temporals? Si no sabe m ni el deute
públic, ens l'amague, si no sabem els avals que ha donat
la Comunitat Autónoma, si no sabem les despeses plurianuals, les sabe m tres anys més tard, ha de venir el
Tribunal de Comptes i els les ha de requerir perque les
hi donin i és lIavors quan ens n'assabentam, d'aquestesem referesc a des peses plurianuals-; res de res se sap
d'aixo, així com no ens podem assabentar mai quan fan
un credit a curt termini, un credit de tresoreria, no se'n
sap res en aquest parlament, esta tot amagat, del maneig
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deIs fans públics, i voste, que pertany a la comissió del 103,
ha sap també o més que jo.
Ens hem d 'assabentar, Sr. Jaén -i acab amb aixo- cinc
anys després. Aixo no és actuació parlamentaria, aixo no és
transparencia, aixo és obscurantisme, aixo és amagar les
coses, i a la millar s'amaga per irresponsabilitat i no hi ha
res, pero aquest obscurantisme duu com a conseqüencia que
les sospites surtin. Voste sabia -Ii ha havia de dir, em molesta
dir-Ii-ho- que, amb Inverbroker, empreses públiques I'any 91
i 92 hi fan operacions i que Inverbroker no havia presentat
mai un balan!!?, ha sabia? Nosaltres ens hem hagut d'assabentar quan ha hem investigat en el registre, el Govern tampoc no ha proporcionat aixo, i Seamasa, Isba, etc. Ii donaren
doblers, i mai no va presentar un balan!!; vagin al registre i
mirin-ho. Li pareix que aixo és control públic deIs doblers.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Acab, Sr. President.
No vull entrar en les contractacions. 80% i busques de
contractacions directes, el 80%. transparencia? Obscurantisme elel més absolut. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Intervencions en contrareplica? Sí,
Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President. Senyores i senyores diputats. El Sr. Alfonso
diu que en el Senat s'ha reconegut el fet diferencial de les
IlIes Balears. Jo ja sé que el Sr. Alfonso i jo tenim estructures mentals diferents en el tema de centralisme i I'autonomia,
sé que és molt difícil convertir-lo, pero bé, li 'n faré un
parell de reflexions.
De moment, el fet diferencial de les IIIes Balears esta
reconegut a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de mar!!
d'enguany, 1994; mesas abans, a Madrid, varen posar I'ordinadar, aquell ordinador del qual parlava tan brillantment el
Sr. Triay, deia bloque, varen posar bloque, café para lodos,
i varem fer una reforma de l'Estatut d'Autonomia i vostes
ni tan sois tenien autonomia per llevar -ni vostes ni vostes,
ni el Partit Socialista ni el Partit Popular- una frase que deia
"cuando las aguas discurran por más de una comunidad
autónonta ", ni tan soIs aixo varen poder llevar. No em parli
ele fet diferencial, Sr. Alfonso, ni voste ni ningú del Partit
Popular, no em parlin de fet diferencial. 1 una cosa Ii he de
demanar, no digui que no és inteHectualment honesta una
persona que té una visió distinta de la seva, jo ha he entes
així, perdoni'm, Ii ha dic amb bones paraules, voste diu que
emanat a una velocitat vertiginosa en la transformació d'un

estat centralista en un estat de les autonomies, no arribam a federal, i bé, n'hi ha que pensen que podríem a
anar més aviat, perque hi ha altres comunitats que hi
han anat, i nosaItres també hi podem anar. Per tant no
hi estam d'acord. Jo respect les seves idees pero esper
que voste respecte idees inteHectualment tan honestes
com les seves respecte de la descentralització del país.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, creo que del debate
de las autonomías en el Senado está todo dicho. Yo
creo que sólo le faltó decir alguna frase como que el
Estado central estaba sometido a un toque de queda y a
un estado de sitio para las autonomías. Yo creo que los
tiempos son los tiempos que son, los pactos son los
pactos que hay y lo que está claro es que hay una resolución de todos los grupos políticos en esta cámara que
dice que el pacto del año 92 se ha incumplido, y espero
que ustedes lo voten también a favor.
Estatuto económico y fiscal. Hacer una ponencia.
Bueno, es que la ponencia se va a hacer, si el Gobierno
remite aquí un proyecto de ley, el trámite parlamentario usted lo conoce mejor que yo. ¿No se constituye una
ponencia? Por tanto, no intente marear la perdiz, como
me apuntan por aquí, diciendo lo que no es la realidad,
porque nosotros hemos optado por la vía del proyecto
de ley, porque el resto de los grupos políticos también
han ido por esa vía, y nombran expresamente ese término: Proyecto de ley. Bueno, pues el Gobierno no
tiene esa intención, el presidente lo anunció como un
asunto de consenso, como un asunto para trabajar donde
nadie está discriminado para aportar las soluciones que
crea oportunas, pero ya mucho me temo, ya lo he dicho,
que ustedes, al final, les carnes els faran figa, dice la
expresión menorquina, cuando tengan que votar este
asunto.
Empresas públicas. Bueno, en las liquidaciones de las
empresas figura hasta el número que tenían de obligaciones o de pagarés yeso se liquida aquí, y usted tiene
las liquidaciones, lo que pasa es que usted, seguramente,
por los motivos que fueran pues ( ... ) de las empresas
públicas, con nombres y apellidos, tantas letras de tal
sitio depositadas en Inverbroker, no letras del Tesoro,
algunas letras del Tesoro, otras obligaciones o pagarés
de empresas; sí, Sr. Alfonso, eso está en los presupuestos liquidados de esta comunidad autónoma, se contienen allá con nombres y apellidos.
Tema de las contrataciones. Usted insiste en demasía
en este tema. Alguno de sus socios en otro sitio se han
puesto colorados, porque claro, cuando yo pongo ejemplos, los pongo que son reales. Decir que la contratación
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directa supone un costo para la Administración porque el
dinero público se dilapida -usted emplee el verbo que quiera,
pero más o menos en esos términos-, eso no es exacto, porque yo ya le puse ejemplos de la contratación directa en el
Ayuntamiento de Palma cuando ustedes gobernaban y le
puedo poner ejemplos ahora nuestros, donde hay contrataciones directas con bajas de hasta el 40%, contrataciones
directas: 35%, 23%, sí señor, contrataciones directas; cuando
ustedes gobernaba normalmente obtenían entre el O y el 4%.
Yo no quiero atribuirme, yo o el gobierno del Consejo Insular de Menorca, ese papel importante, yo lo atribuyo evidentemente a la coyuntura, cuando hay personas que se presentan a hacer las obras, como las circunstancias todos las conocemos, que en cuestiones económicas de empresa, de trabajo,
están muy mal, entonces las bajas son mucho más acusadas,
Por tanto, yo le ruego a usted que si sigue por esa vía cambiará el color, porque yo le voy a aportar dato por dato ( ... )
ustedes gobiernan, cuáles son las contrataciones y las bajas
que obtenían. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

1';1';14

congeladas, Por ejemplo, cuando se anunciaba que el
Estado invertiría el 5% del Producto Interior Bruto en
el Plan Director de Infraestructuras, y que las ayudas
comunitarias irán 4,5% billones de pesetas y cuando
vamos a los presupuestos, repito, en los próximos,años
ya nos encontramos que solamente para infraestructuras
habrá ochocientos cincuenta mil millones de pesetas.
Datos de una revista del Colegio de Ingenieros.
Estamos, por tanto, a favor de que el trato sea parecido al establecido por las Islas Canarias, porque la cantidad, los niveles de motorización de vehículos en Baleares es excepcional, y las infraestructuras sufren un
desgaste también excepcional por esa afluencia de 8
millones de visitantes que tenemos al año.
La propuesta número 4 hace referencia a Costas a
raíz de la sentencia que todos conocen, y aquí sabemos
también que los coligados del PSM -no quiero decir
ligados a la cola, sino coligados- también harán alguna
gestión al respecto, porque ya hay incluso un proyecto
en el Congreso, presentado por Convergencia i Unió.

Gracies, Sr. Jaén.
Passarem ara al debat de les pro postes de resolució del
Grup Parlamentari PP-UM. Té la paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gra,cia~, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Presenta nuestro grupo un total de 2 I propuestas de resolución en este debate. Hay algunas que ustedes ya conocen,
porque ha habido coincidencia de pensamiento e incluso de
expresión escrita cuando se han trasladado esos pensamientos
al papel, por tanto huelga que me refiera a ellas, salvo en
algún caso especial que tenga que hacer una mención; huelga
también que me refiera a otras propuestas que ya son también habituales. Cada uno tiene sus manías, dice el refrán,
hay grupos que presentan habitualmente, casi cada año, la
misma, pues esa misma libertad nos tomamos nosotros en
presentar propuestas que también solemos repetir. Conocen,
por tanto, la primera, que hace referencia a la pluriinsularidad, y hay que decir que algo se ha avanzado en este camino,
pero como el Presidente anunciaba, eso de 0,5, de media
provincia, convendría que fuese en provincia entera, los tres
Consejos Insulares a efectos de financiación.

La número 2 hace referencia al Plan de Carreteras, y hay
también coincidencia con otro grupo, en concreto creo recordar con el Grupo Mixto y me parece también que con el
PSM. Nosotros tenemos una preocupación, y es que estamos
observando como desde el Gobierno de la Nación, habitualmente, se sacan planes y planes, el Plan de Infraestructuras,
el Plan Hidrológico Nacional, el segundo Plan de Carreteras,
etc. etc. Muchas de estas cosas luego quedan en programas
que se editan bellamente, con papel excepcional, con buena
fotografía, muy bien confeccionados, pero cuando vamos a
los presupuestos ya nos encontramos que las cosas están

La número 5 está clara. Ya la manifestamos en su
,momento, todos los grupos la apoyaron, y reiteramos la
propuesta que ya suponga que el grupo socialista no
votará a favor porque ya en su momento lo hizo en
contra respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía.
La número 6 habla del sistema de financiación autonómico, y que se tenga en cuenta, realmente, esa pOblación de hecho y no sólo la población de derecho. Son
las razones que antes apuntaba y que ayer, en el debate,
en mi intervención, de forma más detallada, expuse.
Hay otras relativas al Plan Integral de la Familia,
muy necesario, máxime cuando tenemos este año actuaciones importantes; otras relativas a la inlegració de les
dones; y algunas referencias al artículo 39 del Estatuto,
que es la número 9, a que el Gobierno continúe impulsando esta función de competencias.
Llegamos a la número 10. La número 10 es importante. Yo ayer ya anunciaba que íbamos a presentar una
propuesta en este sentido: de denuncia del pacto autonómico del año 91. Y di dos razones: que el Gobierno ha
venido incumpliendo de forma reiterada las conversaciones y que echa un poco marcha atrás por aspectos,
parece, de financiación. Quiero decir, no obstante, que
es un proceso complejo, es complejo, pero se están
poniendo muchas excusas para no traspasar la treintena
y pico de transferencias que había y que, hasta el momento presente, después de dos años, porque en diciembre hará dos años, sólo se han traspasado cinco o seis
transferencias, alguna muy importante, como ayer anunciaba el Sr. Sampol -creo- de semillas y plantas de vivero; las de lnserso, casinos, juegos y apuestas todavía

4836

DlARI DE SESSIONS / Núm. 119 / fascic1e 3/4,5 i 6 d'octuhre del 1994

están pendientes de llegar a un acuerdo y veremos cuando se
producen.
Hay otras de régimen de aguas y aprovechamiento hidráulico, que también suele ser habitual, que es la número
11. En la número 12 de tratamiento económico y fiscal diferenciado parece que coincidimos con otros grupos políticos
y quiero hacer el hincapié de que nosotros aquí, como ven,
no estamos hablando de un proyecto de ley sino simplemente
del hecho en sÍ. El proyecto de ley, la forma, la han dado
otros grupos.
Hay unas cuestiones relativas a Menorca y a Ibiza, que
ustedes conocen. Una que ya es vergonzosa, por el tiempo en
que el Museo de Menorca lleva cerrado, y que esperamos que
en fecha próxima pueda procederse a su apertura. La otra
hace referencia, como bien conocen, al Castell d 'Eivissa.
La número J6 habla del futuro sistema educativo, de la
financiación -en esto también hay cierta coincidencia con lo
que expresaba el portavoz del Grupo Mixto Sr. Pascual. Hay
otras cuestiones relativas a agricultura, como la número 17,
que espero que pueda ser apoyada, y la 18 que, en definitiva,
lo que subsume dentro de ella es el tema de administración
única -ustedes lo llamen como lo llamen, pero lo que trata es
de evitar duplicidades, de evitar burocracias innecesarias,
etc.etc.
La 19 es una resolución que yo ya he manifestado en
varias intervenciones. el cumplimiento escrupuloso del decreto 39 del año 88, sobre inversiones financieras temporales de
la Comunidad Autónoma. La número 20 es coincidente con
la del Grupo Socialista, pero lo que hace es solicitar al Gobierno de la Nación que dé apoyo a la candidatura para que
la Agencia Europea de Turismo tenga su sede aquí, en Baleares, y en concreto en Palma.
La número 21 hace referencia también al problema que
cada año se viene produciendo, del tráfico aéreo, que este
afio ha sido muy acusado. También hay coincidencia con
otro grupo, y espero que pueda ser apoyada por el resto de
los grupos políticos. Eso es todo, Sr. Presidente. Muchas
gracias.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Grups que vulguin fer torn d'intervenció a favor o en contra. Pel Grup Mixt té la paraula el Sr.
Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. No
es tracta d'agafar J'encenser i tirar-lo, pero, vist des d'una
perspectiva objectiva, com m 'agrada, esta m d 'acord amb la
major part de les pro postes de resolució que presenta avui el

Grup Parlamentarí PP-UM. Supos que, no obstant aixo,
membres del Grup Mixt coincidiran també amb el que
jo dic. En tot cas, sí li vull dir que són propostes, la
major part d'elles, a les quals no es pot dir.
A les que insten el Govern de la Nació perque els
barems de finan¡;ament autonomic homologuin la situació de pluriinsularitat amb la de pluriprovincialitat,
logicament, hem de dir que sÍ. Igualment, que s'assumeixi el finan¡;ament d'un Pla de Carreteres per a I'arxipelag balear, que és el punt 2; el punt 3, que fa referencia als fons de cohesió europeus, que es faciliti que
sigui n les Comunitats Autonomes les que ho gestionin;
el punt 4, la modificació a la L1ei 22/88 de Costes; el
punt 5, la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears -bé, aixo ho varem dir tots, fins i tot qua n es va
contemporitzar en una descafe'inada reforma.
El punt 6, que, a més de la població de fet es tengui
en compte el pes estimat superior al 5% de la població
de dret respecte deIs barems de finan¡;ament comunitats
com la nostra que suporten aquest excés de població
durant molt de temps. El punt 7, el Pla Integral de la
Família, encara que sigui un poc xocant que vostes
hagin d'instar el Govern Balear per aixo, com que I'instam tots, d'acord, igualment que en el tema de la integració de les dones a tots els ambits de la societat, vostes insten el propi Govern, al que donen suport, i nosaltres no hem de dir que no.
Respecte de la que fa 9, que el Parlament de les I1Ies
Balears insti el Govern Balear perque continul impulsant el procés d'assumpció de les competencies executives i delegació per als Consells Insulars en les materies
enumerades a I'article 39 de l'Estatut, bé, jo, si volen dir
aíxo, que aprovam a cada debat sobre I 'Estat de l' Autonomía, i, com abona voluntat, continuar impulsant,
pero és que vostes han estat d'acord amb la nostra
proposta número 1 que, clarament, cree, fa referencia a
aquest tema i, per tant, jo, fins i tot, els suggeresc que
retirín aquesta, encara que les coses que abunden no fan
mal, segons diuen els advocats.
El punt JO, naturalment, ha de tenir també el nostre
suport perque ja varem dir qualque cosa al respecte, i
ara es constata I'incompliment del pacte autonomic,
aquell, famós, que vostes varen acceptar o, millor dit, el
partit que dóna suport al Govern.
Respecte del que fa 11, logicament, la transferencia
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears de les
competencies en materia de regim d 'aigües, ordenació
i concessió de recursos i aprofitaments hidraulics, és
una cosa que fa falta, que és urgent i hem de dir que sÍ.
La que fa 12, jo li demanaria també que, per repe,
que diuen els aHots, la retirin, perque és tenir un tractament economic i fiscal diferenciat. .. Bé, voste ja ha
apuntat alguna cosa al respecte, i nosaltres, la nostra
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pro posta número 17 crec que diu c1arament aquest punt.
Respecte del punt 13, naturalment també d'acord, que es
refereix a les accions púbtiques encaminades a la valorització
deIs atiments elaborats a les Balears, i en especial aquells que
es fan amb materies primes autoctones. La 14, que demanin
al Ministeri de Cultura, una cosa que voste hadit que era
vergonyós, i que s'obri immediatament, que es procedeixi a
I'obertura del Museu de Menorca, té tot el nostre suporto
Respecte de la 15, que demana que el Parlament insti el
Govern perque, al mateix temps, sol·ticiti al de la Nació que
aporti la part de finan¡;ament necessari perque sigui possible
la restauració del Castell d'Eivissa, naturalment, hi estam
d'acord. Hi estam tant d'acord, que a I'any 92, a les propostes de resolució, ja se'n va aprovar una, presentada per
aquest diputat, que feia referencia a aixo, pero com que
aquesta fa referencia exclusivament que el Govern Central
faci la seva aportació, naturalment, aixo pot contribuir que
es faci més via i ti hem ele donar su port.
La que fa 16, el sistema de finan<¡ament del futur sistema
educatiu autonomic estigui d'acord amb el que entén com
una educació de qualitat per a tothom, que se ti doni suport,
com la 17, referent que la Unió Europea no incideixi més en
mesures que perjudiquen els interessos agrícoles de la nostra
Comunitat Autonoma, en especial el que afecta a haver
d'arrebassar les vinyes, naturalment, també d'acord. La 18,
aquesta modernització que es demana de les Administracions
Públiques -jo ahir ho deia- que n'hi havia uns que s'atribuien
uns aconseguiments i uns altres que deien que no ... És important que ho faci l' Administració. Jo sí que som partidari de
l'Administració Única i, per tant, també donarem suport a
aixo.
Pero -i crec que ho he c1it moltes vegades, s'ha de ser
cortes, i el que sigui, pero s'ha de dir la veritat- la que fa 19,
la retirin. No procedeix. Fins i tot podria ser una befa per al
Tribunal de Comptes, perque diu que constatam que no ha
reparat en cap irregularitat. És com si diguéssim que la brigada d'obres no repara els c1ots, millor dit, en els c10ts que
hi ha a les carreteres. Fins i tot podria ser insultant per al
Tribunal de Comptes, que no ha reparat en cap irregularitat.
Bé, si no n 'hi ha hagut no hi ha reparat. Fins i tot es presta
a interpretacions un poc kafkianes -valgui I'expressió. Jo,
senzillament, crec que no procedeix que quedi. El paraigua
que amb aixo volen obrir, ja I'obriran qua n sigui necessari,
pero no aquí i avui. Jo, sincerament, francament, els deman
que la retirin, i, esta ciar, no li podem donar suport. No dic
que voti en contra, pero donar-li suport, no.
Ja acabam, perdoni, Sr. President, perque només me'n
manquen dues, que també tendran el nostI'e suport. Miri
quina proporció. Ouasi més gran que la que ha fet voste
respecte de les nostres pro postes. La 20, que el Govern de la
Nació doni suport a la candidatura de la ciutat de Palma com
a seu de la futura Agencia Europea de Turisme, ens pareix
molt bé. Som insularistes, pero ja hem dit sempre que ser
insularistes no vol dir insolidaris. Una cosa és la insularitat
i I'altra la insotidaritat.

4837

!

Finalment, el Govern de la Nació que qesenvolupi les
accions pertinents a efectes de formalització amb els
distints estats nacionals per resoldre aquest problerna tan
important, que tenim plantejat pels controladors de
Marsella -poden sortir-ne d'altres-, per resoldre aixo del
passadís aeri en els nostres aeroports, crec que ha de
tenir un suport unanime, i nosaltres, naturalment, li
donarem. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. VidaL Pel PSM 1 EEM, té la paraula el
Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Respecte
de les pro postes de resolució que presenta el Grup Parlamentari PP-Unió Mallorquina, nosaltres donarem
suport a les dues primeres, ja que fan referencia al finan¡;ament de la Comunitat Autonoma, ja sigui pel
tema de carreteres, ja sigui pel tema d'equiparar la pluriinsularitat amb la pluriprovinciatitat, i també en el tema
del tractament economic i fiscal diferenciat que proposen a la resolució número 12.
A la tercera resolució, sobre facilitar a les Comunitats Autonomes la gestió del fons de cohesió, a mi em
sembla que vostes, en aquest tema, volen ser més papistes que el Papa. Vostes, aquí, a les Illes, fan d'Ángel
Colom, anant més enlla del que els nacionalistes moderats proposen al Congrés. Un Conseller d'Economia que
demana el fons de cohesió, no només pel que fa referencia a medi ambient, sinó també pel que fa referencia
als fons estructurals. Aquí vostes fan d' Ángel Colom,
pero a Madrid, el PP, fa d'ultranacionalista espanyol, i
diu que demanar la meitat del que vostes demanen és
cedir al xantatge cata la per part del Govern de la Nació.
De totes maneres, sapiga que nosaltres també donarem
suport a aquesta proposta, perque nosaltres volem que
les Comunitats Autonomes gestionin els fons de ~hesió,
pero volem ressaltar aquesta incoherencia del se partit,
que aquí defensa unes qüestions, unes coses, i aí, adrid
tot el contrari.
Respecte de la Llei de Costes, per a nosaltres, el fet
que aquesta competencia estigui en mans del Govern de
Madrid, no representa cap garantia de protecció, i aquí,
a Mallorca, hem tengut casos bastant c1ars. Li diré que,
des del PSM, hi som perque la nostra Comunitat tengui
el maxim de competencies. També li hem de dir que
tenir el maxim de competencies no vol dir que estiguem
per la desprotecció de la costa. 1 he de dir que, amb
aquesta resolució, endevinem un poc les intencions del
Partit Popular i, li repetesc, transferencies sí, desprotecció no.
A la resolució número 5, que les Corts tramitin la
reforma de l'Estatut que va aprovar aquest Parlament el
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gener del 91, és evident que també Ji donam suport, peró
també Ji voldria dir que a nosaltres ens hagués agradat sentir-hi una referencia al debat de les autonomies per part del
nostre President, una petita referencia que es tramitas, que
aquesta reforma de l'Estatut, que dormia el somni deIs justs
dins un caixó del Congrés deIs Diputats i aquest esment no
hi va ser i, evidentment, em sembla poca diferencia el que
vostes pretenen amb els fons de cohesió.
Que el Partit Popular constata l'incompJiment del pacte
autonómic? Vol que el Parlament constati aquest incompliment. Miri, aquest pacte autonómic, aquesta resolució, és
molt similar a una que nosaltres proposam, peró ja que vostes la proposen, jo pens que el millor 1I0c on ho podria fer
el Partit ~oPular també seria a Madrid, que és on es va
signar el cte autonómico Que es denunci'i a Madrid, que es
proposi u a alternativa per part del Partit Popular al pacte
autonómic, peró que ho denuncii' el Sr. Aznar, que és qui el
va signar, no que nosaltres, des del Parlament de les IIIes
Balears, vegem que s'incompleix -evidentment el nostre grup
també ho ha constatat una serie de vegades.
Per aquestes pro postes que vos tes fan, em sembla que
aquí mantenen una postura i que a Madrid se'n manté una
de contraria, les reivindicacions que parteixen des de les IIIes
Balears, pequen de poc serioses i faltes de credibiJitat, i per
tant, quan vostes reclamen les competencies en materia
d'aigües, en materia d'educació, en materia d'Inserso, és
evident que aquestes reivindicacions perden credibiJitat quan
el Partit Popular aquí defensa unes coses i a Madrid en
defensa unes altres.
Respecte de les resolucions 7, 8, 9, 14 i 15, he de manifestar que el nostre grup s'abstendra, no perque no estiguem
d'acord amb les actuacions que vostes proposen, sinó perque
estam conven<;uts que el Govern, en aquestes actuacions, ja
esta fent, i que I'estirada dura que vos tes aquí proposen que
facem a determinats consellers, és totalment innecessaria.
Nosaltres sabem que la Conselleria de Governació ja esta
fent aquest Pla Integral de la FamíJia, la Vice-presidencia ja
treballa en el Pla d'Integració de les Dones, i, evidentment,
no dubtam que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
esta fent tot el possible perque les competencies venguin
ben dotades, o perque el Museu de Menorca s'obri el més
prest possible, o que el Castell d'Eivissa sigui restaurat. Per
aixó, nosaltres creim que aquestes resolucions, i sobretot
quan vénen del Partit Popular, són del tot innecessaries.
Al nostre grup també Ji preocupen els acords de la Unió
Europea sobre el tema de les vinyes, o la candidatura de
Palma per ser seu de l' Agencia Europea del Turisme, o la
qüestió deIs controladors. Totes elles afecten qüestions europees, en aquest cas, i algunes d'elles han estat recollides en
les nostres propostes de resolució i els donarem suport.

Resp~cte de la resolució número 19, sobre inversions
financeres temporal s del Govern, com que al plenari de
dilluns hi ha un dJbat sobre una petició feta pel nostre grup,
per crear una comissió d'investigació sobre aquest tema, és

evident que aquesta resolució no Ji donarem suport, i
ens remetem al debat que suposam que hi haura dilluns
al plenari d'aquest mateix Parlament. Per tant, i sobretot, Ii voldríem demanar que no estaria de més que el
Govern de les IIIes, sobre aquest mateix tema de la resolució número 19 que vostes proposen, ens remetés tota
la documentació que manca als grups parlamentaris, per
tal que al debat que dilluns, tal com vostes apunten, el
nostre grup pugui fer el que vos tes demanen en aquesta
resolució, peró ho volem fer amb la constatació que
tenim tota la documentació que hem demanat i que hem
pogut estudiar. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula Damia Pons.
EL SR. PON S 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan hem tengut
desconeixement de les 21 propostes de resolució del
grup PP, m 'he vist obligat a repassar el Reglament, i
concretament I'article 167, que diu que el PIe celebrara
un debat sobre I'orientació política general del Govern.
1 després, fent una mica d'estadística -i jo som de lIetres, i a vegades m'equivoc en els números, peró crec
que no massa- em trob que únicament dirigeix el grup
del Partit Popular 5 pro postes al Govern -el 24%- del
Sr. Cañellas, i, en canvi, en desplega 11 -el 52%- al
Govern de Madrid, com diu, al Govern de la Nació, que,
em sembla, que no és exactament I'objecte del debat
d'orientació política que es va fer aquests dies i que, per
tant, he pensat que la propera vegada convendra que
cridem el Sr. Felipe González -si té l'amabiJitat de venir
aquí- i li diguem les coses.
1 que passa? Que passa? Que, fins i tot, aquestes cinc
propostes escatimades que fan, dirigides al Govern d'aquí, són petits encarrecs, quasi quasi coses morals,
sobre la família, sobre la integració de la dona. 1 aixó
que val? No es sapo Competencies als Consells -una cosa
que havíem d'haver fet i no han fet- que continu'in un
poc més; que obrin el M useu de Menorca -ja els hem dit
un parell de vegades que varem demanar estadístiques
de quants de visitants tenia, no s'havien assabentat que
el tenien tancat-, no té personal per obrir-Io, té tres
persones, com poden obrir un museu amb tres persones?
Si dema els donen la c1au, hauran de dir: perdoni, esperarem el 96, posarem pressupost i contractarem? Si
contracten tants amics, manquen amics al Museu de
Menorca, no poden obrir.
Castell d'Eivissa. És una proposta aprovada per unanimitat a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista. Per
tant, votarem una cosa que ja esta votada. Esta bé. Aixó
sí, quan ana m a Madrid hem de dur molts doblers: hem
de finan~ar el fet pluriinsular, bé; hem de finan~ar el
Pla de Carreteres, bé; que ens donin la part del fons de
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cohesió europea -a la Comunitat Autonoma, pero, no als
Consells Insulars ni als Ajuntaments, tot cap al Govern del
Sr. Cañellas-, competencia sobre costes per poder obrir els
quiosquets i fer les urbanitzacions corresponents ja amb la
lIei amb la ma. Que ens donin el regim d'aigua, etc. etc.
Ah! sí, una cosa molt divertida, que es financir el sistema
educativa autonomic. Pero si acaba de desapareixer! Si ja no
esta al pressupost! No hi és, ja no li té. Continua gastant
doblers pero no té sistema educatiu. De que anam? En definitiva, resolucions "CO/11 mcntrc", perque ciar, qui comanda
no és el grup que dóna suport al Govern, és el President
que tria el seu grup parlamentari i, alerta, que les lIistes s'han
de fer aviat.
Per tant, repassem un parell de punts: el Parlament de les
1I1es Balears ha de reiterar la se va voluntat, que sigui tramitada a les Corts Generals la reforma de l'Estatut? Pero si el
President Cañellas va dir a Madrid que era un bodrio, fet
únicament per molestar els socia listes i crear-los dificultats,
i el Parlament ha d 'avalar un bodrio. Bé, el Parlament. en
tot cas, constata que la paraula de president val tan poc que,
logicament, es veu obligat a rectificar-lo i a deixar-Io en
ridícul.
Per que hem de constatar I'incompliment del pacte autonomic del 92 -suposant que sigui així- i no hem de constatar
I'incompliment de les transferencies als Consells Insulars?,
que no s'han realitzat amb totes les expectatives i promeses
i que, a més a més, es permeten el luxe d 'enviar comissaris
que voten dins el Conselllnsular. Imaginin que Madrid transferís competencies aquí i envias un comissari que votas. De
que anam? Vol dir una mesura per uns i una altra per uns
altres. A uns, per favor continua, i a I'altre no. Has incomplit. Aixo és la mesura que vostes fan.
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Les illes de la Comunitat Europea, cpm a bloc, no
tenen un tractament fiscal diferenciat, no enganin ningú.
Tendran un determinat problema d'aillament o lunes
coses puntuals, i hi haura una actuació puntual; pero un
sistema fiscal diferenciat, no enganin els ciutadans, perque aixo no existeix. I si no, ho duguin aquí i ho veuremo
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Pons, per favor.
EL SR. PONS I PONS:
Ho veurem en arribar el famós projecte, que passara.
Ara acab, Sr. President, amb una petita referencia al
punt 19. El punt 19 és una pretensió que el plenari
d'aquest parlament amnisti"i d'una manera solapada,
perque no ho acaben de dir. Per que no diuen "el Govero ha actuat correctament en el tema de Brokerval"?
No, han fet una redaccioneta sibil·lina a veure si ens
trobaven adormits i, Gabriel, que te veo, Decret 39/1988
vol dir Brokerval, ciar. Pero fins i tot el subconscient els
ha tra"it; i mirin, una persona com el Sr. Cosme Vidal
ho ha vist perfectament: "El Tribunal de Comptes no ha
reparat en cap irregularitat". CIar, n 'hi ha pero no les
han vistes. I aixo és el que vol, que el Parlament faci el
paper d'en Palou a sa Pobla, o d'en Palou a Brokerval,
i les doni una amnistia. Recordi que quan s'han de donar amnistíes és perque s'ha infringit la lIei. És evident
que Brokerval les crema, ho volen dur aquí, i volen
sortir dema als diaris dient que el Parlament diu que en
la qüestió de Brokerval no hi ha absolutament res. Pero
hi ha, i si no al temps. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

1 aquí sí que m 'he de divertir un poco Punt dotze: el
Parlament manifesta la seva voluntat de tenir un tractament
economic i fiscal diferenciat per a les IIIes Balears, de manera semblant al que tenen les altres illes de la Comunitat Europea. Miri, jo cree que, aquí, ja no es tracta d 'un coet, es
tracta d'una vertadera bengala ideologica. Pero enganin a qui
puguin. Quin tractament economic fiscal diferenciat tenen
les altres iIIes de la Comunitat Europea? Quin regim fiscal
diferenciat té Gran Bretanya? És una illa. Quin té Irlanda?
És una illa. Quin tenen les illes angle-normandes, les iIIes del
Canal de la Manega? Quin té Sicília? Quin té Creta? Quin
tenen les IIIes Joniques? Quin té Grenlandia? No, no, no,
no. Jo quan puj aquí no surt in albis. Tractat de Grenlandia,
1985. Sí senyor, "ateses les particularitats de Grenlandia",
ciar, té 2.175.000 quilometres quadrats, i té menys població
que Menorca i que Eivissa, no s'ho prenguin a broma, i hi ha
un tractat de la Comunitat Europea. Valen aixO?, és aixo
que volen? La comunitat diferenciada del Regne de Dinamarca Grenlandia; comunitat diferenciada del Regne d'Espanya
IIIes Balears? És aixo que valen? No ho saben. Si és pura
bengala, pura pirotecnia, no hi ha projecte.

Gracies, Sr. Pons. En torn de replica el Sr. Jaén té
la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Sí, Sr. Presidente. Voy a replicar desde aqJ desde
el escaño a efectos de economía de tiempo, que creo
que ya algunos diputados están cansados, y otros tienen
otros compromisos que cumplir en otros sitios, y el
avión no espera.
Vamos a ver, Sr. Vidal, usted me hace una petición
de retirada de la propuesta número 12, ésta que tanta
gracia le ha hecho al Sr. Damia Pons, cuando parece
que el sentir de esta comunidad autónoma es que es casi
un clamor popular, es que organizaciones empresariales,
personas que están en el mundo económico están reclamando esto ya. Pero como yo anunciaba antes al otro
portavoz, mucho me temía que ustedes ya se están
curando en salud antes de tiempo.
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Sr. Vidal, esta propuesta es una propuesta de constatación, es un hecho. Nosotros aquí en este aspecto lo que nos
parece es que no tiene ninguna incongruencia ni se opone a
la propuesta que ustedes defienden. Pero yo la he querido
mantener porque desde el Grupo Socialista se ha dicho alguna cosa que es inexacta. Se ha dicho, por ejemplo, que nosotros defendíamos un proyecto de ley para este estatuto económico y fiscal de las Islas Baleares. No es cierto, lo cual ya
me corrobora la idea de que aquí se vota en contra sin leer
las propuestas. Yo no tendría inconveniente en retirarla,
pero es que no merece la pena. Nosotros votaremos su propuesta de un proyecto de ley. Esto es una constatación más,
no tiene inconveniente y por eso, si no me reitera esta petición y me lo permite, la vamos a mantener, porque no está
en contra1icción con lo que ustedes proponen.

financieras temporales? Lean ustedes el decreto, comprueben lo que el Gobierno dijo a través de su presidente en la Diputación Permanente, y no tendrán otra
opción que votar lo que las cosas son. Ustedes votaron
otra cosa, pueden votar que el sol sale por el oeste o por
el norte, y a lo mejor ganan la votación. Pero, claro,
aquí hay que votar cosas que son hechos, y voten lo que
voten, ésa es una realidad. Gracias, Sr. Presidente.

Bueno'se nos ha comparado ya con el Sr. Colom. Bueno,
se nos compara con gavines, pero con coloms, es la primera
vez que oigo la comparación. Créame, Sr. Basca Gomila,
que nosotros hacemos propuestas serias, propuestas pensadas,
y la prueba está en que la inmensa mayoría de los grupos de
esta cámara van a aprobar las propuestas que aquí presentamos. Queremos ser rigurosos en los temas, lo hacemos, los
preparamos y los presentamos así. Me hacía una referencia
a los fondos de cohesión. Yo creo que es fundamental destacar una cosa: se habla de competencias exclusivas; hay un
ministerio que tiene competencias en medio ambiente, como
hay un ministerio de Cultura que no tiene ninguna competencia en cultura. Las competencias en medio ambiente están
transferidas todas; por tanto lo que pedimos es que el dinero
que se destina de los fondos de cohesión a medio ambiente
se transfieran a esta comunidad autónoma. Yo creo que la
petición es bien congruente. No pedimos otra cosa, por tanto
queda muy bien para un discurso eso de que nosotros aquí
decimos una cosa y en Madrid hacemos otra, pero bueno, eso
va bien para la afición, yo creo que en realidad, en sentido
objetivo, no es muy exacto.

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Seré molt breu, només per dir que al Sr. Jaén
Palacios ja li he dit: quasi tot mereix el nostre suport,
pero amb la que fa 156, que Ii he dit que sí, que esta va
bé, i que vull aclarir que segurament perque ha ha dit
el representant del Grup Socialista, ha presentat el Grup
Socialista, es va aprovar per unanimitat alguna iniciativa
al respecte, no ha dubt; no esta en contradicció amb el
fet que nosaltres ja el 92 en les propostes de resolució
també ha varem presentar i es va aprovar. Pero com
que aquí del que es tracta és de comprometre seriosament el Govern de la nació al respecte, cree jo que
també, com passa sempre, haurÍem de fixar un termini.
Sí, com passa amb el traspas de competencies als consells insulars, que ja 1'hem fixat avui, i que així acabarem amb l'acudit que cada any -que lIavors diuen que jo
cont acudits, pero aquest acudit no 1'he fet jo- que cada
any deiem que el Govern impulsara les transferencies.
Hem assenyalat un termini, ha quedat bé; assenyalem-Io
també al Govern de la nació, i diguem-Ii que aquesta
aportació a la financ;ació necessaria del castell; és que
el castell esta que cau. Aixo és urgent. La posi als propers pressupostos, si no els ha posat en aquests. Ja en
parlarem, o ens valdrem d'alguna connexió amb el Sr.
Jordi perque li doni suport. Pero fixem un termini,
perque si no, sera també un altre acudit. Aixo és el que
Ii volia dir.

Tengo otras notas que vienen referidas al pacto autonómico del año 92. Ésta es la propuesta número 10, los griegos le
lIainan ( ... ), es el número perfecto. Yo pensaba que aquÍ
todo el mundo apoyaría esta propuesta, aunque solamente
fuese por el número en que está colocada, y veo que no; veo
que aquí también se quiere hacer algún incumplimiento que
nadie ha presentado una propuesta de resolución diciendo
que el Gobierno incumple las transferencias a los consejos
insulares. Nadie ha presentado esa propuesta. Pero es que
además no es cierta, y lo que no se puede hacer es que si hay
algún retraso en alguna transferencia se dude de que aquí
nosotros vamos a cumplir la palabra dada a los electores. Eso
lo ha repetido el presidente, lo hemos dicho desde el grupo,
y lo vamos mantener.
Por último, respecto al Tribunal de Cuentas. No encuentro la propuesta, pero es igual. Es una constatación: Desde
el año 988 el Tribunal de Cuentas, que ya existían esas
inversiones temp9rales, no ha dicho absolutamente nada
sobre eso; ¿pero, Js que ustedes quieren decir que el Gobierno ha incumplido el decreto que regula estas inversiones

i

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. En contrareplica el Sr. Vidal té la
paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

1 quant a la 19, que li he dit que li donaria suport,
em facin cas, no procedeix, no era de presentar aquí.
1 quant al Sr. Pons, jo li vull dir que ell és un home
que lIegeix molt, viatja un poc, pero amb aixo de les
illes, jo vaig tenir la sort durant un temps de ser fins i
tot president de la comissió aquesta de la CRPM, que
aquí hi ha al tres diputats que també n 'han estat vicepresidents o presidents; i voste té raó que no es pot
generalitzar, com si tates les illes tenguessin un regim
especial, fiscal, etcetera; pero és que ha citat un estat
que és el del Regne Unit. Pero jo li cit I'illa de Man. 1
I'illa de Man té una autonomia completa al respecte, i
un regim tan diferenciat que fins i tot emet moneda.
Escolti, no importa anar a Grenlandia. 1 pensem en les
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Canaries, que és I'altre arxipelag. Jo cree que és una proposta de resoludó que tant si la presenta el Partit Popular com
si la presenten vostes com el que sigui, se li ha donar suporto
Hi ha m91tes iIIes de la Unió Europea que tenen un regim
fiscal propi i diferenciat. I ja li he dit: voste lIegeix molt, ha
viatjat per aquí prop, jo he anat fins a les A¡;ores, he anat a
Funchal, que és a Madeira; i ara no li diré tot el que he
viatjat per illes, pero n 'hi ha moltes que tenen un regim
especial.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Yidal. Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. ALFONSO 1 YILLANUEY Al

I

1

Només es a un efecte. Ens seria exactament igQal si
no es lIegissin, si s'incloguessin dins el Diari de Sessions.
És que no s'hi inclouen normalment.
EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que per a la inclusió dins el Diari de Sessions no hi ha d'haver cap inconvenient, a part que també
hi ha la corresponent acta del Pie, es poden transcriure.
En qualsevol cas s'inclouran en el Diari de Sessions.
Amb aixo cree que hi pot haver unanimitat per part de
tots els grups polítics.

EL SR. PON S I PONS:
Sí, Sr. President, molt breument: el Grup Parlamentari
Socialista vol que el tema de la insularitat i la seva incidencia
i tractament fiscal es tracti seriosament, i que per tant no
necessitam manifestacions de voluntat, necessitam sessions de
feina, de ponencia, que és la iniciativa que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista. Els voluntarismes i les afirmacions en general que les illes pel fet de ser-ho purament i
simple tenen un tractament fiscal determinat, és una falacia
amb que podran enganar a qui no sap; pero al Grup Parlamentari Socialista, a aquest diputat en concret, no importa el
passegin per iIIes, perque sap perfectament que aquest tractament global no existeix. El tractament global que vulguem
tenir per a les JIIes Balears amb sessions de feina el definiremo Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votadó de la proposta número 1 -del
Grup Parlamentari MIXT, que vull fer I'observació
queda redactada de la següent manera:
l. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern
de la Comunitat Autonoma que, dins de la legislatura
present, es comprometi a transferir als consells insulars
la titularitat de les competencies en les materies següents:
Cultura, Esports, Agricultura i Pesca i Activitats Classificades. A tal efecte, la Comissió Tecnica Interinsular
remetra al Parlament les corresponents proposicions de
llei dins un termini que permeti la seva tramitació i aprovació abans que s'acabi l'actual legislatura.

A més, també dins la legislatura actual, el Govern
remetra a la Comissió Tecnica Interinsular la seva proposta de transferencia als Consells Insulars de les competencies en materia d'ordenació turística.

Gracies, Sr. Pons.
Acabat el debat, passarem a la votació de les propostes de
resolució.
Correspon en primer 1I0c votar les del Grup Parlamentari
MIXT. Sí, Sr. Alfonso, per que em demana la paraula?
EL SR. ALFONSO I YILLANUEY A:
Sí, Sr. President. Aquest ha estat un debat complicat,
sobretot de resolucions. Aposta el més probable és que molts
de diputats no sapiguem, no sapiguen que es vota quan es
vota, i nosaltres demanam que lIegeixi cada resolució quan es
voti.

(Remor de veus)

S'admet per part de tots els grups aquesta transacció?
Se sotmet, ido a votació el text transaccionat.
Entenc que es pot considerar aprovat per assentiment.

f

Queda, ido, aprovada per assentiment la p'roposta
número 1 del Grup Parlamentari MIXT.
Passam a la votació de la proposta número

i.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma que en el termini maxim d'un
mes, presenti al Parlament un nou projecte de llei sobre
l 'exercici de les competencies transferides als Consells
Insulars que substitueixi l'entrat en data 18/12/92, el qual
va ser retirat posteriorment.

EL SR. PRESIDENT:
A veure, s'obrira un tom d'intervenció deis portaveus
deis distints grups respecte de la proposta.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
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24 vots a favor, 29 en contra, 6 abstencions. Queda rebutjada la proposta número 2.
La proposta número 3 del Grup Parlamentari MIXT (3.
El Parlament de les llles Balears insta el Covern de la Comunitat Autónoma, que dins l'any en curs remeti a IOts els grups
i formacions polítiques representades en el Parlamem, el
projecte d'Estatut Fiscal i Económic propi de les llles Balears
que es sol'licita de l 'Administració central.) ha estat retirada,
en conseqüencia, no se sotmet a votació.

Passam a la votació de la proposta número 4 del Grup
Parlamentari MIXT.

EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que a la proposta número 5 no hi ha cap
transacció feta.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
A mi no m 'ha arribat cap ...
(Rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la votació de la proposta número 5 del
Grup Parlamentari MIXT.

4. ElJ' rlament de les llles Balears insta el Covern de la
Comunica Autónoma a que es comprometi, dins l'actual
legislatur en finalitzar lOta la tramitació i en que entri en
vigor, tant a Mallorca com a la resta d'illes, el POOT.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de la proposta número 5 del Grup
Parlamentari MIXT.
5. El Parlament de les llles Balears insta el Covern de la
Comunicat Autónoma que, dins de la legislatura present, adapti a la Llei general d'aigües 9/1985, de 12 de desembre, la
composició de la Junta d'Aigües de Balears creada per Llei
11/89 i, d'acord amb l'artide 13.1 de la Llei superior, confereixi competencies executives a les Juntes 1nsulars.
Vots a favor?
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Sr. President, hem de proposar una transacció a aquesta
proposta.
EL SR. PRESIDENT:
Jo vull fer I'observació que per part del Grup Parlamentari MIXT se m'ha remes un escrit de les transaccions fetes,
i aquesta no hi consta. És a dir que, a més, també observ
discordances en relació amb les propostes transaccionades
entre el Grup PP-UM i el Grup PSM I EEM, i ates que
s'han remes a aquesta mesa distints escrits per part de cadascun deIs grups, i no coincideixen exactament les transaccions
ofertes, jo entenc que és fonamental en aquest cas I'escrit del
grup que havia presentat la pro posta a I'hora d'entendre que
transacció esta feta.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
I

Sr. President, I)osaltres tenim l'escrit firmat, i sembla que
el Sr. Vidal em dÓna l'assentiment.

,.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En aquest
cas hi ha empat se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Passam a la segona votació.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha
empat. Se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Passam
una altra vegada a la votació de la proposta número 5.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstencions. Empat
en tercera votació, en conseqüencia no s'aprova la proposta de resolució número 5.
Passam a la proposta número 6
6. El Parlamem de les /lles Balears insta el Covern de
la Comunicat Autónoma que, dins de la legislatura en
curs, tengui creada, enllestida i oberta ulla biblioteca
pública a l 'Ula de Formentera.

--
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
30 vots a favor, 20 en contra, cap abstenciÓ. En conseqüencia queda aprovada la proposta número 6.
Passam a la votadó de la proposta número 7.
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1994, l'Avan{: de les Directrius d'Orden~ció Territorial
als organismes a que fa referencia l'articie 14 de la, Llei
8/1987, d'1 d'abri/, d'Ordenació Territorial de les, Illes
Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors.diputats que s'abstenen?

7. El Parlament de les Jl/es Balears insta el Covern de la
Conlllflita/ Alllonoma que, abans de finali/zar la legislatura
present, decideixi el tipus i des/inació d 'ús per als ports de
competencia de la Conwnita/ AllIoflonw a les diferents ¡¡les.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. Queda
rebutjada la proposta número 9.

Senyores i senyors cliputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies. poden seure.

la. Amb lafinalitat de consensuar al maxim l'Avan{:
de les Directrius d 'Ordenació Territorial entre les distintes forces polltiques amb representació parlamentaria,
el Covern de la Comunitat Autonoma remetra al Parlament, per a la seva discussió, segons I 'article 172 del seu
Reglament en el termini de quinze dies, un document de
criteris als quals s'ha de subjectar I'esmentat Avan{:.

Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de la proposta número 8.

8. El Parlamen/ de les l/les Balears insta el Covern de
I 'ES/al a la transferencia de les compe/encies d 'educació per
al Cllrs 1995-96, amb els mi/jans IWl1!ans, ma/erials ifinancers
corresponen/s.

Proposta número 10.

Per arribar a aquests criteris consensuats es prendra
com a punt de partida el conjunt de documents elaborats
per I'ONU i anomenats Estrategia Mundial de la Conservació.

A tal efec/e se sol'licita el/raspas del corresponent /ram de
I 'IRPF per tal que aques/s ingressos equilibrin les despeses que

la transferencia esmentada ha de produir.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vóts a favor, 29 en contra, una abstendó. Hi ha
empat, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Tornam passar a la votadó de la proposta número O.

f

Repetirem la votació de la proposta número 8.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda aprovada la proposta número 8.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. En conseqüencia queda rebutjada la proposta número 10.
Passam a la votació de la proposta número 11.

Proposta número 9.

9. El Parlament de les l/les Balears insta el Covern de la
Comunitat Autonoma a reme/re, abans del31 de desembre del
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11. El Parlament de les llles Balears insta el Govern de
l 'Estat a donar a les llles Balears un tracte similar al de les
llles Canaries quant a inversions per noves carreteres.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Vots a favor?
Entenc que queda aprovada per unanimitat.

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha
empat, se suspen la sessió. Recomen~a la sessió. Tornam passar a la votació de la proposta número 13.

Passam a la votació de la pro posta número 12.

12. El Parlament de les llles Balears insta el Govern de
l 'Estat a donar a les llles Balears un tracte similar al de les
llles Canaries en materia d'IVA pels vols "charters" amb
origen o destinació al nostre arxipetag.

Senyor~s i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar dre&, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Oueda aprovada la proposta número 12.
Pro posta número 13.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a l'aprovaió del Pla d'Ordenació del
Transport regular de viatgers per carretera.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seu re.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
'29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha empat,
se suspen la sessió. Recomen~a la sessió. Tornam passar a la
votació de la pro posta número 13.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenciÓ. Hi ha empat,
se suspen la sessió. Recomen~a la sessió. Tornam passar a la
votació de la pro posta número 13.
i
f

Senyores i sen¡yors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, I abstendó en tercera
votació, en conseqüencia queda rebutjada la proposta
número 13.
Passam a la proposta número 14.

14.- El Pla d'Ordenació del Transport Regular de
vialgers per carrelera de les Illes Balears contemplara
una terminal en els lerrenys de FEVE transferits per
l'Estat, confinan/s amb la Plaf'a Espanya. de Palma de
Mallorca.
El Parc de les Estacions es dissenyara de manera tal
que l'arribada dels passa/gers. tan/ de tren com de /ransport regular de la Part Forana. es faci al costal de la
Plafa Espanya.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure,
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. Oueda
rebutjada la proposta número 14.
Proposta número 15.

15. El Parlamen/ de les Illes Balears insta el GOFern
de la Comunitat Au/ónoma a reme/re a aquesta Cambra,
en el termini miixim d'un mes, un docwnefll de criteris,
amb el calendari corresponefll, als quals s 'ha de subjec/ar
la privatització d 'aquelles empreses públiques que suposin una competencia pel sector priVa! i que no siguin
d'in/eres estra/egic per a les Illes Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.

elabori i trameti una Proposició de Llei referida al Regim Económic i Fiscal de les llles Balears similar a {lexÍ5tem a la Comunitat Autónoma de Canaries.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Vots a favor?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstendó. Hi ha empat,
se suspen la sessió. Recomen~a la sessió. Tornam passar a la
votació de la proposta número 15.

Sí, Sr. Peralta?
EL SR. PERALTA I APARICIO:

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

La proposta número 17 esta va retirada. Quan jo he
la intervenció referida al Grup Parlamentari PSM I
EEM he vist que n'assumia una similar en que ells donaven un termini d'un mes, en comptes de tres, com
deia la nostra.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
EL SR. PRESIDENT:
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstencions. Continua
I'empat a segona votació, se sllspen la sessió. Recomen~a la
sessió. Tornam passar a la votació ele la pro posta número 15.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, una abstenció. En conseqüencia en tercera votació queda rebutjada la pro posta número 15.
Proposta número 16.
16. El Parlamelll de les files Balears insta el Govern de la
COfllunitat Alllónoma a imposar a la "Comparífa Concesionaria del TlÍnel de Sáller, SA" les pena/itats que estableix 1'anicle 138 del "Reglamento de COfllra/Os del Estado" pel retard
injllstificat en la fillalitzaciá de les obres del Túnel de Sáller,
complllaflt els terminis des de que va acabar la darrera prórroga (10/8/94), que el Conseller d'Obres Púb/iques i Ordellació del TerrilOri va concedir.

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Jo entenc que la que s'ha retirat és la número 3 del
Grup Parlamentari MIXT. En conseqüenda, una vegada
retirada la número 3 del Grup Parlamentari MIXT, es
vota la número 17 del Grup Parlamentari MIXT. Si la
número 17 del Grup Parlamentari s'aprova, aixo comporta la no votació de la número 4 del Grup PSM I
EEM i de la número 1 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Perdó, Sr. President, pero són diferents, perque
aquesta dóna un termini de tres mesos, i la del PSM I
EEM dóna un termini d'un mes. I jo en la meva intervenció ho he dit en aquest sentit, que entenia que donaríem suport a la del PSM I EEM, i que per tant la que
havia presentat el Grup Parlamentari MIXT, que havia
elaborat jo mateix, podia decaure.
EL SR. PRESIDENT:
En qualsevol cas, el Grup Parlamentari MIXT estaria
d'acord que es retiras la 17?
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sí, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar clrets, per favor? Gracies, poden seure.

Queda retirada, ido, la 17 del Grup Parlamentari
MIXT. Sí, Sr. Alfonso?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 16.
Passarem a votació la proposta número 17.
17. El Parlament de les l/les Balears insta el Govem de la
Comunitat Autónoma que en el termilli maxim de tres mesos

Sr. President, no sé si és el moment processal adequat; pero voste ha dit que si s'aprovas una d'aquestes
ja no hi ha cas, perque la número 1 nostra es votara
abans, per tant no és problema; pero volem dir que no
s'assemblen el més mínimo L'aprovació d'un projecte
de Ilei, que no sabem que és per a aquest tipus d 'acdó,
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que presenti el Govern, o una ponencia, poden ser perfectament congruents. Pero com que es votara abans, no és el
caso
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. La proposta número 17 del Grup Parlamentari
MIXT queda retirada en conseqüencia.
Passam a la votació de la proposta número 18 del Grup
Parlamentari MIXT.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
20 vots a favor, 34 en contra, 5 abstencions. Oueda
rebutjada la proposta número 2.

Passam a la votació de la número 3.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma que, en el termini més breu possible,
doni soluc~ó a la depuració i reutilització de les aigües residuals deis ~nicipis de Maó i es Castell a l'illa de Menorca
mitjanfanEJ un sistema o sistemes que no causin perjudicis
mediambientals ni discriminacions d'un municipi respecte de
l'altre i viceversa.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores j senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma, perque en la valora ció de les
competencies universÍlaries la inclusió de la nova inversió sigui una qüestió fonamental. Per aixo, s 'haurien de
considerar les previsions de creixement i consolidació de
la Universitat de les Illes Balears i la necessaria dotació
economica per aconseg/lir-ho.
Vots a favor?
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Sr. President, una qüestió d 'ordre.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
EL SR. PRESIDENT:
Queda aprovada per unanimitat la proposta número 18.
Sí, Sr. Jaén?
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Correspon en primer I10c la votació de la proposta número 1.

l. El Parlament de les llles Balears acorda crear en el
termini de 15 dies una ponencia integrada per tots els grups
parlamentaris per elaborar una proposició de llei d'un Regim
Economic i Fiscal diferenciat de les Illes Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la pro posta número 1.
Votació de la proposta número 2.

2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
debat au:tonomic efectuat en el Senat, així com les resolucions
acordades pet qu~ signifiquen un aprofundiment del procés
autonomic i el rJconeixement deis fets diferencials de les
diverses comunitats autonomes.

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Habíamos presentado en nuestra intervención una
transacción que el Grupo Socialista de forma expresa a
través de su portavoz Sr. Alfonso había aceptado. Queda incluido el término "y de la nación" detrás de "del
Govern de la Comunitat". No la hemos presentado por
escrito ante la Mesa porque de forma expresa ya había
sido aceptada.
EL SR. PRESIDENT:
Jo tenc escrit en relació a aquesta qüestió del Grup
PP-UM. no tenc confirmació escrita del Grup Parlamentari SOCIALISTA, pero en qualsevol cas accepta. Ido
quedara modificada, afegint després de "el Govern de
la Comunitat", afegir "i el Govern de la Nació".
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 4.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda celebrar en
el primer període de sessions del /995 un Debat General
sobre Política Universitaria.
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Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la proposta número 4.
Proposta número 5.

5. El Parlament de les /lles Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a promoure amb les Federacions d'Hosteleria de la Comunitat Autónoma i la Federació Internacional dels "tour operalOrs" unnou model de contracte normalitzat per tal d 'impedir, tant la sobre-contractació com les
anu¡.[acions gralUiies.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la proposta número 5.
Proposta número 6.

6. El Parlamelll de les llIes Bale(/rs cOl11rolar!i les inversions financeres del GOFern de la CO/11/1nitat Au/ónoma mi/jan~a11l una ponencia creada en el si de la Comissió d 'Hisenda
i Pressupos/s. Per la qual cosa, el Covern de la Comunita/
reme/rcl al Parlament de les Illes Balears lOta la documentació
referida a cada una d 'aqlles/es operaciol1s, immediatament
després que s 'hagin reali/zat.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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8. El Parlament de les Illes Balears COltSta~ que la Comissió d'Estudi sobre la problematica de la coltStrucciQ del
túnel de Sóller no ha complit els seus objectius a causa
de l 'obstrucció efectuada pel Govern de la Comunitat al
no aportar la documentació essencial que li fou
sol'lici/ada per unanimita/ per l 'esmentada comissió,
impedint aix( als diputalS tenir un coneixement suficient
dels fets.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenciÓ. Queda
rebutjada la proposta número 8.
Proposta número 9.

9. El Parlament de les /lles Balears constÍluira, en el
/ermini de 15 dies, una ponencia formada per IOts els
grups parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de
ltei de finanfació definitiva deis consells insulars, prevista a la Llei de consells insulars
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 6.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 9.

Passam a la votació de la pro posta número 7.

7. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una Comissió Especial de con/rol deis contrac/es d 'obres i serveis de
la Comunita/ Autónoma. El Covern creara immedia/ament un
registre públic dels esmen/ats con/rac/es.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
28 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. Queda rebutjada la pro posta número 7.
Proposta número 8.

10. El Parlament de les llles Balears insta el Govern
de la Comunitat a transferir als consells insulars les
competencies d 'agricultura i pesca abans de l' I ~ gener
del 1995, amb la gestió inclosa dels fons europeu~corres
ponents a aquestes competencies.
En relació a la proposta número 10 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, entenc que havent-se aprovada
la número 1 del Grup Parlamentari MIXT no procedeix
sotmetre a votació aquesta pro posta de resolució. Sí, Sr.
Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Gracies, Sr. President, pero hi ha una cosa que la
diferencia de manera substancial; nosaltres creim que és
importantíssim. Les dues darreres retxes, on diu "amb
la gestió incIosa deIs fons europeus corresponents a
aquestes competencies". Aquest és un tema importantíssim; i per tant nosaItres creim que sí s'hauria de
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Proposta número 13.

votar, precisament per aquesta -nosaltres creim que fonamental- diferenciaciÓ.
EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que no procedeix sotmetre a votació aquesta
proposta.
Passam a la votació de la proposta número 11. No, Sr.
Alfonso, ja no entr en més discussió sobre aquesta qüestió.
Entenc aprovada la proposta número 1 del Grup Parlamentari MIXT, en conseqüencia no sotmet a votació la número
10 del Grup SOCIALISTA.

13. El Parlament de les llles Balears insta el Covern
de la Comunitat Autonoma, que en el termini de dos
mesos posi en funcionament els necessaris mecanismes
legals, jurt'dics i tecnics per al control de 1'efectivitat de
les depuradores de les llles Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A:

1

Sr. PrJident, nosaltres ...

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 13.

EL SR. PRESIDENT:
Proposta número 14.
Sr. Alfonso, no esta en ús de la paraula. Passam a la
votació de la proposta número 11.
11. El Parlament de les llles Balears insta el Covern de la
Comunitat a presentar, en eltermini d'un mes, un projecte de
llei de creació d'un Fons de Cooperació Municipal.

14.- El Parlament de les llles Balears acorda que a les
comissions insulars d'urbanisme no hi ha d'haver representants del Covern de la Comunitat Autonoma.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a ....
Prec silenci als diputats, per favor.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

20 vots a favor, 34 en contra, 5 abstencions. Queda
rebutjada la proposta número 14.
Tornarem repetir la votació de la pro posta número

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 11.
Passam a la votació de la pro posta número 12.

12. El Parlament de les llles Balears insta el Covern de la
Comunitat perque soHiciti del Covern de l'Estat i de la Unió
Europea la ubicació a Palma de la seu de l'Agencia Europea
de Turisme.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
SenY9res i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favorl30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 12.

14.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada la proposta número 14.
Proposta número 15.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

Sr. President, una qüestió d 'ordre, hay una propuesta
nuestra en este sentido que es mucho más completa, y
que por tanto tiene que decaer.
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per al 'arxipelag balear, dotat d'una quan~tal proporcional a I 'extensió del seu lerrilOrí i als nive/ls de mOlO1iització regístraes, a aplicar pels titulars de la competencia,
d'acard amb el model convingul amb les Illes Canaríes.

Proposta número 15.
Vots a favor?

15. Alesa la importancia eSlralegica que lé el lrafic aeri
per la nOSlra economia, el Parlament de les Illes Balears
manifesta la seva preocupació per la congeslió aeria soferta
aquesl eSliu i expressa la necessital d 'impulsar un espai aeri
comú europeu.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la pro posta número 15.

Queda aprovada per unanimitat.
Pro posta número 3.

3. El Parlament de-les Illes Balears insta el Covern de
la Nació perque facilili a les comunitaes autonomes la
geslió sobre els Fons de Cohesió Europeus i perque, en
els casos en que es lracli de qüestions de competen~ies
exclusives, es lraspassi igualment la geslió deis fons esmentalS.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re,
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure,

Passam a la votació de la proposta número 16.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

16. El Parlament de les l/les Balears rebulja i prolesla
energicamefll per I 'alac que realilza de forma conlinuada el
periodic ABC a la nOSlra /lengua i al drel del poble de les
1/les Balears a ulililzar-Ia

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la proposta número 3.
Proposta número 4.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstencions. Queda
rebutjada la proposta número 16.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari PP-UM. Proposta número 1.

1. El Parlamenl de les llles Balears, insla el Covern de la
Nació perque els barems de finanr;ament aUlOnomic, homologlli la situació de pluriinsularital amb la pluriprovincia/ital i
que la primera, més costosa que la segona. tengui. com a
nu'nim. un lractament económic identic i no inferior com
succeeix aCllla/menl.
Vots a favor?

4. El Parlament de les Illes Balears insla el Covern de
la Nació perque desenvolupi les accions necessaries que
lendeixen a la modificació de la Llei 22/1988 de Costes,
en el sentit d'alribuir a les Comunitats autonomes I'autorització de les insta¡'¡acions de servei dC lemporada, com
lambé ampliar les campelencies en relació amb el domini públic marítim-lerreslre i zones de serviLUd de protecció i de lransit, d'acard amb les sentencies del Tribunal
Constilucional sobre la Llei de Cosles i el seu reglament
i amb les compelencies de les Comunitals aUlcnomes
sobre ordenació del lilOral

J

Senyores i senyors diputats que voten a f~vor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queda
aprovada la pro posta número 4.

Entenc que queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 5.
Pro posta número 2.

2. El Parlamenl de les l/Ies Balears insta el Covern de la
Nació {Jerque assumeixi el fillal1r;ament el 'Ull pla de carreleres

5. El Parlamenl de les l/les Balears reilera la seva
voluntal que sigui lramitada i aprovada per les Corts Cenerals de l'Estalla reforma de l'Eslatut d'AUlOnomia de

4850

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119 / fascicJe 3 / 4, 5 j 6 d 'octubre del 1994

les Illes Balears, aprovada per aquest Parlament el gener del
1991.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
. 39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la pro posta número 5.
ProposJa número 6.

6. El Arlament de les Illes Balears reclama la petició de
reconfiguració del sistema de finanfament autonomic perque,
a les regions en que la població de fet té un pes estimat superior al 5 per cent de la població de dret, es consideri aquesta
població en els barems de finanfament.
Vots a favor?

54 VOts a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 8.
Proposta número 9.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Covern
balear perque continui' impulsam els processos d'assumpció de les facultats executives i de gestió pels consells insulars en les materies enumerades a 1'article 39 de
l'Estatut .

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
50 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda
aprovada la pro posta número 9.
Proposta número 10.

Queda aprovada per unanimitat la número 6.

ID. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment del Pacte Autonomic del 1992.

Pro posta número 7.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Covern Balear
perque es comprometi a dur endavant de forma progressiva
el "Pla Integral de Famt1ia ", amb la finalitat de donar suport
a totes i cadascuna de les necessitats que plantegin les famt1ies dins tots els ambits.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
54 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda aprovada la pro posta número 7.

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la pro posta número 10.
Proposta número 11.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que es realitzi, el més aviat possible, la transferencia a la Comunital Autonoma de les Illes Balears de
les competencies en materia de regim d'aigües, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidraulics.

Proposta número 8.
Vots a favor?

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Covern balear
perque dugui a terme programes que fomentin i promoguin
1'integració de les dones a tots els ambits de la societat.

Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 12.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar dr~ts, per favor? Gracies, poden seure.

I

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

12. El Parlament manifesta la seva voluntat de ten ir
un tractament economic i fiscal diferencial per a les Illes
Balears de manera semblant al que lenen les altres Illes
de la Comunitat Europea.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure,
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 12.

gans corresponents de l'Unió Europea qu~ són perjudicials per els interessos agrícoles de la nostra Comunitat
Autonoma, en especial els que afecten a arrabass'rlr la
vinya.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta número 13.
Proposta número 18.
¡ 3. El Parlamen! de les Illes Balears estima necessari que

s 'incrementin les accions públiques encaminades a la valorització deIs aliments el'laborats a les Balears i en especial
a(/uells que es realitzin amb materies primes autoclOnes.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

18. El Parlament de les Illes Balears considera necessari que s 'impulsi la modernilzació de les Administracions Públiques, que es redueixin duplicitats de funcions i
es reconegui a les comunilats autonomes el cara~ter
d 'Administracions Executives Ordinaries de 1'Estat.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Proposta número 14.
14. - El Parlamefl/ de les l/les Balears sol' licita al Govern

de la Comuniu/l A/W'J/lO/1W ({lIe posi lO/S els miljans al seu
abas/ efl les l1egociaciofls amb el Minis/eri de Cullllra per a
I'obertura del Museu de Menorca.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 15.
¡ 5. El Parlament de les Illes Balears sol' licita al Govern
balear (Jerque aqllest insli el Govern de la Nació perque
apor/i la finanraeió necessaria a efee/es que sigui possible la
reslauració del castell d 'Eivissa per part de les tres inslÍtuclons
IConsell Insular d'Eivissa i Forme11lera, Govern balear i
Minis/eri de Cultura)

Vots a favor?

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la número 18.
Proposta número 19.

19. El Par/amen! de les Illes Balears constata que les
inversions financeres temporals realitzades per el Covern
balear segons el Decret 39/1988 s 'han fet complin! escrupolosamen! la legalitat vigen! i el Tribunal de Comptes
no ha reparat en cap irregularitat.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden sere.

Queda aprovacla per unanimitat.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

~

Proposta número 16.

16. El Parlament de les I/les Balears insta el Govern de la
Naeió a realitzar les negociaeions adien!s amb la finalitat que
el sistema de finanramel1l del fl/lur sis/enta educatiu aUlOnomic estigui d'aeord amb el que s'e11lén com a una educació de
qualitat i per a IOthom.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 17.

17. El Parlamen! de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per als acords i disposicions presos per cls or-

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queda
aprovada la proposta número 19.
Proposta número 20.

20. El Parlament de les Illes Balears sol'licita al Covern Balear i al Covern de la Nació que recolzin la candidatura de la Ciutat de Palma com a seu de la futura
Agencia Europea de Turisme, per en!endre que la mateixa reuneix les condicions per ser-ho.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
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Pro posta número 21.

21. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de la
Naci6 per tal que desenvolupi les accions pertinents a efectes
de la formalitzaci6 amb els distints estats nacionals amb competencies respecte als espais aeris de transport a Balears o des
de les Balears, del pertinent conveni que determini el regim
de prioritat que dona cobertura al principi consagrat al Tractat de Roma, de llibertat de circulació.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gra.cies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la pro posta número 1.

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

Vots a favor?

Sr. President, una qüestió d'ordre.

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

passal ara a la votació de les propostes del Grup PSM I
EEM.
~

Sí, Sr. Jaén.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Pro posta número 1.

1. El Govern lliurara al Parlament de les llles Balears, en
el termini de 15 dies, per a la seva remissió als qua/re grups
parlamentaris, la documentació del concurs de construcció,
conservació i explotació, com a carretera de peatge de la
variant de la carretera C-711, amb túnel que travessa la Serra
d'Alfabia, següent:
a) Els informes previs, acords i actes de la Comissió A valuadora de les ofertes presentades al concurs de construcció,
conservació i explotació, com a carretera de peatge, de la
variant de la carretera C-711, amb túnel que travessi la Serra
d'Alfabia.
b) Els documents que van ser tenguts en compee pel Consell de Govern, a la sessió de 18 de novembre del 1988, per
adjudicar el concurs a l'oferta encapfalada pel Sr. Antoni
Cuart i Ripoll.
c) Els escrits deis coi'lectius que, segons el Preambul del
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió administrativa, es personaren a l'expedient i expressaren la seva opinió favorable a 1'oferta encapfalada pel Sr.
Antoni Cuart i Ripoll.

Muchas gracias. En la propuesta número 2 había
una transacción también aceptada de forma expresa por
el Sr. Orfila, que a mi entender .... Me dice que no, por
tanto muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Jo ja tenia constancia, Sr. Jaén, que no estava aprovada aquesta transacció. Passam a la votació de la proposta número 2.

2. El Govern presentara, en el termini de 15 dies, les
Memories deis Consells 1nsulars sobre la gestió de les
competencies en materia d 'urbanisme i habitabilitat, segons els criteris aprovats per I'Hble. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori dia 9 de marf del
1994, o en manifestara les causes que ho impedeixin.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

d) L 'informe singularitzat que, segons el Preambul del
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió, fou emes per la Comissió A valuadora de les ofertes
presentades al concurso

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat, se
suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Tornam passar a
vota ció de la proposta número 2.

e) Els expedients de les prorrogues, especialment el de la
segona prorroga concedida per a la finalització de les obres.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

f) Els documents de l'expedient de licitació de les obres
per part de la Societat concessionaria.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

g) L 'expedient de la Comissió Balear del Medi Ambient en
relació qmb el projecte tecnic modificat de juliol del 1989.
I

Senyores i sen~ors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha
empat en segona votació, se suspen la sessió. Recomen<;3 la sessió. Passam a tercera votació.
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da~ant

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.

ars, per a la seva posterior tramilació
de Diputats.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia, empat i en tercera votació, queda rebutjada la pro posta
número 2.
Proposta número 3 del Grup PSM 1 EEM.

3. El Govern preSelllara, en el termini d'l mes, el Projecle
de /lei de sol rÚslic.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió,
passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, I abstenció. Continua empat en segona votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la
sessió, passam a tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar d rets, per favor? Gracies. poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenel1?
29 vots a favor. 29 en contra, 1 abstenció. En conseqüencía hi ha empat en tercera votació, i queda rebutjada la proposta número 3 del Grup PSM 1 EEM.
Passam a votació de la proposta número 4 del Grup PSM
1 EEM.

4. El Govan preSentara, el¡ el termini d'1 mes, el Projecle
de liei de regim fiscal i economic diferencial de les Illes Bale-

el Congrés

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la pro posta número 4 del Grup PSM 1 EEM.
Proposta número 5.

5. El Govern, en ellermini de lres mesos, aprovara el
pla d'ordenació deis recursos nalurals deis illots de Migjorn i Ponenl d'Eivissa, com preveu la disposició addicional lercera de la L/ei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
nalurals i de regim urbanlslic de les arees d'especial
prolecció de les llles Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la
sessió, passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

f

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua
empat en tercera votació, i en conseqüencia queda rebutjada la proposta número 5.
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Pro posta número 6.

6. El Govern presentara una comunicació al Parlament
sobre les causes que impedeixen el traspas de funcions i de
serveis de l'Administració de l'Estat en materia de regim
d'aigües i aprofitaments hidraulics, canals i regadius; aigües
minerals i termals; ordenació i cancessió de recursos i aprofitaments hidraulics; de casinos, jocs i apostes; de cooperatives,
mútues no integrades en el sistema de la seguretat social;
d'espectacles públics; d'indústria; d'instal'lacions de producció, distribució i transpon d'energia; de gestió de la preslació
i serveis socials del sistema de la seguretat social: 1nserso; de
gestió de museus, arxius i biblioteques de titularitat estatals;
d'execució de la legislació laboral i d'educació universitaria
i no univeritaria.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen¡;a la
sessió, passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

senyo~s

i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 6.
La proposta número 7 del Grup PSM 1 EEM, entenc que
degut que ha estat votada i admesa la número 4 del Grup
Parlamentari MIXT; no correspon sotmetre-la a votació.

7. El Govern presentara, en el termini de 3 mesos, davant
la Comissió de coordinació de política territorial el Pla Director de l'oferta turística de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per la seva aprovació inicial.
La proposta número 8 del Grup Parlamentari PSM 1
EEM no correspon sotmetre-la a votació, perque s'ha votat
i s'ha aprovat la número 1 del Grup Parlamentari MIXT.

8. El Govern presentara, en el termini d'l mes, davant la
Comissió Tecnica Interinsular la proposició d'atribució de
campetencies als consells insulars en materia d'agricultura,
ramaderia i pesca.
Correspon passar a votació de la número 9 del Grup PSM
1 EEM.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma, que en compliment de la Llei 8/1987,
d' 1 .d'abril, d'Ordenació territorial de les Illes Balears, posi
a informació pública en el termini maxim de tres mesos,
l'Avanf de les Directrius d'ordenació Territorial de les Illes
Balears
Senypres i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per f~vor? Gracies, poden seure.

I

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen¡;a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua
empat en tercera votació, i en conseqüencia queda rebutjada la proposta número 9.
Passam a la proposta número 10.

10. El Govern presentara, en el termini de 3 mesos,
davant la Comissió de Coordinació de Política Territorial el Pla Director de Pedreres de les Illes Balears, per la
seva aprovació inicial.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.
Proposta número 11.

11. El Govern preSelllara en el lermini de dos mesos,
un projecle de Llei de regulació del Fons de Compensació 1ntermunicipal.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta.

Proposta número 13.
~

13. EL Govern recaplara de L'Administració generaL de
L'Estat eL rapid pagament de Les inversions fetes per neteja i manteniment de torrents.
Vots a favor?

Proposta número 12.

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:

Proposta número 14.

Sr. President, ja esta votada, pero és una protesta perque
aquesta proposta, igual que una nostra, esta va votada i rebutjada.

14. - EL Govern realitzara Les actuacions adients davant L'Administració general de L'Estat per fer efectiva La
rapida aprovació deL Pla HidroLogie de Les ILles BaLef}-rs.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Passam a votació de la pro posta número 12.

Queda aprovada per unanimitat.

/2. El Parlament de les /lles Balears insta el Govern a
presentar abans del proper pert'ode de sessions, un projecte
de llei regulador de la pu blicitat pn)\'inent del sector públic,
que contemplara:
a) L 'obligatorietat de modular mitjallf{alll norma regLamentaria la participaeió deis diferell/s mitjans en l'adjudieació
de La pu blicitat, en base a criteris objeetius d 'ambit territorial
i de difllsió, de tal manera que es eOll/roli la lttilització de la
publicitat com a element de discriminació fomentada des de
Les institueions públiques.
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Proposta número 15.

15. El Govern fara efectiu, en eL termini ma.xim de
tres mesos, el pagament de Les expropiacions peLs nous
traf{ats o ampLiacions de carreteres.
Senyores i senyors diputats que voten a favor" es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

b) L 'establiment de criteris objectius que assegurin La necessaria limitació de la publicitat illstiwcional en el decurs
deis processos electorais, per tal de salvaguardar el vot popuLar de tota intromissió partidista fomell/ada des del sector
público

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la
sessió, tornam passar a votació.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

Sen yo res i senyors diputats que voten en cJ¡tra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden se~re.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

(Remor de veus)

Tornam passar a votació la proposta número 12.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s 'abstenen?
25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjada la proposta número 12.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 15.
Proposta número 16.

16. EL ParLament de Les ILles BaLears insta eL Govern
a Limitar les adjudicacions directes de contractacions
d 'obres i serveis, peLs casos de justificada i ineLudibLe urgencia, fent se ves Les recomanacions del TribunaL de
Comptes
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

S~nyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen¡;a la sessió,
passam a segona votació.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada la pro posta número 18.
Proposta número 19.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
senyols i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drel, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen¡;a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es vol en
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua empat en tercera votació, i en conseqüencia no s'accepta la
proposta número 16.

19. El Govern incloura als Pressuposts del 1995 la
partida pressupostaria suficient per tal de dur a terme les
obres de millora i ampliació de la carretera comarcal
715 de Palma a Manacor.

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Sr. President, una qüeslió d 'ordre. Había una propuesta de transacción en la número 19, que presentamos
por escrito, y parece que había también asentimiento
por parte del Grupo PSM; y queremos que se haga constar, y se sustituya entonces el término "partida presupuestaria" por "previsiones presupuestarias"

EL SR. PRESIDENT:
Efectivament coincideix amb I'escrit remes a aquesta
presidencia per part del Grup PSM I EEM, i a la número 19 queda substitui't "partida pressupostaria" per
"previsió pressupostaria". Passam a votació de la proposta número 19.
Vots a favor?

Pro posta número 17.
Queda aprovada per unanimitat.
17. El Govern per tal d'acabar amb la discrecionalitat de
les subvencions presentara, en eltermini d'un mes, un projecte de llei que reguli les concessions d'aquestes.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 17.

Passam a la votació de la número 20 del Grup Parlamentari PSM I EEM.
20. El Govern prioritzara el projecle de desviamelll
dellOrrent de Manacor en el cOflveni signal amb el Ministeri d'Obres Públiques, Transporls i Medi Ambient sobre
infraestructures hidrauliques, en el qual es destinen 3.000
milions per a les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Pro posta número 18.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
18. Jtl Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar 1'actual !trafat de la carretera Deia-Sóller, preservant els elements s~ngulars d'arquitectura popular afectats per
aquesta.

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen¡;a la
sessió, passam a segona votació.

4857·

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 3 / 4,5 i 6 d'octubre del 1994

I

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

22. El Govern destinara una partida ~e 200 milions
de pessetes en carrec als Pressuposrs del 1995 amb J'objectiu d 'aconseguir l 'ús públic dels accessos a les pl'atges
ubicades a zones protegides per la Llei d'Arees naturals,
d'acord amb els ajuntamenrs, així com a la recuperació
per l'ús públic no rodat del Camí de Cavalis a l'illa de
Menorca.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Oueda
rebutjada la pro posta 22.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Pro posta 23.
29 vots a favor ...

(Remor de veus)
Repetirem la tercera votació de la proposta número 20.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

23. El Govern presentara al parlament, en el termini
d'un mes, un projecte de lid de mesures d'estalvi d'aigua.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

(Remor de veus)
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
En tercera votació 58 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció. En conseqüencia queda aprovada la proposta número
20.
Proposta número 21.

2/. El Parlament de les llles Balears insta el Govern a
procedir, en el termini d'ul1 mes, a la declaració del Camí de
Cavalls de Menorca com a Bé d'/nteres Cultural.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Oueda rebutjada la proposta 21.
Proposta 22.

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la
sessió, passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden se:re.

J

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? ,

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua
empat en tercera votació, i en conseqüencia queda rebutjada la proposta número 23
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b) Reduir en un 50% els alts carrecs de designació
directa.

Pro posta 24.
24. El Govern suprimira, amb caracter immediat els augments de complements específics als alts carrecs i funcionaris
de la CAIB, aprovats pel Consell de Govern dia 9 de juny del
1994, així com les gratificacions extraordinaries conegudes
com a "bufandes".

c) Reduir en un 20% les despeses de representa ció i
publicitat institucional.

d) Eliminar la Conselleria sense cartera.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyorfs i senyors diputats que s'abstenen?
29 votJa favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta 24.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 27.
Proposta 28.

Proposta 25.
25. El Govern presentara en el termini de dos mesos un
Pla de Prevenció de la Sida.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta 25.
Passam a la pro posta 26.
26. El Govern presentara al Parlament, en eltermini d'un
mes, un projecte de llei de creació de la renda mínima de
reinserció social.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta 26.

28. El Govern presentara en el termini de tres mesos
una ampliació del Pla de Residus Solids Urbans que doni
prioritat a la recollida selectiva i la reutilització de residus.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la pro posta 28.
Pro posta 29.
29. El Govern declarara "sector estrategic" el de les
indústries de reciclatge de res idus, habilitant partides economiques i exempcions fiscals per a la seva promoció.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 29.

Pro posta 27.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar ~na política de major austeritat en la despesa pública
i, en conseqüenci~:

I
a) Congelar els sous dels alts carrecs polítics.

Proposta 30.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Conseller
de Cullllra a retirar l'Ordre número 17348, de 27 d'agost, sobre I 'lÍs de la llengua catalana a l 'ensenyamelllno
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universitari, i en dictara una alera que faci efectiva la implantació progressiva de la llengua catalana en IOts els ambits de
l'ensenyament, a les Illes Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
2S vots a favor, 29 en contra, S abstencions. Queda rebutjada la proposta número 30.
Proposta número 31.

31. El Parlamelll de les IIles Balears reitera la seva voluntat que sigui tramitada i aprovada amb la maxima urgencia
per les Cores Ceneralsla rcforma dc l 'Estall/l d'AulOllomia de
les f/les Balears a¡}((wada per ai/llcst parlamcllt el geller del
1991.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la proposta 31.
Proposta 32.

32. El Parlamellt de les Illes Balears proposa als grups
signaflls del Pacte A ulOllamic la seva denúncia davant 1'incomplimefll flagrant del sell cOfllingul.
Vots a favor?
A la proposta 32 no tenc assenyalada cap concordan~a, en
conseqüencia la sotmet a votació. Sr. Alfonso, no tenc assenyalada cap concordan~a, en conseqüencia la sotmet a votació. Proposta 32.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
9 vots a favor, 49 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia
queda rebutjada 1 a proposta número 32.
Passam a la votació de la proposta 33.
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33. El Parlament de les Illes Balears i~ta el Covern
a incremefllar progressivamem la partida destinada a
col'laborar amb els palsos en vies de desenvolupament,
per tal que en tres anys arribi al 0'7% dels pressuposts
generals de la CAIB.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
2S vots a favor, 29 en contra, S abstencions. En conseqüencia queda rebutjada la proposta número 33. La número 34 ha estat retirada, i en conseqüencia
amb aquestes votacions queda conelos el debat de política general. S'aixeca la sessió, gracies a tots.
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BOPIB núm.152 - 14 d'octubre del 1994
Article 28 e).

1. Les iniciatives parlamentàries i la resta de facultats
que aquest Reglament reserva als Grups Parlamentaris, en el cas
del Grup Mixt, només podran esser exercides per cadascun dels
conjunts de diputats que pertanyin a una mateixa formació, grup,
coalició o partit que hagués participat a les eleccions.
2. El Portaveu del Grup Mixt vendrà obligat a signar
aquells escrits d'iniciativa parlamentària que els Diputats del Grup
li presentin, sempre i quan no siguin contraris a l'establert en
aquest Reglament.
Article 28 f).
En cas de vot ponderat, el Portaveu o Diputat del Grup
Parlamentari Mixt representarà un nombre de vots igual als dels
membres que integren el Grup, excepte en cas que un o diversos
Diputats manifestin per escrit al President del Parlament, o de la
corresponent comissió, si n'és el cas, la seva voluntat en un altre
sentit. Quan això tengui lloc el sentit del vot del Diputat o
Diputats dissidents, serà el que es dedueixi de l'escrit de
referència, però si no fos possible deduir-lo, el vot serà
d'abstenció.
ARTICLE 2n.
L'article 51 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, tendrà la redacció següent:

6. Les conclusions d'aquestes Comissions, que no seran
vinculants per als tribunals ni afectaran les resolucions judicials,
hauran de plasmar-se en un dictamen que serà discutit en el Ple de
la Cambra. El President del Parlament, oïda la Junta de Portaveus,
està facultat per ordenar-ne el debat, concedir-hi la paraula i fixar-hi
el temps de les intervencions.
7. Les conclusions aprovades pel Ple de la Cambra seran
publicades en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i comunicades al Govern de la Comunitat Autònoma, sense
perjudici que la Mesa del Parlament en faci trasllat al Ministeri
Fiscal per a l'exercici, quan així pertoqui, de les accions oportunes.
8. A petició del Grup Parlamentari proposant, es
publicaran també al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els vots particulars rebutjats.
ARTICLE 3r.
L'article 76.3 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears tendrà la redacció següent:
3. Si es formalitzaren discrepàncies respecte de qui ha
d'intervenir, el President decidirà a l'acte en funció de les
diferències reals de posició, però donant sempre preferència a
aquells Diputats que representin formacions, grups, coalicions o
partits que haguessin participat a les eleccions, sobre aquells altres
que haguessin abandonat la formació política sota la qual haguessin
obtengut l'acta de Diputat.

Article 51.
1. Es podrà crear en el si del Parlament una Comissió
d'investigació sobre qualsevol assumpte d'interès públic, dins
l'àmbit competencial de la Comunitat Autònoma, a petició del
Govern, d'un Grup Parlamentari o de la cinquena part dels
Diputats membres de la Cambra.
2. Admesa la sol•licitud per la Mesa de la Cambra, se
n'ordenarà la seva publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears. Transcorreguts quinze dies des de la data de
la publicació sense que cap Grup Parlamentari manifesti la seva
oposició, quedarà automàticament creada la Comissió sol•licitada,
de la qual cosa el President donarà compte al Ple de la Cambra.
3. Si algun Grup Parlamentari manifestàs la seva
oposició a la creació de la Comissió d'investigació, se substanciarà
al respecte, debat en el Ple de la Cambra i es crearà l'esmentada
Comissió si, com a mínim, bé tots els Diputats de dos Grups
Parlamentaris o bé una quarta part dels Diputats membres de la
Cambra emeten vot favorable; en cas contrari, aquesta no serà
creada..
4. Les Comissions d'investigació elaboraran un pla de
treball i podran nomenar Ponències en el seu si i requerir-hi la
presència, a través de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, de qualsevol persona per tal d'oir-la.
5. La Presidència de la Cambra, oïda la Comissió, podrà,
si així pertoca, dictar les normes de procediment oportunes,
d'acord amb els principis generals establerts en aquest Reglament,
per tal d'ordenar-ne els debats.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada tota disposició que s'oposi a la Llei
present.
DISPOSICIÓ FINAL
La Llei present entrarà en vigor el dia de la sessió
constitutiva del Parlament de les Illes Balears, subsegüent a les
properes eleccions autonòmiques de maig del 1995.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3322/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
al debat general sobre l'acció política i de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del 1994).
RGE núm. 3323/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa al debat general sobre l'acció política i de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del
1994).
RGE núm. 3324/94, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa al debat general sobre l'acció política i de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del
1994).
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RGE núm. 3325/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa al debat general sobre l'acció política i de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 5 d'octubre del
1994).
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A tal efecte se sol•licita el traspàs del corresponent tram
de l'IRPF per tal que aquests ingressos equilibrin les despeses que
la transferència esmentada ha de produir.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre, abans del 31 de desembre del 1994,
l'Avanç de les Directrius d'Ordenació Territorial als organismes a
què fa referència l'article 14 de la Llei 8/1987, d'1 d'abril,
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que
preveuen l'article 163 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta les següents Propostes de Resolució,
com a conseqüència del Debat General sobre l'Acció Política i de
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura present, es
comprometi a transferir als Consells Insulars la titularitat de les
competències en les matèries següents: Cultura, Esports,
Agricultura i Pesca i Activitats Classificades. A tal efecte, en el
termini màxim d'un mes, la Comissió Tècnica Interinsular remetrà
al Parlament les corresponents Proposicions de Llei.
A més, en el termini màxim de tres mesos, el Govern
remetrà a la Comissió Tècnica Interinsular la seva proposta de
transferència als Consells Insulars de competències en matèria
d'ordenació turística.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim d'un mes, presenti
al Parlament un nou projecte de llei sobre l'exercici de les
competències transferides als Consells Insulars que substitueixi
l'entrat en data 18/12/92, el qual va ser retirat posteriorment.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, que dins l'any en curs, remeti a tots els
grups i formacions polítiques representades en el Parlament, el
projecte d'Estatut Fiscal i Econòmic propi de les Illes Balears que
es sol•licita de l'Administració Central.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que es comprometi, dins l'actual legislatura,
en finalitzar tota la tramitació i en entrar en vigor, tant a Mallorca
com a la resta d'illes, el POOT.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura present, adapti a
la Llei General d'Aigües 9/1985, de 12 de desembre, la
composició de la Junta d'Aigües de Balears creada per Llei 11/89
i, d'acord amb l'article 13.1 de la Llei superior, confereixi
competències executives a les Juntes Insulars.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura en curs, tengui
creada, enllestida i oberta una biblioteca pública a l'illa de
Formentera.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, abans de finalitzar la legislatura
present, decideixi el tipus i destinació d'ús per als ports de
competència de la Comunitat Autònoma a les diferents illes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències d'educació per al curs
1995-96, amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents.

10. Amb la finalitat de consensuar al màxim l'Avanç de
les Directrius d'Ordenació Territorial entre les distintes forces
polítiques amb representació parlamentària, el Govern de la
Comunitat Autònoma remetrà al Parlament, per a la seva discussió,
segons l'article 172 del seu Reglament en el termini de quinze dies,
un document de criteris als quals s'ha de subjectar l'esmentat Avanç.
Per arribar a aquests criteris consensuats es prendrà com
a punt de partida el conjunt de documents elaborats per l'ONU i
anomenats Estratègia Mundial de la Conservació.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les Illes
Canàries quant a inversions per a noves carreteres.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les Illes
Canàries en matèria d'IVA pels vols xàrters amb origen o destinació
al nostre arxipèlag.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació del Pla d'Ordenació del
Transport regular de viatgers per carretera.
14.- El Pla d'Ordenació del Transport Regular de viatgers
per carretera de les Illes Balears contemplarà una terminal en els
terrenys de FEVE transferits per l'Estat, confinants amb la Plaça
Espanya, de Palma de Mallorca.
El Parc de les Estacions es dissenyarà de manera tal que
l'arribada dels passatgers, tant de tren com de transport regular de
la Part Forana, es faci al costat de la Plaça Espanya.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre a aquesta Cambra, en el termini
màxim d'un mes, un document de criteris, amb el calendari
corresponent, als quals s'ha de subjectar la privatització d'aquelles
empreses públiques que suposin una competència per al sector
privat i que no siguin d'interès estratègic per a les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a imposar a la Compañía Concesionaria del
Túnel de Sóller, SA les penalitats que estableix l'article 138 del
Reglamento de Contratos del Estado pel retard injustificat en la
finalització de les obres del Túnel de Sóller, computant els terminis
des que va acabar la darrera pròrroga (10/8/94), que el Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori va concedir.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim de tres mesos elabori
i tramiti una Proposició de Llei referida al Règim Econòmic i Fiscal
de les Illes Balears similar a l'existent a la Comunitat Autònoma de
Canàries.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, en el termini més breu possible, doni
solució a la depuració i reutilització de les aigües residuals dels
municipis de Maó i Es Castell a l'illa de Menorca mitjançant un
sistema o sistemes que no causin perjudicis mediambientals ni
discriminacions d'un municipi respecte de l'altre i viceversa.
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
Els diputats:
Cosme Vidal i Juan.
J. Peralta i Aparicio.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveuen l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del Debat General sobre l'Acció Política i de
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el
termini de 15 dies una ponència integrada per tots els grups
parlamentaris per elaborar una proposició de llei d'un Règim
Econòmic i Fiscal diferenciat de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el debat autonòmic efectuat en el Senat, així com les resolucions
acordades pel que signifiquen d'aprofundiment del procés
autonòmic i el reconeixement dels fets diferencials de les diverses
comunitats autònomes
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, perquè en la valoració de les competències
universitàries la inclusió de la nova inversió sigui una qüestió
fonamental. Per això, s'haurien de considerar les previsions de
creixement i consolidació de la Universitat de les Illes Balears i la
necessària dotació econòmica per aconseguir-ho.
4. El Parlament de les Illes Balears acorda celebrar en el
primer període de sessions del 1995 un Debat General sobre
Política Universitària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure amb les Federacions
d'Hosteleria de la Comunitat Autònoma i la Federació
Internacional dels tour operators un nou model de contracte
normalitzat per tal d'impedir, tant la sobre-contractació com les
anul•lacions gratuïtes.
6. El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres del Govern de la Comunitat Autònoma
mitjançant una ponència creada en el si de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. Per la qual cosa, el Govern de la Comunitat remetrà
al Parlament de les Illes Balears tota la documentació referida a
cada una d'aquestes operacions, immediatament després que
s'hagin realitzat.
7. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
Comissió Especial de control dels contractes d'obres i serveis de
la Comunitat Autònoma. El Govern crearà immediatament un
registre públic dels esmentats contractes.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que la
Comissió d'Estudi sobre la problemàtica de la construcció del Túnel
de Sóller no ha complit els seus objectius a causa de l'obstrucció
efectuada pel Govern de la Comunitat en no aportar la
documentació essencial que li fou sol•licitada per unanimitat per
l'esmentada Comissió, impedint així als diputats tenir un
coneixement suficient dels fets.
9. El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de 15 dies, una ponència formada per tots els grups
parlamentaris per tal d'elaborar la Proposició de Llei de Finançació
definitiva dels consells insulars, prevista a la Llei de Consells
Insulars
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a transferir als consells insulars les competències
d'agricultura i pesca abans de l'1 de gener del 1995, amb la gestió
inclosa dels fons europeus corresponents a aquestes competències.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projecte de llei de
creació d'un Fons de Cooperació Municipal.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat perquè sol•liciti del Govern de l'Estat i de la Unió
Europea la ubicació a Palma de la seu de l'Agència Europea de
Turisme
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, que en el termini de dos mesos posi en
funcionament els necessaris mecanismes legals, jurídics i tècnics pel
control de l'efectivitat de les depuradores de les Illes Balears.
14.- El Parlament de les Illes Balears acorda que a les
comissions insulars d'urbanisme no hi ha d'haver representants del
Govern de la Comunitat Autònoma
15. Atesa la importància estratègica que té el trànsit aeri
per a la nostra economia, el Parlament de les Illes Balears manifesta
la seva preocupació per la congestió aèria soferta aquest estiu i
expressa la necessitat d'impulsar un espai aeri comú europeu
16. El Parlament de les Illes Balears rebutja i protesta
enèrgicament per l'atac que realitza de forma continuada el periòdic
ABC a la nostra llengua i al dret del poble de les Illes Balears a
utilitzar-la.
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
C)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PP-UM
presenta les següents Propostes de Resolució al Debat General sobre
l'Acció Política i de Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè als barems de finançament autonòmic, homologui la
situació de pluriinsularitat amb la pluriprovincialitat i que la
primera, més costosa que la segona, tengui, com a mínim, un
tractament econòmic idèntic i no inferior com succeeix actualment.

BOPIB núm.152 - 14 d'octubre del 1994
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè assumeixi el finançament d'un pla de carreteres per
a l'arxipèlag balear, dotat d'una quantitat proporcional a l'extensió
del seu territori i als nivells de motorització registrats, a aplicar
pels titulars de la competència, d'acord amb el model convingut
amb les Illes Canàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè faciliti a les comunitats autònomes la gestió sobre
els Fons de Cohesió Europeus i perquè, en els casos en què es
tracti de qüestions de competències exclusives, es traspassi
igualment la gestió dels fons esmentats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè desenvolupi les accions necessàries que tendeixen
a la modificació de la Llei 22/1988 de Costes, en el sentit
d'atribuir a les comunitats autònomes l'autorització de les
instal•lacions de servei de temporada, com també ampliar les
competències en relació amb el domini públic marítim-terrestre i
zones de servitud de protecció i de trànsit, d'acord amb les
sentències del Tribunal Constitucional sobre la Llei de Costes i el
seu reglament i amb les competències de les Comunitats
autònomes sobre ordenació del litoral
5. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals de
l'Estat la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
aprovada per aquest Parlament el gener del 1991.
6. El Parlament de les Illes Balears reclama la petició de
reconfiguració del sistema de finançament autonòmic perquè, a les
regions en què la població de fet té un pes estimat superior al 5 per
cent de la població de dret, es consideri aquesta població en els
barems de finançament.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es comprometi a dur endavant de forma progressiva
el "Pla Integral de Família", amb la finalitat de donar suport a
totes i cadascuna de les necessitats que plantegin les famílies dins
tots els àmbits.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè dugui a terme programes que fomentin i promoguin
la integració de les dones a tots els àmbits de la societat
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè continuï impulsant els processos d'assumpció de les
facultats executives i de gestió pels Consells Insulars en les
matèries enumerades a l'article 39 de l'Estatut.
10. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment del Pacte Autonòmic del 1992.

13. El Parlament de les Illes Balears estima necessari que
s'incrementin les accions públiques encaminades a la valorització
dels aliments elaborats a les Balears i en especial aquells que es
realitzin amb matèries primes autòctones.
14.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
de la Comunitat Autònoma que posi tots els mitjans al seu abast en
les negociacions amb el Ministeri de Cultura per a l'obertura del
Museu de Menorca.
15. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
Balear perquè aquest insti el Govern de la Nació perquè aporti la
finançació necessària a efectes que sigui possible la restauració del
Castell d'Eivissa per part de les tres institucions (Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, Govern Balear i Ministeri de Cultura)
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació a realitzar les negociacions adients amb la finalitat que el
sistema de finançament del futur sistema educatiu autonòmic estigui
d'acord amb el que s'entén com a una educació de qualitat i per a
tothom.
17. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació pels acords i disposicions presos per els òrgans
corresponents de la Unió Europea que són perjudicials per als
interessos agrícoles de la nostra Comunitat Autònoma, en especial
els que afecten a arrabassar la vinya.
18. El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les Administracions Públiques,
que es redueixin duplicitats de funcions i es reconegui a les
comunitats autònomes el caràcter d'Administracions Executives
Ordinàries de l'Estat.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions financeres temporals realitzades pel Govern Balear
segons el Decret 39/1988 s'han fet complint escrupolosament la
legalitat vigent i el Tribunal de Comptes no ha reparat en cap
irregularitat.
20. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
Balear i al Govern de la Nació que donin suport a la candidatura de
la Ciutat de Palma com a seu de la futura Agència Europea de
Turisme, per entendre que aquesta reuneix les condicions per serho.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació per tal que desenvolupi les accions pertinents a efectes de la
formalització amb els distints Estats Nacionals amb competències
respecte als espais aeris de transport a Balears o des de les Balears,
del pertinent conveni que determini el règim de prioritat que dona
cobertura al principi consagrat al Tractat de Roma, de llibertat de
circulació.

11. El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat que es realitzi, el més aviat possible, la transferència a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les competències
en matèria de règim d'aigües, ordenació i concessió de recursos i
aprofitaments hidràulics.
12. El Parlament manifesta la seva voluntat de tenir un
tractament econòmic i fiscal diferenciat per a les Illes Balears de
manera semblant al que tenen les altres illes de la Comunitat
Europea.
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Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Manuel Jaén i Palacios.
D)
D'acord amb el que preveuen l'article 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup parlamentari
PSM i EEM presenta les següents Propostes de Resolució, derivades
del Debat General sobre l'Acció Política i de Govern.
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1. El Govern lliurarà al Parlament de les Illes Balears, en
el termini de 15 dies, per a la seva remissió als quatre grups
parlamentaris, la documentació del concurs de construcció,
conservació i explotació, com a carretera de peatge de la variant
de la carretera C-711, amb túnel que travessa la Serra d'Alfàbia,
següent:
a) Els informes previs, acords i actes de la Comissió
Avaluadora de les ofertes presentades al concurs de construcció,
conservació i explotació, com a carretera de peatge, de la variant
de la carretera C-711, amb túnel que travessi la Serra d'Alfàbia.
b) Els documents que van ser tenguts en compte pel
Consell de Govern, a la sessió de 18 de novembre del 1988, per
adjudicar el concurs a l'oferta encapçalada pel Sr. Antoni Cuart i
Ripoll.
c) Els escrits dels col•lectius que, segons el Preàmbul del
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió
administrativa, es personaren a l'expedient i expressaren la seva
opinió favorable a l'oferta encapçalada pel Sr. Antoni Cuart i
Ripoll.
d) L'informe singularitzat que, segons el Preàmbul del
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió,
fou emès per la Comissió Avaluadora de les ofertes presentades
al concurs.
e) Els expedients de les pròrrogues, especialment el de
la segona pròrroga concedida per a la finalització de les obres.
f) Els documents de l'expedient de licitació de les obres
per part de la Societat concessionària.
g) L'expedient de la Comissió Balear del Medi Ambient
en relació amb el projecte tècnic modificat de juliol del 1989.
2. El Govern presentarà, en el termini de 15 dies, les
Memòries dels Consells Insulars sobre la gestió de les
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat, segons els
criteris aprovats per l'Hble. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori dia 9 de març del 1994, o en manifestarà
les causes que ho impedeixin
3. El Govern presentarà, en el termini d'1 mes, el
Projecte de llei de sòl rústic.
4. El Govern presentarà, en el termini d'1 mes, el
Projecte de llei de règim fiscal i econòmic diferenciat de les Illes
Balears, per a la seva posterior tramitació davant el Congrés de
Diputats.
5. El Govern, en el termini de tres mesos, aprovarà el pla
d'ordenació dels recursos naturals dels illots de Migjorn i Ponent
d'Eivissa, com preveu la disposició addicional tercera de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
6. El Govern presentarà una comunicació al Parlament
sobre les causes que impedeixen el traspàs de funcions i de serveis
de l'Administració de l'Estat en matèria de Règim d'aigües i
aprofitaments hidràulics, canals i regadius; Aigües minerals i
termals; Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments
hidràulics; de Casinos, jocs i apostes; de Cooperatives, mútues no
integrades en el sistema de la seguretat social; d'Espectacles
públics; d'Indústria; d'Instal•lacions de producció, distribució i
transport d'energia; de Gestió de la prestació i serveis socials del
sistema de la seguretat social: INSERSO; de Gestió de museus,
arxius i biblioteques de titularitat estatals; d'Execució de la
legislació laboral i d'Educació universitària i no universitària.

7. El Govern presentarà, en el termini de 3 mesos, davant
la Comissió de Coordinació de Política Territorial el Pla Director de
l'Oferta Turística de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per a la seva
aprovació inicial.
8. El Govern presentarà, en el termini d'1 mes, davant la
Comissió Tècnica Interinsular la proposició d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, que en compliment de la Llei 8/1987, d'1
d'abril, d'Ordenació territorial de les Illes Balears, posi a informació
pública en el termini màxim de tres mesos l'Avanç de les Directrius
d'ordenació Territorial de les Illes Balears
10. El Govern presentarà, en el termini de 3 mesos, davant
la Comissió de Coordinació de Política Territorial el Pla Director de
Pedreres de les Illes Balears, per la seva aprovació inicial.
11. El Govern presentarà en el termini de dos mesos, un
projecte de Llei de regulació del Fons de Compensació
Intermunicipal.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar abans del proper període de sessions, un projecte de llei
regulador de la publicitat provinent del sector públic, que
contemplarà:
a) L'obligatorietat de modular mitjançant norma
reglamentària la participació dels diferents mitjans en l'adjudicació
de la publicitat, en base a criteris objectius d'àmbit territorial i de
difusió, de tal manera que es controli la utilització de la publicitat
com a element de discriminació fomentada des de les institucions
públiques.
b) L'establiment de criteris objectius que assegurin la
necessària limitació de la publicitat institucional en el decurs dels
processos electorals, per tal de salvaguardar el vot popular de tota
intromissió partidista fomentada des del sector públic.
13. El Govern recaptarà de l'Administració general de
l'Estat el ràpid pagament de les inversions fetes per a neteja i
manteniment de torrents.
14.- El Govern realitzarà les actuacions adients davant
l'Administració general de l'Estat per fer efectiva la ràpida
aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears
15. El Govern farà efectiu, en el termini màxim de tres
mesos, el pagament de les expropiacions pels nous traçats o
ampliacions de carreteres.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
limitar les adjudicacions directes de contractacions d'obres i serveis,
pels casos de justificada i ineludible urgència, fent seves les
recomanacions del Tribunal de Comptes
17. El Govern per tal d'acabar amb la discrecionalitat de
les subvencions presentarà, en el termini d'un mes, un projecte de
llei que en reguli les concessions.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar l'actual traçat de la carretera Deià-Sóller, preservant els
elements singulars d'arquitectura popular afectats per la mateixa.
19. El Govern inclourà als Pressuposts del 1995 la
partida pressupostària suficient per tal de dur a terme les obres de
millora i ampliació de la carretera comarcal 715 de Palma a
Manacor.
20. El Govern prioritzarà el projecte de desviament del
torrent de Manacor en el conveni signat amb el Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Mediambient sobre infraestructures
hidràuliques, en el qual es destinen 3.000 milions per a les Illes
Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
procedir, en el termini d'un mes, a la declaració del Camí de
Cavalls de Menorca com a Bé d'Interès Cultural.
22. El Govern destinarà una partida de 200 milions de
pessetes en càrrec als Pressuposts del 1995 amb l'objectiu
d'aconseguir l'ús públic dels accessos a les platges situades a zones
protegides per la Llei d'Àrees naturals, d'acord amb els
ajuntaments, així com a la recuperació per a l'ús públic no rodat
del Camí de Cavalls a l'illa de Menorca.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Conseller de
Cultura a retirar l'Ordre número 17348, de 27 d'agost, sobre l'ús de
la llengua catalana a l'ensenyament no universitari, i en dictarà una
altra que faci efectiva la implantació progressiva de la llengua
catalana en tots els àmbits de l'ensenyament, a les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada amb la màxima urgència per
les Corts Generals la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears aprovada per aquest parlament el gener del 1991.
32. El Parlament de les Illes Balears proposa als grups
signants del Pacte Autonòmic la seva denúncia davant
l'incompliment flagrant del seu contingut.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar progressivament la partida destinada a col•laborar amb
els països en vies de desenvolupament, per tal que en tres anys
arribi al 0'7% dels pressuposts generals de la CAIB.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
participar econòmicament en la rehabilitació de La Trapa.
Palma, a 5 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

23. El Govern presentarà al Parlament, en el termini d'un
mes, un projecte de llei de mesures d'estalvi d'aigua.
24. El Govern suprimirà, amb caràcter immediat els
augments de complements específics als alts càrrecs i funcionaris
de la CAIB, aprovats pel Consell de Govern dia 9 de juny del
1994, així com les gratificacions extraordinàries conegudes com
a "bufandes".
25. El Govern presentarà en el termini de dos mesos un
Pla de Prevenció de la Sida.
26. El Govern presentarà al Parlament, en el termini d'un
mes, un projecte de llei de creació de la Renda Mínima de
Reinserció Social.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar una política de major austeritat en la despesa pública i, en
conseqüència:
a) Congelar els sous dels alts càrrecs polítics.
b) Reduir en un 50% els alts càrrecs de designació
directa.
c) Reduir en un 20% les despeses de representació i
publicitat institucional.
d) Eliminar la Conselleria sense cartera.
28. El Govern presentarà en el termini de tres mesos una
ampliació del Pla de Residus Sòlids Urbans que doni prioritat a la
recollida selectiva i la reutilització de residus.
29. El Govern declararà "sector estratègic" el de les
indústries de reciclatge de residus, habilitant partides econòmiques
i exempcions fiscals per a la seva promoció.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3331/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al President de la Comunitat Autònoma , relativa a favoritismes i
abusos en la contractació de personal. (Mesa d'11 d'octubre del
1994).
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al President de la Comunitat sobre:
Interpel•lació sobre favoritismes i abusos en la
contractació de personal per part de l'Administració Autonòmica,
Consorcis i Empreses Públiques.
Palma, a 6 d'octubre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 6 d'octubre de
1994, s'aprovaren les Resolucions següents, en el marc del debat
general sobre acció política i de govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Palma, a 13 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
1.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura present, es
comprometi a transferir als Consells Insulars la titularitat de les
competències en les matèries següents: Cultura, Esports,
Agricultura i Pesca i Activitats Classificades. A tal efecte, la
Comissió Tècnica Interinsular remetrà al Parlament les
corresponents Proposicions de Llei, dins un termini que permeti
la seva tramitació i aprovació abans de que s'acabi l'actual
legislatura.
A més, també dins la legislatura actual, el Govern
remetrà a la Comissió Tècnica Interinsular la seva proposta de
transferència als Consells Insulars de competències en matèria
d'ordenació turística.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que es comprometi, dins l'actual
legislatura, a finalitzar tota la tramitació i que entri en vigor, tant
a Mallorca com a la resta d'illes, el POOT.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, dins de la legislatura en curs, tengui
creada, enllestida i oberta una biblioteca pública a l'illa de
Formentera.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, abans de finalitzar la legislatura
present, decideixi el tipus i destinació d'ús per als ports de
competència de la Comunitat Autònoma a les diferents illes.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la transferència de les competències d'educació per al curs
1995-96, amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents.
A tal efecte se sol•licita el traspàs del corresponent tram
de l'IRPF per tal que aquests ingressos equilibrin les despeses que
la transferència esmentada ha de produir.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les Illes
Canàries quant a inversions per a noves carreteres.
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7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les Illes
Canàries en matèria d'IVA pels vols xàrters amb origen o destinació
al nostre arxipèlag.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, en el termini més breu possible, doni
solució a la depuració i reutilització de les aigües residuals dels
municipis de Maó i es Castell a l'illa de Menorca mitjançant un
sistema o sistemes que no causin perjudicis mediambientals ni
discriminacions d'un municipi respecte de l'altre i viceversa.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el de la Nació, perquè en la valoració de les
competències universitàries la inclusió de la nova inversió sigui una
qüestió fonamental. Per això, s'haurien de considerar les previsions
de creixement i consolidació de la Universitat de les Illes Balears i
la necessària dotació econòmica per aconseguir-ho.
10.- El Parlament de les Illes Balears acorda celebrar en
el primer període de sessions del 1995 un Debat General sobre
Política Universitària.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure amb les Federacions
d'Hosteleria de la Comunitat Autònoma i la Federació Internacional
dels Tour Operators un nou model de contracte normalitzat per tal
d'impedir, tant la sobre-contractació com les anul•lacions gratuïtes.
12.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Nació perquè els barems de finançament autonòmic, homologuin
la situació de pluriinsularitat amb la pluriprovincialitat i que la
primera, més costosa que la segona, tengui, com a mínim, un
tractament econòmic idèntic i no inferior com succeeix actualment.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè assumeixi el finançament d'un pla de carreteres per
a l'arxipèlag balear, dotat d'una quantitat proporcional a l'extensió
del seu territori i als nivells de motorització registrats, a aplicar pels
titulars de la competència, d'acord amb el model convingut amb les
Illes Canàries.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè faciliti a les comunitats autònomes la gestió sobre
els Fons de Cohesió Europeus i perquè, en els casos en què es tracti
de qüestions de competències exclusives, es traspassi igualment la
gestió dels fons esmentats.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè desenvolupi les accions necessàries que tendeixen a
la modificació de la Llei 22/1988 de Costes, en el sentit d'atribuir a
les Comunitats autònomes l'autorització de les instal•lacions de
servei de temporada, com també ampliar les competències en
relació amb el domini públic marítim-terrestre i zones de servitud
de protecció i de trànsit, d'acord amb les sentències del Tribunal
Constitucional sobre la Llei de Costes i el seu reglament i amb les
competències de les Comunitats autònomes sobre ordenació del
litoral
16.- El Parlament de les Illes Balears reclama la petició de
reconfiguració del sistema de finançament autonòmic perquè, a les
regions en que la població de fet té un pes estimat superior al 5 per
cent de la població de dret, es consideri aquesta població en els
barems de finançament.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es comprometi a dur endavant de forma progressiva
el "Pla Integral de Família", amb la finalitat de donar suport a
totes i cadascuna de les necessitats que plantegin les famílies dins
tots els àmbits.

29.- El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions financeres temporals realitzades pel Govern Balear
segons el Decret 39/1988 s'han fet complint escrupolosament la
legalitat vigent i el Tribunal de Comptes no ha reparat en cap
irregularitat.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè dugui a terme programes que fomentin i promoguin
l'integració de les dones a tots els àmbits de la societat

30.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
Balear i al Govern de la Nació que donin suport a la candidatura de
la Ciutat de Palma com a seu de la futura Agència Europea de
Turisme, per entendre que aquesta reuneix les condicions per serho.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè continuï impulsant els processos d'assumpció de les
facultats executives i de gestió pels Consells Insulars en les
matèries enumerades a l'article 39 de l'Estatut.
20.- El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment del Pacte Autonòmic del 1992.
21.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de que es realitzi, el més aviat possible, la transferència
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les competències
en matèria de règim d'aigües, ordenació i concessió de recursos i
aprofitaments hidràulics.

31.- El Parlament de les illes Balears insta el Govern de
la Nació per tal que desenvolupi les accions pertinents a efectes de
la formalització amb els distints Estats Nacionals amb competències
respecte als espais aeris de transport a Balears o des de les Balears,
del pertinent conveni que determini el règim de prioritat que dóna
cobertura al principi consagrat al Tractat de Roma, de llibertat de
circulació.
32.- El Govern presentarà, en el termini d'un mes, el
Projecte de llei de règim fiscal i econòmic diferenciat de les Illes
Balears, per a la seva posterior tramitació davant el Congrés de
Diputats.

22.- El Parlament manifesta la seva voluntat de tenir un
tractament econòmic i fiscal diferenciat per a les Illes Balears de
manera semblant al que tenen les altres Illes de la Comunitat
Europea.

33.- El Govern recaptarà de l'Administració general de
l'Estat el ràpid pagament de les inversions fetes per neteja i
manteniment de torrents.

23.- El Parlament de les Illes Balears estima necessari
que s'incrementin les accions públiques encaminades a la
valorització dels aliments elaborats a les Balears i en especial
aquells que es realitzin amb matèries primeres autòctones.

34.- El Govern realitzarà les actuacions adients davant
l'Administració general de l'Estat per fer efectiva la ràpida
aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

24.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
de la Comunitat Autònoma que posi tots els mitjans al seu abast
en les negociacions amb el Ministeri de Cultura per a l'obertura
del Museu de Menorca.
25.- El Parlament de les Illes Balears sol.licita al Govern
Balear que aquest insti el Govern de la Nació perquè aporti la
finançació necessària a efectes que sigui possible la restauració
del Castell d'Eivissa per part de les tres institucions (Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, Govern Balear i Ministeri de
Cultura).
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació a realitzar les negociacions adients amb la finalitat que
el sistema de finançament del futur sistema educatiu autonòmic
estigui d'acord amb el que s'entén com a una educació de qualitat
i per a tothom.
27.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació pels acords i disposicions presos pels òrgans
corresponents de l'Unió Europea que són perjudicials per als
interessos agrícoles de la nostra Comunitat Autònoma, en especial
els que afecten a arrabassar la vinya.
28.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les Administracions Públiques,
que es redueixin duplicitats de funcions i es reconegui a les
comunitats autònomes el caràcter d'Administracions Executives
Ordinàries de l'Estat.

35.- El Govern inclourà als Pressuposts del 1995 la
previsió pressupostària suficient per tal de dur a terme les obres de
millora i ampliació de la carretera comarcal 715 de Palma a
Manacor.
36.- El Govern prioritzarà el projecte de desviament del
torrent de Manacor en el conveni signat amb el Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Mediambient sobre infraestructures
hidràuliques, en el qual es destinen 3.000 milions per a les Illes
Balears.
37.-El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que sigui tramitada i aprovada amb la màxima urgència per
les Corts Generals la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears aprovada per aquest Parlament el gener del 1991.
Palma, 7 d'octubre del 1994.
El Secretari Primer:
Jesús G. Martínez de Dios.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

BOPIB núm.153 - 21 d'octubre del 1994

Punt 14:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre del 1994, REBUTJÀ els apartats 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15
i 16, de les Propostes de Resolució RGE núm. 3322/94, del Grup
Parlamentari MIXT, relatives al debat general sobre l'acció política
i de govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 152 de 14 d'octubre del 1994).
Aquests apartats, obtengueren el resultat següent:
Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre del 1994, REBUTJÀ els apartats 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 i 33, de les
Propostes de Resolució RGE núm. 3325/94, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, relatives al debat general sobre l'acció política i de
govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm.
152 de 14 d'octubre del 1994).
Aquests apartats, obtengueren el resultat següent:

Punts 5, 13 i 15, després de tres votacions el resultat fou:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Punts 1, 6, 10, 11, 15 (després de tres votacions), 17, 22,
24, 25, 26, 28 i 29:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Punts 9, 10 (després de tres votacions), 14 i 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

fou :

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre del 1994, REBUTJÀ els apartats 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15 i 16, de les Propostes de Resolució RGE núm. 3323/94,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatives al debat general
sobre l'acció política i de govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 152 de 14 d'octubre del 1994).
Aquests apartats, obtengueren el resultat següent:
Punts 1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 i 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Punts 2, 3, 5, 9, 16 i 23, després de tres votacions el resultat
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Punts 12, 21, 30 i 33:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Punts 18 i 27:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Punt 32:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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BOPIB núm.153 - 21 d'octubre del 1994

Ordre de Publicació

1.4. INFORMACIÓ
D)

Ordre de Publicació
A)
Relativa a no votació de l'apartat 10 de les Propostes de
Resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA, del Debat sobre
l'orientació política general del Govern de la CAIB.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'octubre del 1994, no es votà l'apartat 10 de les Propostes de
Resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA RGE. núm. 3323/94
ja que era coincident amb la Proposta núm. 1 del Grup
Parlamentari MIXT.

Relativa a retirada de l'apartat 34 de les Propostes de
resolució RGE. núm. 3325/94, presentades pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, relatives al debat general sobre l'acció política i de
govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'octubre del 1994, fou retirat l'apartat 34 de les propostes de
resolució de referència (publicades al BOPIB núm. 152 de dia 14
d'octubre del 1994).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació

Relativa a aprovació de l'esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE. núm. 2969/94, presentada pel Grup Parlamentari
PP-UM.

Relativa a no votació dels apartats 7 i 8 de les Propostes
de Resolució del Grup Parlamentari PSM i EEM, del Debat sobre
l'orientació política general del Govern de la CAIB.

El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 11
d'octubre del 1994, va aprovar per assentiment l'esmena a la totalitat
RGE. núm. 2969/94, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM a la
Proposició de Llei de Patrimoni Històric-artístic de la CAIB.

B)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'octubre del 1994, no es votaren els apartats 7 i 8 de les
Propostes de Resolució del Grup Parlamentari PSM i EEM RGE.
núm. 3325/94 ja que eren coincidents amb les Propostes núms. 1 i
4 del Grup Parlamentari MIXT.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada dels apartats 3 i 17 de les Propostes
de resolució RGE. núm. 3322/94, presentades pel Grup
Parlamentari MIXT, relatives al debat general sobre l'acció política
i de govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'octubre del 1994, foren retirats els apartats 3 i 17 de les
propostes de resolució de referència (publicades al BOPIB núm.
152 de dia 14 d'octubre del 1994).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
F)
Relativa a presa en consideració de la Proposta presentada
per la Comissió Tècnica Interinsular RGE. núm. 2616/94, relativa a
atribució de competències als Consells Insulars en matèria de
Patrimoni Històric, Promoció Sociocultural, Animació sociocultural,
Dipòsit Legal de llibres i Esports.
El Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 10
d'octubre del 1994, va prendre en consideració per 33 vots a favor,
cap en contra i 23 abstencions, la Proposta presentada per la
Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de competències als
Consells Insulars en matèria de Patrimoni històric, Promoció
Sociocultural, Animació Sociocultural, Dipòsit Legal de llibres i
Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Punt únic: Debat sobre l'acció política i de Govern.
EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària en tom al debat sobre l’acció política i de
govern, que durà a terme en primera intervenció el Molt
Honorable President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Per tant, té la paraula el Sr. Cristòfol Soler, Molt
Honorable President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats:

Doble és, per tant, la importància de les sessions d’aquests
dies. M'avanç a dir que hi venc, senyores i senyors diputats, per
obrir camins de contrasts d’opinions i per situar de bell nou la
tasca política autonòmica allà on cal que romangui: en
l’elaboració dialogada de programes polítics sotmesos al sedàs
de la pluralitat i les majories dins el marc del normal
funcionament de les institucions democràtiques.
Començaré per explicar davant aquesta cambra que, durant
aquests mal comptats cent dies, m’ha preocupat llargament
arribar a la definició precisa de quin és l’estat, ara mateix, de la
nostra autonomia i de la nostra Comunitat. No estic parlant de
quin és el panorama general, perquè aquesta radiografia de cos
sencer vaig exposar-la en el discurs d’investidura. Allà feia un
reconeixement pam a pam de la nostra situació més immediata.
El que m’ha preocupat de llavors enea és trobar la definició de
quin era el nostre estat, no quina era la llista de mancances,
necessitats, éxits o desencerts.

Vuitanta-nou dies han transcorregut d'ençà de la
compareixença d'investidura davant el plenari d'aquest
Parlament, com a resultat de la qual la Cambra m’atorgà la
confiança política per ser proclamat president de la Comunitat
Autònoma.

Inesperadament, la definició, l’he trobada, després d’un ric
i apassionat pelegrinatge pels pobles de Mallorca, Menorca i
Pitiüses, escoltant presidents de consells insulars i batles de
pobles grans i petits, de corporacions d’un signe polític o
d’altre.

No opinaré -ans el contrari- que és un temps curt per fer avui
un debat de política general, malgrat que tota investidura és, per
definició, un macro-debat de política general. No ho és, perquè
proclam la necessitat de tenir acurada observança dels
reglaments quan no hi ha assentiment unànime en contrari. I no
ho és tampoc, perquè la delicada tasca que ens està confiada a
legisladors i Govern s’ha de nodrir constantment del debat
polític, sobretot en els primers compassos de la legislatura.

La paraula clau de la meva definició és una: esperança.
Esperança ferma i tossuda en la tasca i les obligacions de
procurar un model de vida millor. Una esperança
entusiasmadora, malgrat tot, d’anar fent país. No hem viscut un
estiu fàcil. Tampoc la resta de l’Estat no ha gaudit d’un estiu
fàcil; i no obstant això, senyores i senyors diputats, els pobles
de les Illes Balears estan farcits d’esperança colAlectiva, de
disposició d’ànim per construir els fonaments d’una legislatura
autonòmica -i d’uns mandats municipals-que tot just s’han
encetat.

Cal que arribin a les institucions d’autogovem tota casta de
preocupacions ciutadanes, i que hi arribin com més aviat millor
per assolir la normalitat de la vida política de les Illes Balears.
Atès que tres mesos després de la investidura l’actuació de
l’executiu que presidesc es troba ben encaminada dins els límits
de la normalitat de funcionament, l’oportunitat d’avui pot
suposar l’assoliment definitiu d’aquesta normalitat amb la qual
desig que es desenvolupi el treball parlamentari, i tota la vida
política de la Comunitat Autònoma.
A ningú no li passa per alt que torn a comparèixer per
debatre l’estat de la Comunitat quan som ben a prop dels
primers cent dies de Govern. Crec, idò, que és prou oportú que
ajuntem totes dues circumstàncies, i que avui desenvolupem
unes sessions parlamentàries que ultrapassin els deures estrictes
que marquen les previsions reglamentàries de la cambra
respecte dels debats anuals de política general, per oferir també
els nostres parers polítics sobre el que han estat els primers cent
dies del Govern que m’honor a presidir.
Si els debats de política general sempre resulten cabdals pel
que fa a l'interès de l’opinió pública, no dubtin que també creen
expectació ciutadana els balanços dels primers cent dies.

Comprovar poble a poble i Consell a Consell que els
representants de l’Administració local de les Balears no han
perdut la confiança ni la fe en les nostres institucions
d’autogovern, m’ha fet descobrir l’estat actual de la nostra
Comunitat. A la vegada, tots ells m’han confirmat en el
convenciment personal que els polítics tenim el deure
inajornable de portar a terme totes les nostres conviccions i
promeses polítiques, sobretot si hem acceptat compromisos
legislatius i obligacions executives per confiança de les
majories.
Senyores i senyors diputats, les Illes Balears són un poble
que pot estar dolgut i pot estar insatisfet, però comparteixin amb
mi que és a la vegada un poble esperançat. Que és ben viu i que
té dret a la ilAlusió.
Quines eren les qüestions troncals que formaven la meva
radiografia de Comunitat en començar la tasca de govern, i
quines són ara les passes donades en funció d’aquell diagnòstic?
Ho recordaré:
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Identitat institucional; identitat socioeconòmica sota
premisses d’actuació sostenible; identitat cultural; i, en quart
lloc cohesió social. Aquests quatre grans eixos orienten la tasca
política que hem iniciat des del Govern aquests primers mesos,
i per mitjà d’aquests oferiré la meva visió de l’estat de la
Comunitat. Tanmateix, però, no desenvoluparé les explicacions
per l’ordre en que he esmentat les qüestions troncals. En aquesta
ocasió vull començar l’anàlisi pel caire social de la cohesió.
Senyores i senyors diputats: sovint els estudis econòmics i
els informes de situació ens assabenten que les Balears som una
Comunitat rica i de renda per càpita capdavantera en el conjunt
de l’Estat. També ens distingim per haver començat a
preocupar-nos pel desenvolupament sostenible, o per la nostra
orientació envers la qualitat de vida. En definitiva, tendim a
creure que pertanyem a una societat benestant. Però res d’això
no adquireix autèntica dimensió, si no mostram sensibilitat per
fer política social. Justament per aquesta raó, avui vull obrir el
meu discurs referint-me a les necessitats de política social.
Estalonats en tots els importants precedents acumulats en
legislatures anteriors, ara creim necessària la formulació d’una
política social que aprofundeixi i reforci l’acció del Govern. La
política social, situada en un mínim de rigor metodològic, s’ha
de plasmar a mig i llarg termini. La legislatura actual és, de fet,
el marc general en que se desenvoluparà. Sembla inadequat, per
tant, exposar mesures a curt termini, sense més abast que
l’efecte de xoc immediat d’aquestes.
Vull dir que la proposta de política social té vocació de
legislatura i té vocació estructural. No obstant això, anunciï que,
per a l’exercici de 1996, aquesta política social incidirà en la
promoció d’un pla d’habitatges i en un pla de formació
ocupacional, com a dos instruments d’acció posats a disposició
d’una política social d’abast general. No cal dir que també
continuarem amb l’aplicació del suport transitori comunitari,
per esmentar una acció puntual de gran actualitat ara mateix a
les Balears, que, a un any vista de la seva aplicació, serà ben
prest susceptible de les primeres avaluacions, conjuntament amb
els consells insulars.
Dins el quadrienni, ens proposam diverses línies d’actuació
en habitatges socials, amb una promoció al voltant de 1.500
habitatges i 8.000 milions d’inversió, encara que no podem
oblidar l’aspecte de la disponibilitat de sol, ni tampoc
l’adequació del sol de que es disposi al nou Pla d’habitatges que
ara prepara l’Estat per al trienni 1996-99. Naturalment, aquestes
promocions de protecció oficial en règim especial aniran
destinades a famílies amb ingressos inferiors a 2'5 vegades el
salari mínim interprofessional. El promotor en serà l’Ibavi, i el
70% de les promocions seran en règim de propietat, i la resta (el
30%), en règim de lloguer. Val a dir també que la política de
l’Ibavi no s’acaba després de realitzada una promoció
immobiliària, sinó que això s’acompanya amb plans d’ajuda
d’assistents socials que presten un servei a les famílies
beneficiades per l’oferta d’habitatges en els casos que calgui.

Dins aquest marc de legislatura, tindran caràcter finalista les
promocions d’habitatge juvenil, amb prioritat per als joves
menors de 30 anys, estudiants i treballadors joves.
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En els pressuposts de 1996, s’executarà una quarta part del
programa, és a dir, una inversió de 2.000 milions de pessetes.
També en aquesta anualitat, continuarem amb la política de
promoció d’habitatges en el medi rural, per tal de protegir
l’assentament de la població en el lloc habitual de residència o
d’origen. No cal dir, com vostès saben, que una part d’aquestes
habitatges en règim especial s’oferiran a minusvàlids.
Pel que fa a la formació ocupacional, també l’any 96 serà
una anualitat d’avanços. No m’allargaré a explicar- los la
importància extraordinària de la formació ocupacional, ateses
les orientacions que formulen els organismes comunitaris per tal
d’establir una política de formació professional de la Unió
Europea. El que sí vull recordar a la cambra és que, dins dels
eixos generals de la Unió Europea, s’hi destaquen: Primer: els
anomenats Mares Comunitaris (que recullen els objectius
estructurals), segon: les iniciatives comunitàries, i tercer: els
programes específics.
A partir d’aquest panorama, el Govern pretén desenvolupar
l’Objectiu 3, l’horitzontal per a Balears, per tal de combatre
l’atur de llarga durada i facilitar la inserció professional dels
joves i de les persones exposades a l’exclusió del mercat
laboral. Desenvolupar també la Iniciativa "Horizon", destinada
a la millora de les possibilitats d’ocupació de les persones
minusvàlides, com també d’altres grups desfavorits.
Desenvolupar la Iniciativa "Youthstart", destinada a afavorir la
integració en el mercat de treball de joves menors de 20 anys
que no tenen qualificació suficient per accedir a un lloc de feina.
I com a tercer front, desenvolupar la Iniciativa "Now", destinada
a fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el
món de l’ocupació i la formació professional. En el quadrienni,
la nostra inversió com a Comunitat en matèria de formació
ocupacional generarà una inversió global de 8.000 milions de
pessetes.
La política d’acció social també coneixerà pròximament
l’elaboració i aprovació per part del Govern d’un reglament de
desenvolupament de la Llei d’acció social de 1987, que reculli
totes les normes aprovades fins ara; al mateix temps, que fixi en
un marc general totes les actuacions a desenvolupar en matèria
d’acció social. S’hi preveuran també tots els canals de
participació de les entitats ciutadanes i de coordinació amb els
consells insulars i els ajuntaments.
Pas ara a desenvolupar la identitat institucional. Esdevenir,
en tant que Govern i en tant que Parlament, instruments
capdavanters de reivindicació autonòmica, és un compromís
proclamat des del primer dia com a president de la Comunitat
Autònoma. Ni tan sols el rebuig a les Corts Generals de la
proposta de reforma estatutària faran desistir aquest president de
les conviccions més profundes, ni minvaran la tasca
d’enfortiment que consider necessària i justa, en el doble eix
Madrid-Palma, Govern- consells insulars.

Si bé hem de reconèixer que el text del 91 no ha nascut,
l’autonomia, senyores i senyors diputats; l’autonomia de les
Illes Balears és viva i ens pertany. Aquesta no ha mort. Mentre
gaudirem d’autonomia, posseirem totes les raons per continuar
dialogant i reivindicant un reconeixement d’autogovern més
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ampli, profund i a l’alçada de les característiques que, de fet,
conformen els nostres drets històrics i socials.
Potser els ciutadans de les illes Balears pensaran que s’ha
perdut una batalla; que adverteixin, però, que l’autonomia és
una realitat que conservam dins la mà, Que ens pertany
irreversiblement, i que hi hem de continuar treballant amb
tenacitat. Tal vegada, el que ha succeït és que les forces
parlamentàries de les Balears no hem sabut adonar-nos de
l’estratègia més raonable per actuar en matèria de reivindicació
estatutària. Exposat d’una manera ilAlustrativa, aquest Parlament
s’ha avesat a escometre l’aprofundiment de l’autonomia
mitjançant la mecànica de les majories numèriques, quan potser
el comportament eficaç hauria estat el consens.
Permetin que entri en detalls sobre aquesta reflexió. La
història dels treballs parlamentaris d’aquesta cambra, en
qualsevol legislatura que considerem, ha estat una història que
ha acabat sempre en l’assoliment d’una proposta de reforma
general de l’Estatut o de proposicions de llei d’assumpció de
noves competències per a Balears acordades per les majories.
En aquests casos, sempre hi ha havia algun grup que no hi venia
d’acord, en tot o en part, i les reclamacions de la cambra eren
enviades a les Corts Generals amb qualque vot discrepant. Mai
no hem fet realment un treball de consens, un treball que, amb
independència de l’abast de l’acord, vingués estalonat en la
unanimitat general de la cambra. Apel a tots els grups a
practicar l’aproximació.
Això és el que crec que ens cal tenir en compte. Qualsevol
passa endavant en favor del reforçament autonòmic reclama
indispensablement el consens. Hem de cercar, idò, millores
consensuades, i procurar d’obtenir allò en què tots estem
d’acord, maldament iniciem aquest camí amb coses petites o
d’escassa significació autonòmica. Això és el que jo sovint
anomeno -si em permeten l’expressió planera- la "pràctica de
l’aproximació", que pressuposa que hem d’avançar i només
avançar en allò en què assolirem consens general de tots els
grups parlamentaris. I això, senyores i senyors diputats, és el
que vull proposar-los avui.
Anirien molt errats, idò, aquells que pensin que una
autonomia millor, un Estatut de major abast competencial, es
guanya només treballant per mitjà de les institucions, talment
com si fos una responsabilitat de polítics per a polítics. Quan a
les Balears ens vam assabentar que la proposta del 91 de
reforma de L'Estatut no prosperaria al Congrés, vaig sentir el
mateix desencís que el de qualsevol ciutadà. A la vegada, però,
em vaig adonar que els esforços polítics i institucionals no són
suficients, si no vénen acompanyats d’una autèntica
sensibilització social, en el cor mateix de la ciutadania. Ens
pertoca fer, idò, en el bell mig del debat sobre la Comunitat, una
reflexió sincera i ponderada d’autocrítica general, d’abast
polític, però alhora cívic.
Malgrat les demostracions lloables de consciència pro
autonòmica d’entitats i colAlectius de les nostres Illes, potser els
partits polítics, com a agents d’opinió, no hem sabut encomanar
la ilAlusió als ciutadans. Sé que els habitants de les nostres illes
gaudeixen de consciència autonòmica, però, estam segurs que
n’hi ha abastament? Tal volta els partits i els grups
parlamentaris hem romàs massa preocupats per lluitar per una
millora jurídica de l’autonomia, però no hem provocat o no hem

deixondit de bon de veres l’interès i la mobilització de la
consciència ciutadana. Sembla com si tots haguéssim
contemplat un afer d’aquesta importància com si fos una qüestió
de gabinet, de les altes esferes de la classe política.
Per això mateix, jo, en nom del meu Govern i ateses les
cotes de responsabilitat capdavantera que ens pertoquen, anunciï
una crida per portar la consciència autonòmica a tot arreu, de
manera que puguem aconseguir, en front d’observadors
exteriors, una vitalitat social creixent i compacta, amb la qual
escalonar les accions polítiques. I fer veure també que sentim
l’autonomia balear com a mitjà d’expressió de la identitat
substancial del nostre ésser colAlectiu. Propòs, en conseqüència,
motivar un nou tarannà, capaç de sortir dels marges dels partits
i els grups parlamentaris, i capaç d’estendre’s civilment.
Abans d’entrar en altres qüestions del meu discurs,
permeti’m que sintetitzi l’explicació que he fet. Les pautes, per
tant, serien les següents:
Primer: despertar major grau de consciència autonòmica
entre la població, que malgrat que s’hi detecta, no n’hi ha
abastament.
Segon: aprofundir en les possibilitats de l’Estatut vigent i
portar a les darreres conseqüències els pactes autonòmics del
92.
Tercer: desplegar el paper autonòmic dels consells insulars,
com a via de doble efecte: augmentar la consciència autonòmica
i cohesionar les illes internament.
I quart: practicar l’aproximació política permanent.
Tots som cridats a construir una obra d’aquesta envergadura:
entitats cíviques, sindicats, mitjans de comunicació, partits,
associacions empresarials, veïnals, etc. Tot allò que hi
acumulem, esdevindrà palanca d’impuls d’aquells altres
aspectes institucionals i polítics de treball en favor d’un marc
estatutari més ambiciós i competencialment més satisfactori.

Ara com ara, per tant, les expectatives de reforçament
autonòmic es troben marcades en els pactes autonòmics de
1992. A ells, ens hi abocarem decididament. El panorama és bo.
S’han recordar les recents entrevistes amb responsables
ministerials, entre elles, la recent visita del Ministre
d’Administracions Públiques, Sr. Joan Lerma. No obstant això,
que ningú no pensi que la feina de la nostra autonomia només
cal que incideixi en les reclamacions de competències. En
frustraríem l’abast, si ens aturàvem aquí. Res no serà complert,
si no la cohesionam internament. Aquest pensament, ja el
coneix la Cambra. No hi insistiré; però em pertoca assabentar
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les senyores i senyors diputats que, en aquests tres mesos, no
hem estat de mans plegades.
Personalment, he retut visita als consells insulars de
Menorca, Mallorca i Eivissa i Formentera. Les converses han
girat principalment al voltant del procés de transferències. La
Comissió Tècnica Interinsular ja s’ha posat en marxa, i de la
primera sessió, n’ha sortit el calendari de prelació, fixat en dues
etapes per a la legislatura. En un primer tram s’estudiaran les
transferències d’agricultura, ramaderia i pesca, ordenació
turística i menors. En el segon, vindran transports de viatgers i
mercaderies per via terrestre, cooperatives i cambres agràries.
Ara bé, el meu Govern pensa que no basta amb el
compliment de la lletra del programa electoral del meu partit, ni
amb l’observança de la meva declaració d’investidura en
matèria autonòmica. La cohesió que cercam per a aquesta
legislatura és alguna cosa més fonda que tramitar promeses. Es
tracta de practicar la colAlaboració permanent amb els consells
insulars, una colAlaboració que no ha de ser una simple
mecànica administrativa, sinó que implica atenció directa de la
Presidència de la Comunitat Autònoma amb cadascun dels
consells i les illes que representen. Mentre no puguem arbitrar
un sistema de coordinació interinsular, vull que sigui el propi
President de la Comunitat qui assumeixi aquesta tasca, per la
qual cosa comunic al Parlament que em compromet a
desenvolupar una política de relació, encontre i diàleg
permanents amb els presidents insulars. Sens dubte, el
seguiment dels processos de transferències serà l’aspecte capital
d’aquest nou àmbit de cohesió interinsular. A més, aquesta
política vetllarà en tot moment per la coordinació, informació i
cooperació de les accions que desenvoluparà el Govern balear
a cadascuna de les illes de la Comunitat particularment
considerades.
D’altra banda, l’enfortiment autonòmic no és per al meu
Govern un concepte endogen, pel que fa a la cohesió interna. Ni
tan sols és un concepte de singularització de les Balears en el
context de l’Estat de les autonomies. L’enfortiment també és
una necessitat que ens hem de marcar dins el nou mapa de
l’Europa de les regions i de la Unió Europea. La nostra
pertinença a la Unió Europea ha canviat sensiblement el marc
de relacions polítiques en que ens movem. Les polítiques
comunitàries es dissenyen i s’apliquen per a resoldre problemes
similars, amb independència del país que se’n pugui beneficiar.
Les Balears som una comunitat amb un alt nivell de vida i amb
dificultat perquè la nostra veu s’escolti a Europa. Crec, per tant,
que hem de fer comunes amb les altres illes mediterrànies les
nostres reivindicacions i aportacions relacionades amb la
construcció europea i el desenvolupament de la conca
occidental.
És necessari crear una imatge per a les illes del Mediterrani
que ens serveixi per rompre les idees estereotipades que es
tenen de nosaltres. És així que apostam per una política activa
de cooperació, iniciativa, intercanvi, etc., en tot allò que són
objectius i mancances comunes. Per a nosaltres el marc més
idoni actualment és l’Imedoc (Illes de la Mediterrània
Occidental), com a grup regional format per tres regions amb
característiques bàsiques de població, dimensions, localització,
nivell de vida, cultura, etc. bastant similars.
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Altrament, la Presidència del Govern estudia ara la
possibilitat de procedir a una reorganització administrativa per
centralitzar tot el flux de relacions que ja hi ha entre
l’Administració de la Comunitat i l’Administració comunitària,
i a l’inrevés. Aquest canal que volem obrir tendria com a funció
essencial la coordinació, unificació i projecció de la política
comunitària en tot allò que afecta la nostra comunitat autònoma.
No voldria acabar la meva exposició en aquesta àrea
institucional sense manifestar el meu desig que, d’aquí a finals
d’any, s’arribi al consens per plantejar a aquesta cambra una
proposta concreta per a la constitució de la Sindicatura de
Comptes. Al mateix temps, pens que, l’any vinent, serà possible
apropar postures per constituir també la Sindicatura de Greuges.
Identitat socioeconòmica. Abans de res, em permet de
recordar que, des de la condició de president de la Comunitat,
he mantingut reunions amb els agents econòmics i socials de les
Balears. Aquest gest, per ell mateix considerat, no té una
transcendència particular; en som conscient. Però és per a mi la
prova de la voluntat de diàleg promesa durant la investidura.
En segon lloc, he de manifestar que, a partir de l’obertura de
diàleg amb tota casta d’interlocutors, el meu Govern ha afrontat
la qüestió de les àrees econòmiques des d’una triple finalitat:
cercar la màxima austeritat corrent, no perjudicar la màxima
inversió productiva i assolir una actuació amb sensibilitat
mediambiental.
Com a exemple d’austeritat, hem iniciat un procés de
dissolució d’algunes empreses públiques, no perquè fossin
innecessàries, sinó perquè la situació ha evolucionat en certs
casos i el més adequat era fer-les desaparèixer. Així succeirà
amb els Serveis d’Aqüicultura Marina. I en un futur pròxim,
amb l‘Institut Balear de Serveis a la Joventut. La reducció d’un
terç del nombre d’assessors del Govern també és una mesura
encaminada a l’austeritat.

El nostre concepte d’identitat socioeconòmica per a les
Balears connecta directament amb la política mediambiental. La
imbricació de tots dos conceptes és palesa en els resultats d’una
enquesta que ha realitzat el Govern recentment, i que posa de
relleu l’alta sensibilitat social en aquestes qüestions. Més del
90% dels enquestats han manifestat que desitgen un model
territorial qualitatiu, clarament acurat amb el manteniment dels
valors naturals i mediambientals de les Illes. Aquesta dada de
l’enquesta, la valoram, d’entrada, com una primera referència
significativa d’allò que en el discurs d’investidura jo mateix
deia en parlar de les directrius d’ordenació.
Recordaran les senyores i senyors diputats que llavors vaig
dir que ens caldria un consens d’àmplia base social i
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institucional sobre el model territorial a cada una de les Illes de
la Comunitat. Idò bé, l’enquesta a què faig referència és ja una
evidència real de la sensibilitat i de l’existència d’un acord tàcit
en el si de la població de les Balears. Com podran deduir les
diputades i diputats de la cambra, l’enquesta, d’altra banda, és
també una realització concreta duita a terme en el compromís
adquirit per assolir les directrius d’ordenació, entorn a les quals
ens hem posat a treballar de bon començament.
Com hem plantejat la feina per assolir les directrius? En
quatre grans etapes. La primera, d’anàlisi prèvia sectorial i
social. La segona, amb la redacció de les hipòtesis del model
territorial i subsegüent aprovació. Quant a aquesta redacció, el
conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori té el
compromís de comparèixer davant la Comissió corresponent per
donar compte del contingut. I quant a l’aprovació, pens que
podem fixar-la cap allà el gener del 96. La tercera etapa és la
presentació de l’avanç de directrius, i la data, al voltant del mes
de setembre vinent. Per últim, la quarta etapa serà l’aprovació
final de les directrius d’ordenació.
En termes generals, podem constatar que les futures
directrius descansen sobre la idea de desenvolupament
sostenible i la qualitat de vida. Però el cercle normatiu de
defensa del territori no depèn sols de les directrius, que per elles
mateixes representen un únic instrument. El mosaic és més
ampli, perquè cal sumar-li bàsicament la Llei de costes i la Llei
d’espais naturals, com també el projecte de Llei de sòl rústic
que el meu Govern presentarà al Parlament.
No deixaré passar l’ocasió per referir-me breument als plans
especials de desenvolupament de la Llei d’espais naturals. El
Govern donarà prioritat a aquells que afecten zones que tenen
demanda d’ús. Això suposa, a la pràctica, començar per: A l’Illa
de Mallorca, sa Calobra. A l’Illa de Menorca, costa sud,
específicament, el terme de Ciutadella; i a Eivissa i Formentera,
ses Salines.

La Conselleria de Turisme ja treballa en la redacció d’un
segon Pla d’embelliment de les zones turístiques. Amb ell
aplicarem el que anomenam "projectes de cirurgia urbanística",
amb 1.000 milions de pessetes. A més, hem remès a la Cambra
un projecte de Llei de modernització de l’oferta
complementaria.
Els POOT de Menorca i d‘Eivissa i Formentera també seran
instruments orientats a la mateixa finalitat bàsica de planificar
amb sensibilitat mediambiental. El de Mallorca, que no està
barrat a perfeccions, ja es troba en vigor. A l’hora de la seva
aplicació pràctica, el Govern ha donat exemple amb
l’esbucament de l’antiga residència de la Conselleria de
Turisme a Cala Rajada i la posterior substitució per una plaça
pública que ofereix una zona verda de 2.850 metres quadrats.
Però, com molt bé saben les senyores i senyors diputats, sovint
les lleis acompleixen la finalitat real del legislador quan de la
seva aplicació en tenen cura Administració i administrats.
Per això, i pel que fa als POOT, és imprescindible recaptar
activament la iniciativa privada per tal de promoure
suggeriments a l’àmbit d’un POOT que els empresaris han estat
els primers a reclamar. A més, cal implicar-hi ajuntaments,
consells insulars i Administració central, promovent iniciatives
i contribuint amb recursos financers per al desenvolupament
òptim del pla. Puc comunicar a la cambra que els plans
d’ordenació de l’oferta de Menorca i Eivissa i Formentera són
pràcticament enllestits de continguts, i que l’aprovació inicial
del de Menorca i el d’Eivissa i Formentera serà un fet el
desembre d’enguany.
Fidels, però, a la importància que atribuïm a la formació
professional, és oportú esmentar la recent inauguració, ahir
mateix, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme.
En resum: modernització de l’oferta complementaria,
aplicació dels POOT amb criteris d’esponjament i ampliació
dels plans d’embelliment constitueixen la conducta política de
l’acció del Govern en tot allò que té a veure amb les qüestions
estructurals de l’aparell turístic de les Balears.
En matèries industrial i comercial, el Govern mantindrà una
atenció especial en el procés d’aplicació del Pla de suport al
comerç, el Pla de reindustrialització, el lliurament a aquesta
cambra del Pla energètic i les polítiques de projecció i difusió
de l’artesania.

Altres previsions de medi ambient ofereixen una inversió
per a 1996 de 750 milions de pessetes dins els plans de
reutilització d’aigües residuals per escometre diversos projectes;
així com el de reconduir la situació dels camps de golf que
actualment tenen autorització per utilitzar aigües d’extracció.
Això vol dir que aquests camps de golf han de passar, en un
termini màxim de dos anys, a utilitzar aigües depurades.
Senyores i senyors diputats: pens que fruit de totes aquestes
primeres actuacions és l’impuls que ha conegut darrerament la
Comissió Balear de Medi Ambient, que ara viu uns moments de
potenciació en favor de tota la tasca mediambiental que volem
acomplir.
Moltes d’altres, tanmateix, són les matèries que conflueixen
en l’expressió "identitat socioeconòmica". Ens cal, per tant, fer
una repàs als sectors econòmics.

En relació amb el Pla energètic, avanç que hem començat a
estudiar la creació d’una Agencia Balear de l’Energia, un ens de
característiques semblants als que hi ha a altres regions i països.
El seu objecte serà. la investigació i desenvolupament de
programes energètics, i desplegar programes d’assessorament
i d’auditories energètiques, entre d’altres.
En matèria de política agrària, partim de les idees motrius de
millorar les rendes, modernitzar les explotacions, i la
conservació del medi natural. Ens proposam també incentivar
que el sector de productes agrícoles s’agrupi, en una política
comercial capaç de competir en els mercats locals. A més,
obrirem una política d’assegurances agràries per al 96, que
abastarà les assegurances agràries pròpiament dites i les
assegurances contra la sequera.
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Pel que fa a la conservació del medi, puc anunciar que el
personal de Sefobasa que en temporada d’estiu atén la xarxa
contra incendis forestals, ha passat fa pocs dies a desenvolupar
tasques de reforestació i neteja de boscos. A tall d’exemple, s’ha
començat a la zona d’Artà una campanya de plantació de 15.000
alzines, que duen a terme grups d’alAlots i alAlotes en programes
de foment de lluita contra la desforestació.
Quines actuacions podem anunciar en matèria
d’infraestructures? En carreteres tenim una previsió inversora
de 20.000 milions de pessetes en noves obres i de 1.500 anuals
per a conservació i millora de la xarxa actual. Aquests
paràmetres són referits al quadrienni 96-99. Ara bé, dins els
programes de l’any que ve, invertirem 6.250 milions en obra
nova i 1.280 en conservació. Tot això, però, ho preveim al
marge de l’eventual conveni que ara es negocia amb l’Estat, i
que pot fer augmentar sensiblement les previsions esmentades.
En ports, dins el 96, invertirem 1.000 milions en millora i
optimització. I en política hidrològica contemplam dues
inversions estructurals ja aprovades: la planta potabilitzadora
de Palma i el transvasament de sa Costera.
Acabat el repàs sectorialitzat, tancaré l’exposició amb unes
valoracions d’anàlisi macro-econòmica. Totes les xifres que
avui es fan públiques relatives a la situació econòmica de les
Balears són positives. Punt més, punt manco, hi ha acord a dir
que l’economia va ser l’any passat, i torna a ser-ho enguany, la
més àgil de l’Estat espanyol. Fins i tot, es pot dir que pertanyem
al grup capdavanter de les regions d’Europa, i per suposat, que
creixem més que la mitjana europea. Ara bé, com a responsable
polític em pertoca d’anar més enllà de les xifres, per veure
quina realitat hi ha al darrera del creixement. Jo hi aportaré la
visió del Govern, i ho exposaré en quatre punts.

En primer lloc, hem de dir que els creixements econòmics
del 94 i del 95 no es fonamenten sobre el consum de territori,
l’increment de l’oferta i, en definitiva, sobre la degradació del
producte. Hi ha hagut un increment de la qualitat mitjana de
l’oferta turística. També s’hi detecta un increment dels preus de
l’allotjament turístic i, a més, no s’ha produït un creixement
només en quantitat.
En segon lloc, el creixement del 94 i especialment el del 95
no descansa exclusivament en el turisme. És veritat que el
turisme creix, i que creix molt; però la resta de sectors
evoluciona bé, positivament. I això és satisfactori, tot i que hi ha
subsectors que viuen una situació parcialment dolenta.
En tercer lloc, una visió més acurada de la realitat
econòmica ens ajuda a detectar un creixement que presenta
nombrosos casos d’increment de qualitat, d’imaginació, de
creació i d’aportació de disseny.
Aquest bienni hi ha un creixement clar per a tots aquells
empresaris de la sabata, la pell i la bijuteria que han apostat pel
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disseny, i que actuen amb principis de dinamisme com a
iniciativa privada.
Enguany també els hotels i allotjaments que han fet una
aportació de zones verdes, d’oci, de llocs atractius, tenen un
preu millor i veuen recompensada la seva elecció. Dit amb altres
termes, aquest creixement té molt de premi als empresaris i
agents econòmics que han triat una economia productiva, en
lloc d’una economia especulativa.
En quart lloc, quan el teixit social s’interroga quina relació
té aquest creixement amb ell, hi ha una resposta immediata:
enguany hem arribat a baixar la taxa d’atur de les Balears a
nivells inferiors al 8%. O sigui, que 27.000 persones es varen
quedar fora del circuit de la producció i el món laboral. Encara
són moltes, en termes absoluts, però anys enrera teníem 35.000
persones sense feina. Tot i estar lluny de l’horitzó ideal, la
tendència ens ha de satisfer.
Les Illes Balears han presentat enguany una ocupació
turística de quasi total capacitat dels allotjaments de maig-juny
a octubre. Aquest nivell d’ocupació vol dir que no es pot créixer
més. Així i tot, registram creixement d’ingressos perquè els
visitants han pagat més per la seva estada. Ara bé: el nombre de
visitants ha tocat sostre, i sembla que no hi ha més capacitat de
places turístiques en temporada alta, perquè som un territori
fràgil. Tenim un medi natural sensible. Per tant, ens cal la
millora de la qualitat, via a través de la qual hem començat a
orientar l’acció del Govern, pel que fa al creixement econòmic,
el desenvolupament i la política territorial. El nostre punt
d’equilibri està a compatibilitzar aquesta preservació amb el
dret al creixement econòmic.

A la vegada, i com a ressort clau enmig de preservació i
creixement, ens trobam amb el fet d’una insularitat que
condiciona la nostra estructura econòmica. Vetllar perquè
aquest factor ineludible condicioni de cada cop manco el
desenvolupament econòmic, és l’objectiu estratègic que marca
la proposició de Règim Econòmic i Fiscal Especial per a
Balears. Per a tots els membres del Parlament és evident la
transcendència d’un règim fiscal especial, fins al punt que ens
ha de convidar a la practica de l’aproximació que estic
defensant en el meu discurs.
Per tant, senyores i senyors diputats, llanç la meva esperança
que es formi una comissió d’estudi Govern de l’Estat- Govern
Balear que, tot partint de la necessitat de corregir els
desavantatges de la insularitat, permeti d’assolir cotes graduals
de consens general.
Senyores i senyors diputats: en aquest repàs que expòs
davant la cambra, pas tot seguit a l’eix troncal de la identitat
cultural, que ens clou el mosaic de la Comunitat. El compromís
envers la cultura és una responsabilitat de qualsevol
Administració, que tampoc el meu Govern no vol defugir,
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perquè d’altra manera, no ajudaríem a millorar la Comunitat, a
pesar que tinguéssim polítiques molt encertades o eficacíssimes
en matèries de cohesió social, identitat institucional i identitat
socioeconòmica.
Mentre que la identitat cultural es refereix a la personalitat
d’un poble, la resta d’identitats no són privatives. Per això
desitjam tenir sensibilitat per la nostra identitat pròpia, i que es
manifesta amb una multiplicitat de formes d’expressió
colAlectiva. La llengua només n’és una. Important, però una, al
cap i a la fi.
Dit això, si creim que la llengua -qualsevol llenguadetermina la identitat i personalitat d’un poble; i fins i tot que
llengua és una forma d’expressió social, és evident que les
Balears defensen la seva identitat quan es preocupen de la
llengua pròpia. Sense renunciar a la cooficialitat constitucional
i estatutària del castellà, una de les primeres decisions que hem
pres afecten aquesta matèria. Per un triple convenciment: el
personal, aquell que emana del programa electoral del partit que
represent i per l’imperatiu moral que tenim tots de ser
respectuosos amb la legalitat vigent en matèria lingüística.
L’evidència d’aquesta convicció ha pres forma ben aviat
amb la creació de la Direcció General de Política Lingüística,
una unitat administrativa que neix per executar el desplegament
de la legislació lingüística derivada de l’article 3 de l’Estatut.
En són ja, a hores d’ara, les seves atribucions: La planificació,
organització, coordinació i supervisió del procés de fer normal
l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears; i l’elaboració i
aplicació d’un pla de conscienciació social; entre moltes d’altres
tasques.

Com a instruments d’actuació, la Direcció General disposarà
dels serveis de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i de la Junta
Avaluadora de Català. ParalAlelament, hi introduïm un Consell
d’Assessorament Lingüístic de nova creació i la Comissió
Interdepartamental per a la Normalització Lingüística, interna
de la pròpia administració autonòmica.
Ara bé, la política lingüística sols és una part del programa
de cultura, que reclama també la creació i millora de la
infraestructura material, funcional i legal dels centres culturals,
educatius i esportius. i, a més a més, la concreció de totes les
competències educatives en aquesta legislatura i el
desenvolupament d’una política educativa pròpia.
Com a conseqüència d’això, el Govern ha dissenyat un
programa polític a acomplir en el proper quadrienni, però que
es concreta en els pressuposts de 1996, el projecte de llei dels
quals, per cert, serà lliurat a la Cambra la setmana que ve. Vull
destacar una sèrie d’accions que constitueixen el nucli de la
nostra política: Executar totes les previsions adoptades en favor
d’una política lingüística per aconseguir el desplegament
definitiu de la Llei de Normalització; construir un nou
conservatori i crear una Biblioteca nacional de la Comunitat
Autònoma; redacció d‘un pla especial de promoció de les

escoles de música; definició del pla d’assumpció de les
competències educatives; creació de l’Escola Balear de
l’Esport; i presentació al Parlament de les lleis del Consell
Social de la Universitat i de la Investigació i Desenvolupament
(I + D).
Senyores i senyors: acabaré aquesta intervenció allà on l’he
començada, i que havia anunciat amb l’expressió "cohesió
social". Hi ha determinats aspectes que abans no he explicat i
que convé recuperar-los en el darrer tram del discurs. Com ja
vaig anunciar en el debat d’investidura, després ampliat a la
Comissió d’Assumptes Institucionals per part de la
vicepresidenta, tenim l’objectiu d’elaborar i aprovar el II Pla
d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones. El pla seguirà les
directrius i propostes tant del IV Programa per a la Igualtat
d’Oportunitats entre homes i dones de la Comissió de les
Comunitats Europees, com de la IV Conferència Mundial sobre
les dones celebrada a Beijing.
En matèries de família, tercera edat, joventut i menors, ens
mantenim en la creença que esdevenen sectors sensibles de
qualsevol política d’acció social, i que continuarem els
programes de la conselleria, tot cercant una progressiva cohesió
social dels nostres ciutadans.

Senyores diputades i senyors diputats: l’esperança
colAlectiva que m’ha estat possible detectar en els quasi 90 dies
de responsabilitats de Govern al capdavant de la Comunitat, és
la base sobre la qual he comparegut en aquesta cambra,
convençut que les propostes mestres que he exposat poden
transformar-se en la matèria d’un debat de política general amb
tots els grups parlamentaris; i després, tot plegat, en la resposta
política que de nosaltres esperen els ciutadans de les Illes
Balears.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
Acabada la intervenció, se suspèn la sessió fins demà a les
12 hores, que hauran transcorregut ja les 24 hores
reglamentàries. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats, anam a començar
aquesta segona sessió, amb la intervenció dels diferents grups
parlamentaris, començant de menor a major. En primer lloc
tendrà la paraula el representant del Grup Parlamentari Mixt,
que han fet arribar a aquesta mesa la divisió del temps, i tendran
quinze minuts. Té la paraula el Sr. Balanzat.
(Aplaudiments)
Per favor. Silenci, per favor.
Té vostè la paraula, Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

El gruix de tota activitat política que no es proposi desfer
aquest nu, reconciliant economia i ecologia, o s'ha equivocat
de dècada, o està subjecte a interessos particulars. La
disjuntiva no està en "o economia o ecologia", sinó que està
en "o economia i ecologia, o el fracàs". Tot debat sobre l'
estat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no
encari aquesta qüestió, tot analitzant-ne avances i
retrocessos, equivoca el seu punt de mira, o com a mínim el
té entelat per altres qüestions que a llarg termini no tenen
tanta transcendència.
Respecte de les directrius d'ordenació territorial, resulta
que vostè en parla com a la gran eina de gestió territorial, i
en canvi el conseller d'Obres Públiques diu que no serveixen
per res. Que passa amb els plans sectorials que manquen?
Em pot anomenar una sola mesura presa pel seu govern de
protecció del medi ambient? On és la preocupació pel medi
ambient i per la salut de l'activitat turística al recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei de protecció de ses
Salines? La protecció de ses Salines representa l'economia
i l'ecologia; la desprotecció representa el fracàs.

Silenci per favor.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Quina llàstima, em pensava que m'aplaudien a mi.
(Rialles)
Ha estat massa tard, però.
Bon dia, senyores i senyors diputats. El discurs del president
Soler sobre l'estat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ens parla de projectes de futur. S'atribueix l'atenuant del
poc temps que fa governa, exhibeix can vis de formes i de
continguts respecte del govern de l'ex-president Cañellas;
manifesta, o fins i tot hipoteca la convicció personal en el suport
de les pròpies propostes; i s'enorgulleix de viure a la comunitat
autònoma, segons alguns indicadors sòcio-econòmics, més
europeïtzada i més europeista de totes les de l'Estat espanyol.
El discurs del president Soler ignora els escàndols made in
PP que enterboleixen la vida política illenca, i minimitza les
dificultats de relació amb Madrid, sigui Madrid el Govern del
PSOE, o Gènova 13. Els discursos dels portaveus que seguiran
el meu trobaran, de ben segur, en les presencies i absències del
discurs del president matèria primera suficient per construir les
seves repliques. Parlaran d'un govern balear paralitzat i
hipotecat pels escàndols heretats i per la crisi de fons que
pateix. Qui sap si aquest parlament encara viurà més sessions
d'investidura dins aquesta legislatura? Fins i tot algun portaveu
del Grup Popular, si s'atrevís, també criticaria el discurs del
president Soler, "eso de la normalización lingüística no da dinero
ni votos, Cristóbal", li diria.

Sr. Soler, abans de repassar alguns temes en particular,
vull sintetitzar en poques paraules la crítica que feim els
Verds al Govern balear. Vostès, en lloc s'assumir els límits
ecològics del creixement econòmic, que a Balears ara per
ara és sinònim de creixement de la construcció i de
l'activitat turística, es proposen fer créixer artificialment els
límits. Que falta aigua? Móstoles, en durem de fora. Que
sobren residus? Els cremam, i ja està.
En conjunt la seva política no és possible a llarg termini,
perquè fa agafar més inèrcia a un tren que cal primer frenar
i després canviar de via. Dit d'una altra manera: Vostès
estan disposats a ser tan ambientalistes com permeti la
continuació sense alteracions ni sobresalts del binomi
construcció-turisme, canvien alguna coseta perquè tot
continuí igual. No es tracta de protegir el medi ambient des
de les conselleries de Turisme i d'Obres Públiques per poder
continuar amb la política de sempre, no. Es tracta de
reconvertir turisme i construcció, obres públiques i obres
privades, des d'una presidència de medi ambient, o encara
millor, d'economia i ecologia.

Entre uns i altres, crec convenient introduir una falca verda,
perquè no quedin sense esmentar una sèrie de temes de gran
calat per al present i per al futur, però que en aquests mesos
ocupen un lloc poc destacat en el debat polític de focs d'artifici
d'aquesta comunitat. Sr. Soler, aquesta fama que vos envolta de
president prudent i amb un tarannà nou, no és un xec en blanc,
ni una raó que pugui justificar el retard sobre el retard de tants
grans assumptes pendents, i que simplificant es resumeixen en
un de sol: A favor de qui es resoldrà el contenciós que
economia i ecologia protagonitzen en aquesta comunitat? Som
la comunitat autònoma on la confluència d'economia i ecologia
es fa més evident. El principal problema econòmic de les
Balears és la fragilitat ecològica, la dependència d'uns recursos
naturals cada cop més reduït; i el principal problema ecològic
és la fragilitat econòmica, un monocultiu turístic insostenible.
Autopistes, dessaladores, central tèrmica,
macro-aeroport, incineradora, túnel, ports esportius, noves
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urbanitzacions, camps de golf... tota la seva política té un
mateix denominador comú: és agressiva amb el medi ambient.
En nom de la continuïtat d'un sector econòmic, el turisme, que
necessita com el pa un medi ambient net i saludable per tenir
futur. Sense sortir de l'àmbit ambiental, a la seva política li falta
aigua, li falta territori, li falta aire per absorbir tota la
contaminació que produeix, i li sobren residus. Vivim a unes
roques mediterrànies, senyores i senyors del Govern balear, no
a una regió centreuropea, no es confonguin.
Per exemple, un objectiu que comparteixen els programes
electorals de tots els partits polítics representats a aquesta
cambra, també el PP: la necessària diversificació de l'economia
balear. Per cert, en un recent estudi de la Comissió europea
també es fa un diagnóstic que reclama solucions en aquesta
mateixa línia, però, parlant seriosament, que fan vostès per
invertir la tendencia d'augment del sector turístic i disminució
de la resta dels sectors? La seva política de fer créixer els límits
ecològics d'aquestes illes té la finalitat de poder augmentar
encara més l'activitat turística, cosa que requerirà tornar a fer
créixer els límits, i així successivament. I ho hem de dir tot, el
sector turístic, que coneix perfectament el seu estat de saturació,
pressiona fort i exigeix més infraestructures. És clar, es queda
els guanys de la seva activitat, i l'erari públic es fa càrrec de les
despeses que exigeix per al seu creixement; negoci rodó:
beneficis privats i socialització de despeses. Les empreses
capdavanteres prefereixen invertir a Santo Domingo; aquí ho fa
el Govern balear per elles.
I els altres sectors econòmics? Una subvenció de tant en
tant, acompanyada d'una mostra de balls regionals. La política
principal al servei del turisme, i la política marginal de
subvencions per a la resta de sectors. Així és impossible
diversificar l'economia. El resultat és l'augment accelerat de la
diferencia de pes entre turisme i la resta de sectors.
Un altre exemple: el transport, un àrnbit en el qual les
polítiques són molt significatives, i mostren les cartes de totes
les forces polítiques i socials, atesa la seva importància en una
societat cada dia més móbil i mobilitzada. Les necessitats de
transport de la població illenca, actual i futura, i de la població
visitant no es resolen amb més carreteres i autopistes, i en el cas
que s'hi resolguessin, no és una opció socialment i
ambientalment acceptable. Ja no és possible creure que una gran
autopista circular a Mallorca sigui la solució als problemes de
transport d'aquesta illa. En el temps necessari per construir un
quilómetre d'autopista es venen a Mallorca cotxes més que
suficients per colAlapsar-lo. Però a més a més el consum de
territori agrícola i forestal en el cas de la superautopista, la
contribució a l'efecte hivernacle, i als nous hàbits socials que
estimulen encara més l'ús del vehicle privat, són efectes
negatius que cal evitar. Una vegada més no vivim a una gran
extensió centreeuropea, tot i que la mitjana de contribució de
cada illenc i de cada illenca a l'efecte hivernacle sigui un altre
indicador a nivell europeu, d'aquests que tant vos omplen
d'orgull.

No és difícil veure el poc futur de la seva opció. No és difícil
veure que a llarg termini només una bona xarxa de transport
públic, en combinació amb una reducció de les necessitats de
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desplaçar-se -descentralització de serveis, etcétera- ens pot
fer sortir de la dinàmica absurda de més cotxes, més
carreteres, més cotxes, més carreteres. Un cop més les seves
actuacions van en contra d'economia i ecologia, i
condueixen al fracàs.
Hi ha més temes que són vitals per a aquesta comunitat
autònoma, i en els quals cal un gir de 180 graus en la seva
política. El cas de l'energia elèctrica, en el qual algunes veus
diuen que resulta imprescindible la construcció d'una altra
central, un remei que hem de suposar que consideren vàlid
fins que sigui necessària una pròxima central. Si vénen tots
els turistes que poden passar pels nostres aeroports, que
poden ocupar totes les places que tenim més les que estan
en construcció a la costa i a l'interior, que han d'ocupar tots
els nous amarraments previstos, etcètera, d'aquí a 15, 20 o
25 anys una central més no serà suficient.
Senyores i senyors del Govern balear, si una comunitat
tan rica com aquesta, amb uns recursos d'energia solar tan
enormes, i amb un territori tan adequat per ser audaços en
aquest punt, no parteix pel camí de les energies renovables,
no ho farà cap comunitat en tot el planeta. Tan solidari és el
0,7% com la substitució de combustibles fòssils per energies
renovables. Si hi ha algú amb dret a contaminar més, no
som precisament nosaltres. Aquest és possiblement el pla
sectorial pendent on més fàcil i avinent seria la reconciliació
entre ecologia i economia de què parlàvem.
No és tan senzill en el més emblemàtic i imminent dels
límits al creixement que ens mostren aquestes illes: l'aigua,
el recurs dels recursos. No crec necessari repetir les
crítiques que gairebé tothom comparteix sobre la manca
crònica de planificació en aquesta comunitat autònoma des
dels temps de la preautonomia; però aquest és el cas on amb
més urgència s'ha d'actuar sobre la demanda, en lloc
d'augmentar l'oferta per sistema. Caldria revisar les
conduccions, estimular l'estalvi domèstic, paralitzar els
camps de golf, posar límits al creixement urbanístic i
turístic, i altres actuacions racionalitzadores. Aquestes són
les mesures més elementals i sensates que s'han de prendre,
abans de pensar en dessaladores, transvasaments, etcètera.
Perquè ni tan sols amb dessaladores i transvasaments es pot
continuar amb la política actual de fer com si no passàs res.
Fugir cap endavant no és la solució. Hauran de passar molts
d'anys i canviar molt les tendències climàtiques i les idees
polítiques perquè les Balears no tenguin a punt de caure
sobre el seu cap la llosa de la manca d'aigua.

Posar fre a l'augment del consum d'aigua, o reduir el
volum de residus, o impulsar l'estalvi energètic no és fer
política petita o de segona categoria, sinó que és fer política
grossa, important. No són gestos per a una campanyeta
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publicitària ni brindis al sol. Ja sé que el Partit Popular, que
tenia previst conduir les Balears cap a un segon boom de guanys
fàcils com els dels anys seixanta, no s'esperava haver- se
d'ocupar de coses tan insignificants com l'aigua o els residus, i
menys encara que es convertissin en obstacles insalvables. Per
això viu aquest conflicte entre economia i ecologia. Per això
s'adverteix l'absència d'un projecte polític de futur per a les Illes
Balears que vagi més enllà que deixar que els que guanyen
molts diners continuïn guanyant molts diners.
No em podran negar que bona part de les grans qüestions
que han passat per aquesta cambra i que hi passaran, giren al
voltant del medi ambient, i que no ho tenien previst. En
definitiva, l'estat d'aquesta comunitat autònoma és insostenible,
inviable a llarg termini, i no tan sols des del punt de vista
ambiental de la meva exposició, hi podríem afegir el laboral i
el social. Si el model econòmic és insostenible, els seus llocs de
feina desapareixeran en el futur. Per sort, de cada dia és més
petit el sector que diu que protegir el medi ambient perjudica els
llocs de feina, i cada dia creix més que veu que no protegir el
medi ambient impedeix la continuïtat i estabilitat de molts de
llocs de feina. Un turisme amb més qualitat, una expressió que
omple moltes boques, només podrà ser realitat si és un turisme
de menys quantitat, si s'emmarca en un conjunt equilibrat
d'activitats econòmiques, si respecta els límits ecològics, i si els
poders tenen una gran cura per l 'impacte social que causa.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, jo en primer lloc i d'una
manera general m'agradaria fer-li notar, m'agradaria fer-li veure
que jo aquí en aquesta cambra no venc a demanar xecs en blanc
a ningú, a ningú, ni als grups d'oposició, ni tan sols al grup
parlamentari que em dóna suport, perquè la política de xecs en
blancs crec que avui en dia, a un sistema democràtic com el
nostre, no és oportuna ni convenient, ni entronca amb els
principis democràtics bàsics.
Jo crec que de la visió que vostè fa a la que tenim nosaltres
hi ha diferencies importants. Ja sé que a vostès els sap greu, em
permetrà, però, les conclusions, les propostes, les idees, el que
vostès plantegen, en definitiva -i ho dic amb tota sinceritat- ens
durien a la tan gastada expressió del creixement zero, qüestió
per a la qual a nosaltres no ens hi trobaran mai, això ho tengui
clar. Nosaltres, Sr. Balanzat, som ben conscients que podem i
hem de compatibilitzar medi ambient amb economia, i el marc
adequat per fer aquesta compatibilització és precisament
l'esquema que vaig exposar: desenvolupament sostenible.
Aquesta, des del nostre punt de vista, és la clau de volta en tots
els nostres comportaments des del caire econòmic, No tengui
cap dubte que aquesta qüestió la tenim perfectament assumida,
i va ser un dels fils conductors de la meva intervenció d'ahir.

Sobre la qüestió de la fragilitat, qüestió de recursos, també
un altre punt el el qual no podrem compartir mai és la manera
-i ja ho feia a una intervenció uns dies anteriors un altre
portaveu d’un altre grup d’oposició-, nosaltres mantenim una
diferència concreta en aquest tema. Nosaltres pensam que el

territori sí que l’hem de tenir en compte com un recurs
limitatiu del creixement. Això ho tenim perfectament
assumit, perquè fins i tot des del punt de vista economicista,
qualsevol persona sap que a unes illes precisament el
territori és un recurs escàs, i és una qüestió que s’ha de tenir
assumida també un els plantejaments que dugui a terme el
Govern.
No puc compartir amb vostès, i no ho compartesc de cap
de les maneres, el plantejament de l'aigua com a factor
limitatiu del creixement, perquè no ho és aquí ni ho és
enlloc. Avui en dia, pel que fa a l'aigua, hi ha tecnologies
que permeten que aquest recurs sigui ampliable; com és
lògic, no hi són amb el territori, amb l'aigua sí. Jo crec que
hem de ser realistes, hem de ser conseqüents, i hem de saber
posar les coses en el seu
just punt de mira.
Plans sectorials: En primer lloc m'agradaria entrar abans
en el tema de les directrius d'ordenació del territori. Feia
l'alAlusió que el conseller d'Obres Públiques deia que no són
una panacea. Jo mateix vaig dir que les directrius
d'ordenació del territori són extremadament importants, però
llavors hi ha d 'ha ver un desplegament normatiu concret,
que això és el que té previst dur a terme el Govern de la
Comunitat Autònoma. És a dir, no anem a contemplar d'una
manera pura, aïllada, el que són les directrius d'ordenació
del territori; anem a contemplar-les també amb plans
especials, contemplar- les conjuntament amb la Llei de
costes, amb la Llei d'espais naturals, amb la Llei del sol,
amb el Pla d'ordenació de l'oferta turística, etcètera. És a dir,
també hi ha tota una sèrie de planificació; ja n'hi ha en
vigor, com és la de ports esportius, hi ha el Pla d'ordenació
de l'oferta turística a Mallorca ja aprovat, hi ha una sèrie de
plans que també tenen aprovacions inicials, les directrius del
Pla d'ordenació hidrològic -que, per cert, es canvia la
prioritat, és a dir que, com és lògic, l'aspecte agrari passa
per davant l'aspecte de l'oci- el Pla de carreteres, al qual ja
he vengut manifestat al llarg d'aquests mesos que
s'acceptaran una sèrie d'alAlegacions tenint en compte aquest
tipus de projectes que consumeixen, des del nostre punt de
vista, potser no del seu, indubtablement nosaltres hem
d'anar a cercar sempre un equilibri. Vostès poden adoptar
una postura més exagerada, però des del nostre punt de vista
en aquest sentit es podran admetre alAlegacions, fins i tot a
projectes concrets, que suposin un excessiu consum de
territori. En aquesta qüestió ho tenim perfectament clar.

Pla de canteres, plans especials ... és a dir que hi ha tota
una sèrie de planificació aprovada inicialment. Hi ha també
una sèrie de planificació en aquest moment en marxa, com
pot ser el Pla territorial de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, n 'hi haurà un posteriorment a la zona del
Raiguer. En definitiva, les directrius són un instrument,
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tenen la seva importància, són uns criteris importantíssims, però
al mateix temps s'han de desplegar amb altres actuacions
concretes.
Tema de ses Salines: ha tornat el tema recurrent sobre
aquesta qüestió. A vegades un que el sent, pareix que estam a
una comunitat autònoma estranyíssima. Jo he de recordar que
som de les comunitats autònomes que tenen més espai protegit
de totes les de l'Estat espanyol, al voltant del 40%. Amb el tema
de ses Salines, el Govern ha plantejat un recurs, aquesta cambra
també ha plantejat un recurs. M'agradaria centrar una miqueta
més aquesta qüestió. El Govern de la Comunitat Autònoma, Sr.
Balanzat, serà reivindicatiu amb el seu contingut competencial.
Per determinades postures o en determinades concepcions, però
no en la nostra, a vegades es pot entendre que el fin justifica los
medios. No és el nostre cas. Nosaltres sempre tendrem clara la
defensa de l'àmbit competencial de la nostra comunitat
autònoma. I la protecció de la natura en aquesta terra serà la que
el Parlament de les Illes Balears acordi. Això sí que ho tenim
claríssim, perquè la primera prova d'autonomia passa per
respectar precisament aquesta institució aquí on estam, el
Parlament de les Illes Balears, la cambra que representa el poble
de les Illes Balears. En aquesta qüestió nosaltres sempre anirem
endavant. I crec que tan positiu és que plantegi recurs el
Govern, com que el poble de Balears a través d'aquesta cambra
presenti també el corresponent recurs.
Continua insistint amb els camps de golf, i no fa menció, per
exemple ... li agrada treure les notes més negatives. Jo tenc ben
reconegut que aquest és el paper de l'oposició. Jo vaig
manifestar d'un manera clara, contundent i precisa ahir a la
meva intervenció que en relació amb els camps de golf en
aquest moment hi ha quatre camps de golf que empren aigua
d'extracció, que la previsió que tenim és al llarg del 96 fer les
oportunes concessions d'aigües provinents de depuradores, i
posar com a fita límit el 97. Es a dir, que del 97 el propòsit que
tenim, i em referesc concretament a aquests quatre -perquè amb
els que no tenen autorització, com és lògic, s'ha d'actuar d'una
manera contundent- aquest quatre que tenen autorització, la
línia de conducta, les previsions que tenim nosaltres són ben
concretes: com a fita límit el 97 per continuar emprant aigua
d'extracció.
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als posicionaments. Nosaltres pensam que és necessari dins
l'illa de Mallorca en aquest cas tenir una autovia concreta
des de Palma a Manacor, i en aquest sentit actuarem, perquè
també hem de respondre a la necessitat de la població pel
que respecta a la infraestructura de transports. Estam als
anys 90, i hem d'actuar també en conseqüència a l'època que
estam. No hem d'anar a plantejar qüestions utòpiques o
qüestions bucòliques.
Absència de projecte polític de futur: Contemplat des de
la seva visió política em pareix perfectament lògic i
raonable que vostè pugui entendre això. El que passa és que
jo entenc que vostès ni projecte polític de present, tan sols.
I m'agradaria al final, a manera de tancament d'aquesta
primera intervenció en relació a la seva actuació, dir que jo
respect la seva postura política, com les respect totes. Som
conscient que el moviment ecologista té un pes important en
l'aspecte de conscienciació de la ciutadania. Els aplaudesc
en aquest sentit. Ara, també hem de ser conscients que
també hem de ser conscients que hem de poder dur a terme
les actuacions per mantenir una economia, i aquí és on hi
pot haver una separació més ampla i més concreta. Però jo
a vegades he de dir que hi ha plantejaments dels seus que no
comprenc de cap de les maneres, quan callen davant
actuacions concretes que es puguin fer, per exemple, a ses
Salines; o aquí, a l'illa de Mallorca, per posar un exemple
que jo visc molt sovint, però molt sovint, i és -i ho dic amb
tota sinceritat- jo pens que una de les obres que més impacte
ecològic ha tengut a l'illa de Mallorca, i qualsevol persona
que pugui fer una volta per la badia d'Alcúdia i pugui veure
també la costa des de la mar; n'hi ha bastants, però una de
les més importants és la central des Murterar, a la qual el
moviment ecologista va estar absolutament callat.
Absolutament callat.
Jo crec que no empren el mateix sedàs en les seves
actuacions, i crec que això fa que, sense cap dubte, a
determinats posicionaments els llevi una credibilitat.
Gràcies, Sr. President.

Quant a substitucions energètiques, plantejarem d'una
manera raonada el Pla energètic de la Comunitat Autònoma. El
que passa és que aquí també, indubtablement, hi haurà qüestions
que ens aproparan, qüestions que ens allunyaran, hi haurà punts
que podrem tenir a veure en comú. El pla energètic que està
elaborant, que té pràcticament ultimat la Conselleria d'Indústria
i Comerç; té en compte les qüestions d'energies alternatives;
ara, hem de posar la qüestió de les energies alternatives en el
just termini, és a dir, no hem de preveure, no ho hem de fiar tot,
no ho podem fiar tot -que per ventura és el que voldrien vostèsa les energies alternatives. La societat no està en condicions per
acabar tothom emprant plaques d'energia
solar, per exemple. Es pot anar a fer una introducció gradual,
que en aquest tema ens hi trobaran. Ara, a vegades pretendre
-que es dedueix del seu discurs- generalitzar d'una manera total
i absoluta; a nosaltres en aquest sentit no ens hi trobaran.

Quant al transport, ha fet una observació ja sobre projectes
de carreteres o d'autovies que puguem contemplar, que fan un
excessiu consum de territori, que en aquest sentit la nostra
postura és clara. Ara, també aquí tornam estar una altra vegada

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Torn de replica, té vostè la paraula per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Hauré de resumir, perquè tenc poc
temps. Jo crec que efectivament la concepció del futur
econòmic ( ... ) d'aquesta comunitat és divergent entre els
senyors del PP i nosaltres. Vostès tenen la idea que l'única
manera de salvar aquestes illes és créixer, créixer i créixer, fer
més coses, fer més coses, i el que passa és que damunt el paper
parlen de qualitat, però després sempre a la practica ens trobam
amb la quantitat; sempre més coses, més projectes, més plans.
Vostè parla de desenvolupament sostenible, etcètera. Però
deu ser que a partir d'ara les coses tal vegada aniran d'una altra
manera. Fins ara, que és l'únic que podem jutjar, les coses no
han anat així. Els plans sectorials que s'han aprovat fins ara no
han servit per casar, per unir economia i ecologia, sinó tot al
contrario Per tant, nosaltres només ens remetem als documents
que hi ha i a la realitat. El POOT de Mallorca, que és l'únic que
està aprovat, no només redueix la possibilitat de fer noves
places, sinó que fins i tot permet que se'n facin de noves, encara
més noves places; per tant és una eina que servirà poc.
Diu que la tecnologia amb el tema de l'aigua ho salvarà tot,
ho resoldrà tot. Clar, però resulta que aquesta tecnologia és
caríssima. Qui la pagarà, aquesta tecnologia de milers de
milions de pessetes? Abans s'haurien de solucionar altres coses,
amb l'aigua, arreglar les conduccions, etcètera.
Jo continuu veient dos discursos diferents respecte de les
directrius d'ordenació del territori: el seu discurs, en el qual veig
que té molta fe en aquestes directrius d'ordenació del territori;
i amb el que ens deia l'altre dia a la comissió el conseller d
'Obres Públiques, que no hi tenia cap fe, i que pensava que
realment no servien per res. Continuu veient aquestes
divergències.

Després diu que és anacrònic, o que està desfasat el tema
de qüestionar les autopistes a llocs tan limitats com l'illa de
Mallorca. Jo només vull recordar que la tendència a tota
Europa, la nova tendència és a millorar el transport públic,
i a reduir i a desincentivar el transport privat, que és un dels
que més contamina, i dels que més provoca efecte
hivernacle. Per tant, estaria bé que fessin una volta per
Europa per aprendre un parell de coses.
I després simplement vull dir que el nostre és un projecte
de futur; nosaltres ens estimam aquestes illes, i veim que
amb aquesta política ens quedarem sense recursos, ens
quedarem sense el nostre patrimoni; i d'aquest patrimoni és
del que vivim, i el que deuen voler els nostres turistes.
Vostè ens parla que els ecologistes només criticam
selectivament. Jo li diré que això és fals, que els ecologistes
hem denunciat ajuntaments i qualsevol partit polític,
qualsevol institució, sigui del signe polític que sigui. Això
tradicionalment ha estat així, i vostè ho sap. Per tant, no és
una batalla particular i en exclusiva contra el PP. Si en
aquests escons verds no hi hagués consellers del PP, i fos un
altre partit, i fes una política antiecològica, evidentment el
criticaríem. Per tant, no ens vengui amb la història de
sempre, que "vostès només critiquen el que els convé",
etcètera.
Dit això, simplement vull dir que, com ja he dit tantes
vegades, i continuu dient amb sinceritat, als Verds sempre
ens tendrà per colAlaborar perquè aquestes illes siguin
vertaderament sostenibles, però sostenibles de veritat, no
amb aquests creixements desorbitats de què vostè ens parla.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Amb el tema de ses Salines, se'ls va plantejar mil i una
possibilitats de protegir ses Salines. Si per a vostès el problema
era únicament i exclusivament competencial en el tema de ses
Salines, se'ls va oferir la possibilitat de renunciar a aquesta via
del recurs, i poder assumir la titularitat i la gestió per part de
vostès, i no ho han volgut. Per tant és lògic que l'oposició
sospiti que alguna cosa rara hi ha darrere d'aquest recurs
d'inconstitucionalitat. Per tant, no ens acabam de creure això del
conflicte competencial.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió
oberta té la paraula el president del Govern de la Comunitat
Autònoma, el Sr. Soler.

Amb el tema del golf, ens pareix molt bé que vostè digui que
d'aquí a dos anys els camps de golf s'hauran de regar només
amb aigües depurades, i no es podran utilitzar aigües
subterrànies. Ens pareix molt bé, però nosaltres anam més enllà,
nosaltres deim que no en volem més, de camps de golf; no en
volem més, no regats així O regats això, és que no en volem
més. Ja n'hi ha prou. No estam, com he dit abans, a una regió
centreuropea.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Parla del Pla energètic, que és inviable utilitzar energies
renovables. Bé, però és que algun dia hem de començar. Sempre
amb l 'excusa que no ho podem fer, "no ho podem fer tot de
cop, ha de ser una cosa progressiva", mai no es comença a fer
res en tema d'energies renovables en aquesta comunitat.

Gràcies, Sr. President. "Créixer, créixer i créixer", diu el
Sr. Balanzat, "créixer, créixer i créixer". Pareix que no ho ha
llegit, pareix que no ho ha entès. A vegades, des de la seva
òptica, des de la seva postura pot ser lògic. Jo he parlat d'un
creixement qualitatiu en el marc d'un desenvolupament
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sostenible. Però, en fi, no he pretendre convèncer-lo, així com
vostè tampoc pot pretendre convèncer-me a mi. Les diferències
són importants, les diferencies són de calat. Jo, per exemple,
vostè em diu que viatgi; jo a vegades he viatjat per Europa, per
ventura no tantes com les que hagués desitjat, fins i tot a illes
europees importants, de zones nòrdiques, i aquests països que
volen ser els capdavanters en qüestions ecològiques, i que en
determinats moments ho són, tenen les xarxes viàries
importantíssimes, fins i tot en relació al territori la proporció de
xarxa viària superior a la que tenim a la pròpia comunitat
autònoma. Aquests plantejaments d'entrada dir "no fer autovia,
no fer autopista, perquè això és excessiu, perquè aixó és abusar
del territori", aixó avui en dia no ho entén ningú. Fins i tot jo
m'en record quan era més jove de la polémica que hi va haver
a Mallorca sobre la famosa construcció de l'autovia central. Hi
va haver una polèmica impressionant. Avui en dia ningú ho
discuteix, i avui en dia tothom és conscient que degut a les
exageracions que es plantejaren la societat va haver de patir un
retard en aquest sentit, un retard important.
Jo no puc arribar, des de la meya óptica, a entendre
plantejaments seus. És lògic, aposta estam a un Parlament, el
debat és el normal, i en aquest sentit cadascú, com és lògic, ha
de mantenir les seves postures. Hi pot haver aproximacions; ara
bé, també és important mantenir els principis, mantenir les
previsions de cadascú.
També es nota que no va escoltar o no va entendre el meu
discurs. Precisament una de les qüestions de que, dient en bon
mallorquí, vaig bravejar va ser que l'any 94 í la previsió pel 95
denoten, en base a anàlisis econórniques serioses, un creixement
qualitatiu, on per primera vegada en una sèrie d'anys fins í tot
un sector com l'industrial, que era un sector que sempre havia
anat a la baixa, per primera vegada en bastants d'anys té un
creixement, no exagerat, un creixement minso, però un
creixement important, i cree que denota un canvi a la nostra
estructura económica, o pot apuntar un petit indici de canvi
aquest major dinamisme que té en aquests moments el sector
industrial.
No ho fiam tot a les energies alternatives. Crec, Sr. Balanzat,
i ho dic amb tota sinceritat, que el pitjor favor que podríem fer
al nostre poble seria entrar en esquemes fiant totes les qüestions
a les energies alternatives. Hem de ser conscients que hi haurà
un percentatge importantíssim que no es podrà fiar a les
energies alternatives. Això crec que ho tenim clar tots; a
vegades pareix que vostés no ho tenen clar, tenc la sensació que
no ho tenen clar.

Tancaré una vegada més amb ses Salines. Jo crec que a un
estat dernocràtic, de dret, s'han de plantejar les qüestions dins
un marc constitucional. Si la nostra comunitat autònoma manté
que una competencia és seva, a ningú no li ha de preocupar que
s'empri la via constitucional adequada, acudir al Tribunal
Constitucional. És el normal a un estat democràtic de dret. Serà
el Tribunal Constitucional el que determinara; i sense cap dubte,
com és lògic, tots ho acatarem.

371

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la Sra.
Diputada Maria Antònia Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Molt
Honorable President del Govern balear. Tres mesos després
de la seva investidura com a màxim representant de
l'autonomia balear, vostè està atrapat i captiu. Me l'imagín
dins una teranyina que cada vegada que vostè vol fer una
passa endavant està més atrapat i més captiu. Atrapat i
captiu en l'entramat d'interessos particular que han estat
teixits a l'ombra d'alguns dels membres del Partit Popular
que fins ara han governat aquesta comunitat, i també atrapat
en una estratègia, l'estratègia del Sr. Aznar, que passa per
prohibir a tots els responsables autonòmics de prendre cap
decisió que pugui entorpir el seu ascens cap a la Presidencia
del Govern de l’Estat.
Amb aquestes circumstàncies és impossible que vostè
ahir pogués fer un plantejament polític amb una mínima
garantia de credibilitat. I ens va llegir un programa en que
vostè volia ser més que ningú. I m'explicaré, perquè vostè
és una persona senzilla: Volia ser més social, més
ecologista, més dogrnàtic, en definitiva quan vaig escoltar
el programa, vostè a Unió Mallorquina ens passava, i de
rnolt, per l'esquerra.
La imatge que reflecteixen aquests tres primers mesos
del seu govern, analitzats al seu discurs en profunditat, és el
d'un govern inactiu, un govern que ha de guanyar-se la
presència en els mitjans d'informació a través de visites
institucionals que estan avui per avui buides de contingut,
sense uns objectius prefixats, poca intervenció
parlamentària, la qual cosa pareix un cert menyspreu cap als
mecanismes de control democràtic; les sessions
parlamentàries es fan els plens tots en un dia a la setmana,
perquè així se'n parla menys ...
Per una banda, Sr. Soler, damunt vostè recauen avui per
avui dubtes, compromisos, hipoteques, per descomptat dels
seus antecessors, i no té altra alternativa que mantenir
aquella xarxa especulativa que, avui per avui i durant molts
d'anys, ha orientat la política autonómica dels darrers anys
d'aquest país. Damunt seu, Sr. Soler, recauen ara les
conseqüències d'una societat que està fonamentada en
l'especulació, en la qual membres del seu govern, membres
que vostè manté en els seus càrrecs, encara avui per avui,
perquè no s'han produït destitucions, es relacionen
directament amb determinats escàndols, amb finançaments
irregulars, sospitosos, amb tractes de favor; i només per
anomenar, perquè estic convençuda que les persones que em
seguiran en els discursos en tornaran parlar, hauríem de
recordar temes com Bon Sossec, túnel de Sóller, Brokerval.
Vostè està avui per avui encara, Sr. Soler, sota sospita.
Per una altra banda, vostè no té model autonòmic. Això
és conseqüència, com he dit, de la manca de definició del
seu partit a nivell d'estat pel que fa a l'Estat de les
autonomies. I tot això perquè vostès avui per avui no tenen
una voluntat de ser, la voluntat de l'afirmació de la pròpia
identitat, que és base de tot autonomisme. Els manca visió
de país, els manca un concepte global de la manera com han
de ser les coses i de les particularitats que caracteritzen
aquesta comunitat autònoma, tant a niveIl geogràfic com a
nivell històric, com a nivell cultural.
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Vostè va dir ahir que la paraula clau i fonamental del seu
discurs era l'esperança. Idò nosaltres precisament vàrem perdre
les esperances de renovació política que vàrem depositar en
vostè en el seu discurs d'investidura, quan es va comprometre
a defensar un model autonòmic ple que pogués assolir el
reconeixement com a veritable autonomia històrica la de la
nostra comunitat. Nosaltres no pensàvem en absolut en aquell
moment, quan vostè afirmava que volia aquesta autonomia
històrica, que això fos una simple manifestació sense cap tipus
de traducció política. Tampoc no ens pensàvem que, arribat el
moment de demostrar la vocació autonomista del seu partit,
acabassin traint, com així ho varen fer, les nostres aspiracions
d'autogovern votant en contra de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, un estatut que tan sols al cap de molts d'anys ens
feia justícia. Així vàrem poder comprovar que vostè és incapaç
de poder controlar estrictament i eficaçment els destins
d'aquesta comunitat autònoma.
Ja li vàrem dir en el seu moment, en el moment de la
investidura, que nosaltres, Sr. Soler, les divergències internes
que vostè pugui tenir en el Partit Popular aquí, a les Illes
Balears, ens preocupaven molt poc. Ara bé, aquests conflictes
avui per avui han traspassat les seus del seu partit, i s'instalAlen
dins les institucions autonòmiques, dins les nostres institucions,
i això entorpeix les aspiracions del nostre país. Diuen que la
política no és més que el conjunt de raons per obeir i de raons
per sublevar-se davant l'actitud contraria o, a un moment
determinat, davant d'una actitud que no ens pareixi justa.
Doncs, senyors del PP, vostès s'havien d'haver sublevat
davant l'actitud del PP estatal, quan a un moment determinat
varen dir no a la reforma de I'Estatut d'Autonomia. Però vostès
no es varen sublevar, sinó que varen optar per la postura més
còmoda: l'obediència cega als desitjos del seu líder
inqüestionable, el Sr. Aznar, que ha d'arribar a president de
l'Estat espanyol. Gràcies a vostè, ara en aquests moments a les
Illes Balears només som una demarcació administrativa, un
àmbit de gestió, res més. S'han rebaixat de tal manera els
continguts competencials, i sobretot l'aplicació a fons, una
aplicació de veres de les poques competències que tenim a les
Illes Balears, que avui per avui som una superprovíncia que es
limita únicament a gestionar aquelles competències que no
impliquen massa problemes.

En aquest context, Sr. Soler, és impossible pretendre, com
vostè va intentar ahir en el seu discurs, convèncer- nos que el
vot contrari del PP a la reforma de l'Estatut al Congrés dels
Diputats no ha estat cap perjudici per a la nostra comunitat, ca!
el millor que ens podia passar. És impossible pretendre fer-nos
creure que l'autonomia és viva i és una realitat que tenim dins
la mà, com va dir vostè textualment. Això com a llicència
poètica és una afirmació correcta, però la veritat és que com a
màxima expressió de l'essència autonomista, ens permetrà que
jo també faci una llicència, i digui que és una autèntica
bajanada. L'autonomia balear necessita solucions pràctiques al

fet diferencial, i no necessita de filosofia sobre els nivells de
consciència autonòmica.
Davant aquesta realitat, vostè té la responsabilitat
política i moral de plantejar altres formes d'aprofundir a
l'autonomia. I no basta amb corresponsabilitzar la població
en general d'aquesta responsabilitat, com si la manca de
consciencia autonòmica pogués justificar el vot del Partit
Popular, que diu no a l'Estatut d'Autonomia. Sr. Soler, si
estudiàs més i passejàs menys -el meu antecessor l'ha enviat
per Europa, jo l'envio que aprofundeixi i estudiï- ahir, en
comptes de dibuixar un retrat de política provinciana, en
que de qualque manera ens repetia paraules del que ja
estàvem acostumats amb el seu antecessor, d'aprofundir a
l'Estatut, que hem de fer i aconseguir tot allò que es va dir
al pacte autonòmic; ens hauria exposat un pla, un pla que
contemplàs la pluralitat de desenvolupaments possibles que
hi ha a la nostra constitució, les vies de què mai s'ha parlat
aquí, de l'article 150 i 151, a més del 143; les possibilitats
que ofereixen les diferents interpretacions autonòmiques
emeses pel Tribunal Constitucional. Qualcú del Govern s'ha
preocupat mai de quin significat, de quines implicacions
tenen aquestes sentències? Crec realment que no.
L'heterogeneïtat autonòmica és el principi constitucional.
Ningú no hi pensa, en això. Potser si hagués estudiat més
sabria que existeix un possible desplegament alternatiu de
l'Estatut, però no en parlam, d'això. Fins al moment en que
vostè personalment, com a màxim dirigent autonòmic, no
trobi aquest punt d'equilibri entre la generalització
autonòmica i el tracte especial que algunes comunitats
històriques requerim, de veres que tendrà un deute
impagable amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I la història d'aquest país el silenciarà el mateix que ahir
varen fer els seus diputats, i que avui tan ridículament han
volgut corregir. La història no li corregirà....
(Renou de fons)
No, a més d'incorrectes, piquen de peus, Això és propi
de ja saben què.

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, deman que es mantengui l'ordre en aquesta
sala.
LA SRA. MUNAR I RlUTORT:
Sr. Soler, si vostè és avui el principal responsable del
rang autonòmic, és a vostè a qui correspon cercar el remei,
posant l'èmfasi en aquests elements d'heterogeneïtat que,
malgrat la generalització, contempla la nostra constitució.
No volem el que el seu partit ens diu des de Madrid, de "tots
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iguals", perquè no tots som iguals. És amb aquests elements
d'heterogeneïtat amb que es mesuren els nivells de la nostra
autonomia, i que constitueix el grau d'aplicació de l'Estatut. El
sostre que reclamam és, com hem repetit ja en diverses ocasions
en aquesta cambra, un autogovern, amb un ampli marge per a
les decisions polítiques pròpies. Volem decidir per nosaltres
mateixos, perquè això és l'autonomia. L'autonomia no és la
descentralització administrativa, sotmesa constantment a un
erosionat i desconfiat control, tant per part de l'administració
central a l'autonòmica, com per part de l'autonòmica a la
insular, com vostès pretenen.
De l'aplicació estatutària els consells insulars esperam que
faci efectiu una vegada per totes l'article 39, del títol tercer, de
l'Estatut d'Autonomia. Ahir vostè va manifestar novament la
seva voluntat específica de fer efectius diversos traspassos per
l'any vinent, notícia que els representants dels consells insulars
haguéssim hagut de rebre amb una gran satisfacció, si no fos
perquè aquesta vocació no es palpa en absolut en el seu grup
parlamentari. A la primera Comissió Tècnica Interinsular el
Partit Popular es va oposar a un dels traspassos més importants,
que era indiscutible per aquest article 39, que era el tema
ferroviari, els trens. Els trens estan dins Mallorca, no van a
altres illes; a Menorca i Eivissa en aquests moments no hi
tenien. El Consell Insular estava disposat a fer una important
inversió en aquesta matèria, cosa que vostès no faran. En canvi,
lluny de dir sí, varen dir no, i varen tenir una actitud totalment
prepotent, varen voler la Presidència, la Vice-presidència, la
Secretaria de la Comissió, i varen tenir en tot moment una
actitud d'allò menys consensuat que sigui possible. Per això, Sr.
Soler, no ens parli de colAlaboració ni de cooperació amb els
consells insulars. Primer crec que és important que solucioni
amb el seu propi grup, perquè de veres que el seu grup no fa el
que vostè ens diu i ens predica.
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internes ha exercit un paper importantíssim dins el Partit
Popular i dins el seu propi grup. Vostè va parlar de
renovació. L'objectiu principal de renovació política que
vostè va anunciar al seu debat d'investidura jo crec que no
s'ha complert, i s'ha limitat a anunciar girs conjunturals,
mogut per la necessitat de complaure determinats sectors
polítics i socials que de qualque manera necessitava. Però
veim que aquests canvis, i si ho analitzam, crec que fins i tot
vostès em donaran la raó, quan parlen de gir en política
lingüística: Vostè a un discurs d'investidura parla de gir en
política lingüística, fa moltes promeses, fins i tot diu que
llevarà l'ordre Rotger; però en definitiva el que veim poc
temps després és que l'han fet tornar enrere, que s'ha
nomenat un director de política lingüística que el primer que
fa és anunciar la possibilitat d'una televisió autonòmica, i tot
d 'una surt el conseller i el president dient que d'això no hi
ha res; que de qualque manera l'aplicació del català dins el
tema administratiu, que és el més lògic del món, el seu
partit li diu que d'això res. I no entenem per què s'hagi
tornat enrere, anulAlant fins i tot el decret de l'ús oficial de
la llengua catalana que existia dins l'àmbit de
l'administració, que era una aportació d'Unió Mallorquina
en els seus anys de govern; i en definitiva, en lloc d'anar
endavant pareix que anam enrere.
Reducció dels càrrecs públic: Això és el quid de la
qüestió. Vostè del moment de l'assumpció de la seva
presidència ...

Durant aquests darrers temps hem dedicat una atenció
preferent a l'Estatut d’Autonomia, però cal també referir-se al
procés de traspassos que està en aquests moments encallat per
un motiu essencial: la manca d'habilitat negociadora del seu
Govern, que durant aquests mesos ha tengut una sola entrevista
amb el ministre d'Administracions Públiques, Sr. Lerma, i amb
uns resultats vergonyosos. La conclusió va ser "la relectura
conjunta de los estatutos en todas las comunidades de la vía lenta",
i que de moment no ens soluciona cap problema, perquè crec
que en aquesta comunitat, tots els aquí presents almanco, sabem
llegir perfectament, i no necessitam de l'ajuda de cap ministre
per rellegir el nostre estatut. Per altra part, competències com la
de la Universitat i de I'Inserso pareix que no vénen perquè el
Govern ho ha refusat.

Per tant creim, Sr. Soler, que s'imposen menys passeigs per
Mallorca, Menorca i Eivissa, i més per Madrid perquè
desgraciadament és on es cou el brou. S'imposa també restablir
converses amb el Govern central perquè és important, i no es
tracta de discutir una competència o una altra, sinó de parlar del
marc competencial que es contempla a l'Estatut i a l'autonomia.
El balanç, Sr. Soler, que vostè va presentar ahir sobre
l'actuació del Govern balear durant aquests mesos, ha posat en
evidencia l'escassíssim marge que vostè té d'actuació, a pesar de
tenir una majoria absoluta. Supòs que l'amenaça de dissidències

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Munar, que ja s'ha excedit en més de dos
minuts el temps que li correspon.
LA SRA MUNAR I RIUTORT:
És molt estricte, Sr. President, amb mi.
La veritat és que vostè es va comprometre a reduir els
assessors. El nom assessor significa eventual, i és ver, en
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aquest apartat vostè ha reduït de 33 a 23 el nombre d'assessors,
però vostè no parla d'altres possibilitats que sap perfectament
que existeixen. I sobretot, com ens explicam que persones que
en aquests moments necessiti per al seu suport parlamentari,
com el Sr. Riera, president de la Comissió d'Esports d'un temps,
com el Sr. Ribas de Reina, antic president de la comissió de
recursos humans, ara estiguin com a coordinador d'esports o
com a assessor d'obres públiques, o el Sr. Guillem Vidal,
ex-senador d'aquesta comunitat, que ara és conseller, no se sap
massa bé per què, d'agricultura. Curiosament els tres són uns
càrrecs d'assessors de competències traspassades o en vies de
traspàs als consells insulars. Es traspassen les competències i
augmenten el nombre de càrrecs. Poca matèria, afortunadament
per a nosaltres, els quedarà per assessorar en aquests temes en
què els han nomenat.
És ver que vostès han reduït el nombre d'alts càrrecs, és ver,
com a tal nom; però vostè sap perfectament que han augmentat
els funcionaris interins, els gerents de fundacions, els
coordinadors de qualsevol matèria; i vostè sap que s'han produït
fets fa molt poc temps que, com a mínim, m'ha de reconèixer,
Sr. Soler, que són sospitosos. Com un senyor que ha quedat fora
de colAlocat com a batle d'un determinat municipi seu, ara
casualment ha de ser el gerent de la Fundació Illes Balears? No
em digui que, com a mínim, no és això sospitós.

estatut aplicat i interpretat des de la mateixa voluntat que el
va fer en el seu moment possible, i que necessitam una
ràpida solució als traspassos pendents, com també en el
tema del finançament.
I per acabar, per concloure aquest discurs, em permeti
fer-li unes preguntes molt concretes: Què vol dir vostè quan
parla d'identitat institucional, d'identitat socioeconòmica, o
d'identitat cultural? Jo tenc la meva pròpia interpretació,
però m'agradaria equivocar-me i que em pogués unes
respostes a aquestes preguntes.
Per acabar, Sr. Soler, li voldria dir de qualque manera
que en política és molt important viure com un pensa i mai
no pensar com sobreviure, i avui per avui, el seu govern, Sr.
Soler és un govern que només pensa en sobreviure. Sr.
Soler, sigui valent, desfaci's d'aquests lligams i d'aquests
entramats que el fermen i que han estat anys i anys els
autèntics problemes d'aquesta comunitat.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, per tercera vegada, per tercera vegada, li crit
l'atenció ...
LA SRA, MUNAR I RIUTORT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President, per la seva paciència.
Sra. Munar, jo la crid a la qüestió, perquè ha de concloure en
trenta segons aquesta intervenció.
LA SRA MUNAR I RIUTORT:

EL SR. PRESIDENT:
... perquè ha abusat precisament d'aquesta paciència, i
vostè ho sap.

Dos minuts, Sr. President.
Sr. President, té vostè la paraula.
Podíem parlar també d'ex-conse!lers: Forcades, Saiz, Tur,
Pere Morey ... Tots estan recolAlocats, Sr. Soler. Pot explicarho, això?

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):

Podríem parlar també del Pla de carreteres, havien de fer la
de Palma a Manacor i Inca a Alcúdia, va sortir a tots els mitjans
de comunicació. Ara resulta que de la d'Inca a Alcúdia ja no en
deim res; i que la de Palma a Manacor passa per Llucmajor,
Campos i Felanitx.

Gràcies, Sr. President. Sé que no és el lloc oportú, però
començaré per les paraules darreres que deia: "és l’hora dels
fets", hi estic totalment d'acord, venim a fer un balanç de 89
dies, crec que d'altres institucions també seria oportú que es
pogués fer un balanç de 89 dies.

Aquests eren els compromisos que vostè va formular en el
seu debat i en el seu discurs d'ahir, i jo li hagués parlat sector
per sector, de tot el que nosaltres creim que s'hauria de fer en
diferents temes, com economia, com indústria, com agricultura,
i que vostè ahir va passar per damunt, igual que en turisme, un
tema importantíssim en que no va aprofundir en absolut. Crec
que tendré oportunitat a la replica de parlar d'algun d'aquests
temes. Vull dir-li que estam satisfets que en ordenació del
territori pensin definitivament dur endavant les directrius, que
nosaltres creim com a partit que les Illes Balears han de ser
governades principalment i no subsidiàriament pel Govern
balear. Vostè, Sr. Soler, té aquesta responsabilitat. Volem un

Atrapat i captiu. No m'estranya, Sra. Munar, no
m'estranya. A vegades hi ha persones que tenen tendència
a projectar la seva pròpia posició personal. Qui està atrapat
i captiu és vostè, sí, atrapada i captiva a la institució que
presideix, atrapada i captiva, no m'estranya que vulgui
traslladar-me, a mi també, aquesta situació, jo no la tenc, no
em senti ni atrapat ni captiu.
Vostè també em parla, Sra. Munar, d'esquerres, que li
passam per l'esquerra, indica que creu que el Partit Popular,
després de la meva intervenció, supera UM per I'esquerra.
En realitat, Sra. Munar, vostè en sap més que jo,
d'esquerres; encara no l'he vista a cap acte, a cap ocasió o a
cap fotografia en els diaris on vostè es trobi tota sola,
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sempre la hi he vista acompanyada del Sr. Triay o d'un altre,
sense que mi'hagi fixat on se situa vostè i on se situa el portaveu
socialista, per exemple, no sé qui està a la dreta, no sé qui està
a l'esquerra, procur no recordar-ho. Sincerament, he de
reconèixer que, pel que fa a l'esquerra, vostè, ara com ara, té
més coneixements que jo sobre aquesta qüestió, això sí que li he
de reconèixer; jo crec que l'oportunitat diària, el dia a dia, li
brinda tenir bastants més coneixements sobre aquesta qüestió.
No tenim model autonòmic. Potser que les paraules de la
meva intervenció no s'hagin escoltat massa bé. Crec que he
deixat bastant clar que la voluntat del Govern és la de dur a les
Illes Balears el sostre autonòmic. Evidentment, també he
ressaltat que aquest procés s'ha de fer de manera progressiva i
amb normalitat, però també sense pauses i sense descansar.
Torn a fer una cridada en aquest sentit a la responsabilitat,
responsabilitat que, des de la meva òptica, des del meu punt de
vista, s'ha de traduir en una voluntat de consens, consens entre
aquells que representam el poble de les Illes i consens amb els
interlocutors de l' Administració central, i no veig altre camí, li
ho dic amb tota sinceritat, per desenvolupar d'una manera ferma
i sòlida un projecte autonòmic dins el qual s'ha d'integrar la
societat civil. Sra. Munar, quant a model autonòmic, quant a
actuacions en aquest sentit, més clar ja no ho puc ser. Vaig
posar l'exemple de passades experiències. De res serveix en
determinats moments plantejar una postura, una proposta de
reforma de l'Estatut, veure com per part de cert sector es mostra
la disconformitat, en conseqüència, a través d'altres majories,
pujar el llistó, es remet a Madrid i passa el que passa. Jo crec
que en aquest sentit el que és important és que quan es plantegin
postures d'ampliació de marc competencial, d'aprofundiment en
l'Estatut, crec que és una qüestió el suficientment important, tan
important que és configuració de país, que, des de la meva
òptica, des de la meva perspectiva, és important demanar
unanimitat, a vegades és mal de fer, però és important que hi
hagi un consens molt més generalitzat que el que hi ha hagut en
altres ocasions. Així de clar ho veig, així de clar ho tenc, i crec
que en aquest sentit han d'anar els esforços, tot allò altre poden
ser a vegades previsions, posicions, que, ho hem de reconèixer,
no són realistes. En relació amb la reforma del 91, vaig
expressar la meva postura, el Partit Popular, malauradament,
s'hi va abstenir, el PSOE, que és company de viatge seu en el
Consell Insular de Mallorca la va votar en contra. És a dir,
vostè, en aquest moment, està governant precisament amb els
que varen votar en contra de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia en el Congrés de Diputats, i puc comprendre
l'actitud del Partit Socialista Obrer Espanyol en aquest tema,
perquè jo he de reconèixer que aquests avances que s'han de fer
en matèria autonòmica els contempl des d 'una perspectiva en
aquest moment més integradora, de més unanimitat, que la que
hi ha hagut fins ara.

Diu que he perdut el temps visitant els pobles, visitant els
consells insulars. Cada persona té el seu esquema de
plantejament, és a dir, jo pens, i ho dic amb tota sinceritat, que
quan comença una legislatura és normal, és el més normal
d'aquest món, que el president de la Comunitat Autònoma,
acompanyat d'una representació de membres del Govern pugui
fer aquestes visites a cadascun dels municipis de la Comunitat
Autònoma, amb un objectiu: veure quines són les qüestions
concretes que els preocupen, tenir-ne en compte les
preocupacions més immediates i, determinades qüestions,
veure- les a l 'hora de fer planificacions de quatre anys de
legislatura. És a dir, jo pens molt en la planificació, pens molt
en l'estudi previ, també pens molt, i és una qüestió que he
volgut veure aquests dies, en quin tipus de respostes estan
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donant els consellers d'una manera directa, sobre el terreny;
jo crec que això és important, que és ilAlustratiu, i, en
definitiva, crec que és bo que les institucions, és a dir, que
els representants de les institucions, perdó, sortim en
determinats moments de ca nostra i anem a fer aquestes
visites. Per ventura les he tengudes més bones de fer, perquè
som el president del Govern, he dit tal dia a tal conseller, tal
dia a l'altre, els consellers hi vénen, m'hi acompanyen; per
ventura he de reconèixer que vostè ho té més mal de fer,
perquè coordinar l'agenda de tres és més mal de fer, i com
que vostè hi ha d'anar acompanyada d'una manera concreta,
a vegades és mal de fer plantejar: "els dos que m'hi han d
'acompanyar, aquest dia no els va bé", i com el que és
adequat és que hi vagin tots tres, perquè és el que toca, no
n 'ha pogudes ver tantes, per ventura, com les que he fetes
jo, però és bo, vostè se n'adonarà, i, en les que faci,
s'adonarà que és bo sortir en aquest sentit.
Que no hem tengut contactes amb l'Administració
central. Jo li he de dir que vaig ser molt optimista, i me'n
sent molt optimista, de la conversació que vaig tenir amb el
ministre Joan Lerma. És a dir, no vull pecar d'excés
d'optimisme, però jo vaig centrar bona part de la meva
intervenció o del meu diàleg amb el ministre en el tema de
la competència en matèria universitària, per intentar fer
entendre des de Madrid, perquè a vegades des de Madrid, en
això sí que podem estar d'acord amb vostè, es veuen les
coses d'una altra manera, que no era el mateix transferir a
Castella-Lleó la Universitat de Salamanca, per posar-ne un
exemple, que transferir a la Comunitat Autònoma de
Balears la Universitat de les Illes Balears, i sense haver
estudiat a Salamanca, això s'entén d'una manera perfecta. I
li he de dir que el ministre, en aquest tema, fins i tot en roda
de premsa posterior, hi va entrar, és a dir, que no només va
ser conversació amb jo, sinó que va manifestar públicament
aquest criteri, que hi ha una sèrie d'inversions a escometre
a la Universitat de les Illes Balears i que ell entén que s'hi
han de dur a terme, és a dir, jo crec que en aquest sentit, no
vull pecar d'excés d'optimisme, però, va ser positiva. I si ara
li hagués de fer un resum de tots els contactes que mantenen
cadascun dels consellers tant amb conferencies sectorials
com ja per a la qüestió concreta de les transferències, crec
que ens podríem allargar molt, crec que no és necessari
entrar-hi, el conseller d'Economia i Hisenda té plantejada
una compareixença al davant d'aquesta cambra per exposar
la postura concreta, per explicar com es troba en aquest
moment l'estat de les negociacions de les transferències que
hi ha pendents, i crec que en aquest sentit podrà quedar d
'una manera clara i rotunda expressat quin és la posició, hi
ha altres grups que han fet preguntes concretes al llarg
d'aquest primer període de sessions, ara, jo crec que el que
és lògic en aquest moment és poder tenir un debat ample
sobre la qüestió concreta de: en quin punt es troben les
transferències, quina via seguim i quines són les propostes
del Govern de la Comunitat en aquest sentit. Tant de bo que
d'aquest debat es pugui derivar una posició comuna de bona
part dels membres d'aquesta cambra, que es practiqui a
conseqüència d'aquest debat o del marc d'aquest debat la
teoria de l'aproximació, perquè crec, sens cap dubte, que és
una bona eina per avançar en el contingut competencial
concret d'aquests temes.
Política lingüística. Jo, de política lingüística, en parlaré
poc, en parlaré poc perquè és una qüestió on consider que
hem de passar cada vegada més de les paraules als fets. En
aquest sentit, ahir mateix es va aprovar en el Consell de
Govern el projecte de llei que modifica la Llei de funció
pública, on s'introdueix la nostra llengua com a requisit, serà
debatut pròximament i entrarà en aquest mateix període de
sessions en aquesta cambra. En parlaré poc. A vegades
mi'agrada més actuar que no parlar, i en aquest sentit, a
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aquest tema hi arribarem, hi arribarem i més ràpidament del que
molta de gent pugui pensar.

per aconseguir objectius individuals i no colAlectius, com
fins ara ha passat amb el Govern del PP.

Quant a la reducció de càrrecs públics i assessors, jo crec
que allà on també podrà comprovar aquesta qüestió d'una
manera concreta i clara és en el projecte de llei de pressuposts
per a l'any 96, en podrem parlar, però tampoc no crec que vostè
tengui ... , com ho diria, per intentar-ho d'una manera un poc
calmada; bé, ho resumirem: batle de Sineu, ex-batle d’Alcúdia,
número un de Manacor. És mal de fer a vegades bravejar sobre
aqueixes qüestions.

Li he demanat també que ens vol dir quan ens parla
d'identitat socioeconòmica. Vol dir que no hi ha més
alternativa que el model econòmic que ha anat construint el
seu partit durant tots aquests anys de Govern i que s'ha
caracteritzat per la destrucció del teixit industrial, pel
desmantellament de l'agricultura, que, així com anava
creixent el pressupost en aquesta conselleria, anava
disminuint el PIB de tots els agricultors i ramaders?,
significa la degradació del model turístic que, en aquest
moment, ens té totalment en mans dels tour operators?

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Molts gràcies, Sr. President. Torn de replica, per un temps
de cinc minuts, té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

I li he demanat també que significava per a vostè
identitat cultural, ¿significa que aprovaran lleis per tal que
de qualque manera no ens torni a passar que fins i tot hi hagi
consellers que no se saben expressar en la nostra llengua?,
només farà això o anirà una mica més endavant i
aprofundirà en el nostre fet diferencial, en la nostra pròpia
identitat? Vostè no m'ha contestat això.
No m'ha contestat sobre el tema d'assessors, perquè m'ha
dit: "Tu també en tens". Aquí no estam discutint sobre el
Consell Insular de Mallorca. Quan se'n faci un debat en el
Consell Insular de Mallorca, jo hauré de donar resposta com
a presidenta d 'aquesta institució, però avui és vostè qui m
'ha de donar les respostes, a mi, com a portaveu d'Unió
Mallorquina, no com a presidenta del consell insular,
perquè, comencem a ser seriosos, hem de saber en cada
moment on som i quin paper jugam, i jo, en aquest moment,
soc la portaveu del Grup Mixt com Unió Mallorquina i és
vostè, president del Govern, qui m 'ha de donar resposta
sobre per què diu que redueix els assessors, quan realment
el que fa és recolAlocar tots els ex que vostè té, des de
consellers fins alts càrrecs, els recolAloca com a gerents,
com a coordinadors o amb altres noms i llavors ens vol fer
creure que no té assessors. Jo no estic en contra que vostè
no tengui assessors, estic en contra que ens menteixi, que
ens vulgui fer creure que redueix els càrrecs, quan continua
tenint càrrecs que realment no són per gestionar allà on els
posa, sinó perquè callin o perquè votin aquí allò que vostè
vulgui i poder continuar sent president d'aquesta comunitat,
i vostè, Sr. Soler, ho sap tant com ho puc saber jo.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President.
Sr. Soler, vostè ha fet un discurs de tirar pilotes a fora, no
pot defensar-se, no pot contestar-me les preguntes concretes que
jo li he fet i s'ha dedicat a dir-me les dificultats que podia tenir
jo.
Jo li he demanat claríssimament, i era una pregunta concreta,
que vol dir quan parla d'identitat institucional, li he dit si pot ser
que vostè entengui que les nostres institucions són plenes i
representatives de la consciència de país, de sentiment
autonomista o, al contrari, per a vostè són plataformes de poder

Diu que esta molt satisfet del que va parlar amb el Sr.
Lerma, n'estic contenta, que estigui content, em pareix
perfecte, però, les conclusions són les que són, no hi tenim
competències, no vénen i decideixen re( ... )gir l'Estatut, no
em basta, em pareix molt bé que estigui content, però, apart
d'estar content, hi hem de tenir les competències.
Miri, potser que jo qualque dia vaig acompanyada, trob
que s'hi fixa molt quan surt a la fotografia, la veritat és que
jo no me'n preocup quan hi surt vostè, en absolut, ni de qui
l'acompanya, jo vaig acompanyada, però vostè, a més
d'acompanyat, va vigilat, no ho dubti.
Miri, Sr. Soler, jo no li he dit que estigués malament fer
visites institucionals, no li ho puc haver dit mai, això,
perquè jo també les faig, i no tenc cap dificultat ni perquè
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me rebin ni d’anar-hi, i crec que són profitoses, les visites
institucionals. Jo li he dit una altra cosa, li he dit que no basta
amb sortir en els mitjans a dir qualque cosa que llavors no són
... , o fer visites i rebre gent; s'ha de saber realment que es vol,
a quines conclusions volem arribar, quina política volem dur a
terme, cap on orientam els temes, i sobretot, li he dit una cosa
important, li he dit: "més estalviar i menys viatjar", això no vol
dir que no pugui fer visites institucionals. Li he dit que ha
d'aprofundir en totes les possibilitats del nostre autogovern, això
és el que li he dit, no em tregui les coses de lloc.

parèixer una falta de respecte perquè crec que hi vaig
expressar una postura concreta en cadascun d'aquests temes,
i jo puc entrar a debatre si és l'adequada o no és l'adequada,
ara, que després d'haver fet el discurs d'investidura, em torni
fer pujar aquí perque l'hi torni a explicar..., sí, podria tornar
a collir el discurs, podria tornar a collir els apartats, els
paràgrafs distints, tal volta subratllar aquells que cregui que
són més importants, és una feina didàctica, és fer pedagogia,
jo crec que el debat no és un moment on fer pedagogia,
sinó, en tot cas, on fer contrast d'opinions.

Miri, nosaltres tenim un model autonòmic propi, vostè, si el
té, no el pot dir, i ho ha de reconèixer, perquè el Sr. Aznar no l
'hi permetria, i vostè sap molt bé com juga aquest senyor. Si
vostè li presenta un model autonòmic que li pot llevar 10 vots
a nivell de les altres comunitats el fotrà a fora, i, per tant, no s'hi
atreveix, i, si el té, se'l calla. Nosaltres tenim un model
autonòmic, li hem explicat quin model autonòmic és i vostè no
pot justificar de cap manera que hagi dit el seu grup, el PP, no
a la reforma de l'Estatut, i no m'expliqui, a mi, que han fet els
socialistes, no m'importa, no és el meu problema allò que facin
els socialistes. El meu problema és que l'Estatut d'Autonomia
d'aquesta comunitat no està aprovat, i no està aprovat després
que vostès diguessin aquí que sí per guanyar vots i per enganyar
el poble de Mallorca, i després, en el Congrés de Diputats,
vostès, contradient, traint, la voluntat d'aquest parlament i
contrariant el vot d'aquí, s'hi varen abstenir en positiu, que és el
mateix que no aprovar-lo, vostès l'haurien pogut aprovar perquè
tenien el vot de tots els altres partits nacionalistes, el PSOE
hagués pogut fer el que volgués, i ara, enlloc de discutir o de
donar-ne la culpa a vostè, l'hauríem de donar a ells.

Postures incoherents, jo no les veig en lloc. I quant a
vigilat, controlat, miri també hi ha una diferència, Sra.
Munar, hi ha una diferència, si quan jo vaig acompanyat em
sent que algú d'aquells que m'acompanyen té més esment en
vigilar-me que en fer feina, jo el puc cessar, vostè no ho pot
fer, això, Sra. Munar, vostè se l'ha de beure, sí l'ha
d'aguantar tota la legislatura; aquesta és la diferència bàsica.
Gràcies, Sr. President.

Jo crec que el seu problema és d'incoherència total, de
defensar aquí una cosa i a Madrid li'n diuen una altra; aquí trien
un president i a Madrid els l'en lleven. Vostè diu que és
autonomista, autogovern, i allà li'n diuen que no; vostè aquí vol
fer una política lingüística i llavors li diuen que no la hi pot fer.
Vostè esta atrapat i es captiu, és dins aquesta teranyina que jo
li he dit abans, i sobretot, no es preocupi per jo, que ja me'n
sortiré, me n'he sortit d'altres molt més difícils, Sr. Soler, i vostè
ho sap perfectament, així que preocupi's per vostè, per qui
l'acompanya, per qui el vigila, per allò que li deixen i per allò
que no li deixen fer i per totes aquestes exigències que vostè té,
de les quals li puc assegurar que jo no tenc en absolut. Jo no
estic atrapada ni captiva de res, jo no estic ni el túnel de Sóller
ni en el Bon Sossec, jo no tenc cap tipus d'escàndol polític, jo
no tenc cap conseller que de qualque manera s'hi vegi implicat
ni hagi d'anar al jutjat. Aquests són els seus problemes i aquests
són els reptes, i les solucions, vostè les haurà de trobar. Per altra
part, jo faré la meva tasca el millor que pugui en la institució
que correspon i aquí continuaré fent també allò que és la meva
obligació, denunciar allòque cregui que és denunciable, alabar,
que també les té, coses positives, el seu govern i les seves
intencions, i, en definitiva, fer de portaveu, no de presidenta del
consell, càrrec que s'ha d'exercir en un altre lloc.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquesta qüestió
incidental, té la paraula el Sr. President Cristòfol Soler.
EL SR. PRESlDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Gràcies, Sr. President.
Sra. Munar, veig que anam avancant, és a dir, en principi
fèiem caramboles, ara tiram pilotes a fora. Molt bé. Miri, jo no
perdré en aquest debat amb vostè ni mig minut més en
explicar-li les qüestions troncals del meu discurs d'investidura,
perquè vostè ni l'ha llegit ni el va escoltar, i jo, amb una persona
que ni l'ha llegit ni l'ha escoltat, no hi entraré, encara que pugui

(Aplaudiments)
Arribat aquest punt, i malgrat sigui una competència del
president de la cambra ordenar el debat i aixecar la sessió,
jo vull comunicar a la cambra que està convocada la Junta
de Portaveus a les 14 hores, que continuam amb aquest
debat i que, a la vista de les intervencions fetes per part del
president, el qual sembla que agafa la tònica de respondre
individualment, crec més prudent suspendre la sessió en
aquest punt. Recomençarà la sessió a les 16'30 hores amb la
intervenció dels altres grups parlamentaris, i començarem
pel torn d'Esquerra Unida.
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Se suspèn la sessió, i moltes gràcies.
Bones tardes, senyores i senyors diputats. Els prec atenció,
començam o continuam aquest debat sobre l'acció política i de
govern iniciat amb el discurs d'ahir per part del president de la
Comunitat Autònoma.
Correspon en aquest moment la intervenció del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears per un temps
màxim de 30 minuts. Té la paraula el seu portaveu.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Soler, en el dia d'ahir, el seu discurs recollí aspectes
distints i significatius respecte de discursos semblants que
s'havien sentit en aquesta cambra, aspectes diferencials referits
a la seva estructura mateixa, a la prioritat que es donava a
segons quins temes respecte d'altres, a la manca de
triomfalisme, a l'aposta decidida pel diàleg, i jo vull des d'aquí
reconèixer públicament aquest fet. A la vegada, i amb un to més
crític, podríem dir que el seu discurs va pecar d'inconcreció i
que fins i tot, quan s'han concretat mesures, la veritat és que
massa vegades es tracta de velles assignatures pendents en
aquesta cambra, com és el tema de les sindicatures de greuges
i de comptes, les directrius d'ordenació territorial o la Llei de
sol rústec, així mateix, s'ha de constatar una absència
clamorosa: no va tocar gens ni mica el tema de la corrupció més
enllà d'una lleu alAlusió a un estiu difícil que havíem passat i a
un desig de normalitat política; tornarem, lògicament, sobre
aquest tema. També hi vàrem notar una absència d'una anàlisi
de l'estat de la Comunitat. Vostè va dir que no en faria una
radiografia completa, peró la veritat és que va semblar poca i
escassa aquesta alAlusió retòrica a aquest estat d'esperança, que
no de bona esperança, que vostè hi va detectar, després d'un ric
i apassionat pelegrinatge pels pobles de Mallorca. Sera ver que
hi ha esperança, l'esperança és allò darrer que es perd, com se
sol dir, però si a més de parlar amb batles i amb regidors, la
majoria probablement del seu partit, hagués parlat més amb la
gent, tarnbé hi hauria detectat per exemple un estat de
"mosqueig", de "mosqueig" respecte de la situació política i
respecte dels polítics d'aquesta comunitat, i molt probablement,
més concretament, respecte dels polítics que tenen la
responsabilitat de govern en la nostra comunitat autònoma, i
també hi hauria detectat vostè la preocupació per molts de
temes de caràcter social, de caràcter econòmic, la precarietat en
la colAlocació, el tema de la sanitat, que també varen ser silencis
i absències clamoroses del seu discurs del dia d'ahir.

Molt resumidament, per tant, nosaltres hi vàrem percebre
una música distinta, en el seu discurs, però la veritat és que la
lletra era bastant semblant a lletres anteriors, com, d'altra banda,
no podia ser d'altra manera.
Esquerra Unida duu a aquest debat sobre l'estat de la
Comunitat i sobre la política general una altra melodia, una altra
música, una altra lletra, unes altres propostes programàtiques
que, efectivament, ens agradarà contrastar democràticament
amb vostè al llarg d'aquest debat. Però abans jo crec que s'ha de
fer una referència obligada a un tema recurrent de l'actualitat o
del comentari polític dels darreres dies. A més del balanç dels
100 dies, a més del debat de política general, la veritat és que
plana una pregunta sobre el conjunt, jo diria que de la societat
i deis mitjans de comunicació, és si hi ha diferències només
formals o també de fons entre l'etapa que vostè representa i
l'etapa anterior. En aquest sentit, jo crec que vostè emet senyals
contradictoris. Hi ha coses interessants en la seva pràctica

política d'aquests 100 dies: el diàleg reiniciat amb els
sindicats, el diàleg mateix amb les corporacions locals s'ha
de valorar positivament, el diàleg amb l'oposició, la
intervenció mateixa en els plenaris a preguntes de
l'oposició. Però resulta contradictori amb això el fet que
vostè ahir no tengués el coratge de parlar del tema de la
corrupció, la veritat és que sí, i la veritat és que no hi havia
manca de temes a triar: la sempre renovada relació entre el
seu antecessor i Inverbroker, el tema de Bon Sossec, el tema
de les comissions cobrades presumptament pel Partit
Popular, i que afectaran ni més ni manco, quan es
confirmin, que al president del Partit Popular i president
d'aquest parlament, a la portaveu del seu grup parlamentari,
al president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i a un
conseller del seu govern. És a dir, és una cosa prou
important, prou transcendent, com perquè ahir vostè hi
alAludís, per defensar-los, per dir que no era ver tot això, que
no s'havien cobrades les comissions, que tranquils, que no
passaria res, o per dir, almanco, idò, s'exigiran
responsabilitats. La veritat és que, davant d'un tema d'aquest
calat, que, a més, plana d'una manera constant i reiterada
malauradament sobre la vida política de la Comunitat, el seu
silenci va ser incomprensible i molt decebent, i el que és
pitjor és que vostè va callar ahir en el discurs, però, en el
terreny dels fets, vostè hi ha parlat del tema de la corrupció,
vostè n'ha parlat en el terreny dels fets, des del moment en
que va renovar el seu actual govern, que no és un govern
heretat, com se sol dir, és un govern on vostè ha nomenat un
per un tots els seus consellers, i quan, ho suposam, amb la
idea de mantenir la seva condició d'aforat, ha renovat en el
seu càrrec i nomenat conseller una persona implicada en el
cobrament de comissions, una persona de la qual el Sr.
Aznar ha forçat la dimissió com a secretari general del Partit
Popular, a qui el Sr. Aznar no vol com a secretari general
del Partit Popular, i resulta que aquesta comunitat autònoma
l'ha de suportar, aguantar o tolerar, amb el terme que
vulguin, com a conseller d 'aquesta comunitat. La veritat és
que ha estat una manera molt decebent de parlar
implícitament sobre el tema de la corrupció, i vostè també
ha parlat sobre aquest tema quan s'ha negat en aquest
parlament a crear una comissió d'investigació sobre el túnel
de Sóller, i en aquest sentit, jo li demanaria si també es
negarà a acceptar la proposta d'una comissió d'investigació
sobre el tema de Bon Sossec, que ha costat presumptament
a aquesta comunitat prop de 425 milions de pessetes, si
donarà suport, li demanaria jo, a la iniciativa d'Esquerra
Unida perquè s'informi la cambra sobre la declaració de
béns del Sr. Cañellas, i més enllà d'això, si li semblaria bé
que tots els diputats i tots els membres de Govern féssim
públiques les nostres dec1aracions de béns, les nostres
implicacions econòmiques i les nostres fonts de recursos;
Esquerra Unida ho ha fet, el diputat de EIs Verds ho ha fet,
i jo li puc assegurar que no comana cap malaltia infecciosa,
ens quedam perfectament igual que abans, i jo crec que la
transparència democràtica d'aquesta comunitat ho agrairà.
En altres terrenys, hem vist com vostè donava suport a
una iniciativa important, el 0,7% d'ajuda al
desenvolupament durant aquesta legislatura. Efectivament,
una dada important, que la celebram, però l'alegria hagués
estat excessiva, s'han negat a la creació d'un consell de
cooperació al desenvolupament precisament per evitar que
aquesta ajuda al desenvolupament es pugui utilitzar amb
finalitats c1ientelistes i perquè es doni una participació
adequada a les organitzacions no governamentals en la seva
distribució.
Vostès han promogut, al manco en el terreny de les
intencions, almanco com a moviments, moviments que
encara no s'han concretat en res, el fet de modificar el traçat
de la carretera de Valldemossa, el fet de parlar, almanco a
pressió dels batles del Raiguer, del tema del parc de les
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estacions, de la modificació de la situació de les estacions, però
juntament amb això, hem vist com en les darreres setmanes
presentaven el recurs sobre el tema de ses Salines, recurs sobre
el qual vostè planteja o ha plantejat avui al matí estrictament
com una qüestió de gelosia competencial per a aquesta
comunitat, però que no és així, no és així perquè si fos una
qüestió de gelosia competencial, vostès posarien aquest recurs
i després tramitarien i farien possible que ses Salines fossin, per
un acte sobirà d'aquest parlament, parc natural; com que fan una
cosa i no en fan l'altra, evidentment no es tracta d'un problema
de sobirania, es tracta del vell problema de la seva manca de
sensibilitat ambiental.

Hem tengut també en aquests 100 dies debat sobre el Pla de
pedreres, sobre la política hidràulica, on realment els criteris
que hem sentit al Govern i al Partit Popular han estat, la veritat,
els mateixos criteris de sempre.
Es parla de gir lingüístic, se'n parla moltíssim, s'hi crea una
direcció general, però la veritat és que encara estam esperant les
25 famoses mesures sobre aquest tema, i vostè avui al matí diu:
"Jo no vull parlar, vull actuar", està bé, això, un home d'acció és
una condició interessant, però un parlament està perquè s'hi
parli, un parlament està perquè s'hi expliqui i perquè l'oposició
sàpiga, controli i debati, i ens trobam que un dia tenim televisió
autonòmica, al dia següent ens la lleven, la veritat és que hi ha
una indefinició en aquest terreny grossa.
Vostè, en el seu discurs d'investidura, diu: "El meu grup
parlamentari creu en una autonomia plena, apel als nostres drets
com a comunitat històrica, apel a la consciència ciutadana",
amb la qual cosa estam totalment d'acord, però l'estratègia que
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ahir va dissenyar per assolir aquest nivell d'autogovern és
una estratègia, com veurem després, absolutament
insuficient; vostè hi parla de subsidiarietat, de transferències
als consells, però en la darrera reunió de la Comissió tècnica
interinsular es neguen a acceptar una proposta del Consell
Insular de Mallorca per admetre a tràmit el tema de la
transferència del ferrocarril, que és una obvietat el fet que
ha de ser transferit al Consell Insular de Mallorca.
Per tant, conclusions de tots aquests senyals
contradictoris: un d'elemental, amb la qual estic segur que
vostè estarà d'acord, que el seu marge de maniobra com a
nou president del Govern se circumscriu al programa i al
projecte general polític del Partit Popular. Vostè estarà
d'acord amb això. Però, efectivament, em sembla interessant
que no es contribueixi excessivament ni des de l'oposició, ni
des dels mitjans de comunicació ni des d'altres àmbits a una
excessiva cerimònia de la confusió. Vostè és un president
del Partit Popular amb un programa del Partit Popular,
independentment dels accents, independentment de les
formes, independentment que aquestes formes agradin més
o manco i que un dia l'aplaudeixin i l'altre no l'aplaudeixin
des dels seus propis escons. Per tant, vostè, en aquest sentit,
està per a nota ja, està per ser qualificat ja políticament,
perquè sabem quin és el seu projecte polític, i des d'una
posició alternativa se sap que vostè ja està per a nota, vostè
no és un OVNI, lògicament, i vostè no és una cosa
essencialment distinta del seu predecessor, essencialment
distinta. Però es tracta de saber si vostè posa l'accent polític
en uns temes o en uns altres i si vostè participa d'aquest
component sobreafegit al projecte polític del PP, sobreafegit
a l'estrictament programàtic que ha caracteritzat l'etapa
anterior, la qual amb tres paraules podríem definir com
prepotència, clientelisme i corrupció. En aquest sentit, li
vull dir cinc coses molt clares: una, Esquerra Unida no
perdrà el temps amb endevinalles, si vostè representa
pràctiques distintes de l'etapa anterior, al nivell que abans he
assenyalat, l'únic possible, a vostè li correspon aclarir
aquests senyals contradictoris i a vostè li correspon la
càrrega de la prova, és vostè qui ha de demostrar que és una
cosa distinta, no són els altres qui ho han d'endevinar;
segona, que el fet que vostè obri o no una nova etapa al
nivell a que he fet referència, per no contribuir a la
cerimònia de la confusió, és una cosa que no depèn de vostè
exclusivament, depèn també de la crisi interna del seu partit,
i en aquest sentit, ja que parlam de la crisi, jo no puc més
que recordar-li les paraules que em va adreçar, a mi, en el
debat d'investidura, quan jo li deia que la crisi no estava
tancada, vostè em deia: "Vostè, Sr. Grosske, està instalAlat
en la crisi", bé, fa tres dies vaig demanar al servei de
documentació de premsa el dossier sobre la crisi del Partit
Popular i me'n varen donar un bloc així, de retalls de diari,
per tant, la crisi està oberta i del seu desenllaç dependrà que
vostè tengui un marge de maniobra o no; tercera qüestió,
nosaltres analitzam, com a pronòstic, que és molt difícil que
hi hagi un tall, fins i tot al nivell que he dit, perquè, per a
nosaltres, el president Cañellas no n'era la causa, n'era el
producte, n'era l'expressió genuïna, l'expressió més,
diguéssim, pura d'una determinada cultura política, de la
qual pensam que és el conjunt del seu partit qui esta amarat
i impregnat; quarta, lógicament, a partir d'aquí, Esquerra
Unida donarà suport a tot allò que sigui positiu i manifestarà
el seu desacord amb allò negatiu, una obvietat, com és
natural; cinquena, Esquerra Unida colAlaborarà amb els seus
desitjos de normalitzar la vida política, però si el remei és
el silenci, evidentment no hi colAlaborarà, en els casos de
corrupció, Esquerra Unida no donarà suport a cap tipus de
política de punt final o cosa que s'hi assembli, i no només
per encarnissament respecte d'aquells que hagin comeses
incorreccions, no és només per això, no és només per rigor
dernocràtic, és perquè ser rigorosos amb el que ha passat és
no la millor, és l'única manera d'evitar que es repeteixi en el
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futur, la tolerància respecte del que ha passat és allò millor que
podem fer perquè en el futur es reprodueixi.
Respecte dels temes de política general que vostè va exposar
en el seu discurs d'ahir, jo faria una primera constatació general,
també bastant òbvia, que el model de creixement d'Esquerra
Unida és radicalment distint del que vostè va proposar, en el seu
vessant econòmic, en el seu vessant ecològic i en el seu vessant
social. Les seves apelAlacions a l'ecodesenvolupament, al
desenvolupament sostenible, són, si estiguéssim amb el Codi
penal, una apropiació indeguda. Vostè hauria de pagar copyrigth
per poder utilitzar aquests termes perquè això és, i permeti'm
una broma, pirateria terminològica. Vostè, amb la seva política,
no pot utilitzar aquests tipus de termes, perquè, al marge de la
retòrica, vostès defensen un model de creixement
econòmicament limitat, un model de creixement extensiu i amb
forts impactes ambientals i un model de creixement que genera
un societat desigual i insolidària.

seves compareixences i en observar els seus debats en
aquest parlament. Efectivament, un règim econòmic i fiscal
especial que, com a concepció global, des d'Esquerra Unida
compartim, però que, tal com se l'ha concebut, nosaltres
pensam que com a règim fiscal no corregirà els desequilibris
de la nostra economia i com a règim econòmic no passarà
en la vida. De tal manera, la peça clau de la seva proposta
en matèria econòmica és una figura destinada a seguir les
mateixes passes que l'Estatut d'Autonomia de l'any 91, és a
dir, la frustració final. Per tant, des d'Esquerra Unida
proposam una fiscalitat diferenciada més encara, a dins un
model federal, al qual aspiram, d'articulació de l'Estat, que
tengui com a objecti fonamental la generació de colAlocació
estable i la correcció dels desequilibris interns de la nostra
economia. Efectivament, volem una millora del nostre
finançament autonòmic, llastrat per temes com el de les
carreteres, que és un greuge evident, i una despesa per
habitant a la nostra comunitat clarament insuficient respecte
del conjunt de comunitats de l'Estat. Volem rigor i austeritat
en la gestió, cosa que també volen vostès, el que passa és
que el rigor i l'austeritat en la gestió són incompatibles amb
Bon Sossec, són incompatibles amb Can Salas, és a dir, el
cànon que vostès paguen en matèria de corrupteles és
absolutament contradictori amb una gestió econòmica
rigorosa i austera, i efectivament, no hi pot haver rigor i
austeritat i tenir els informes del Tribunal de Comptes que
vostès reben any rera any, on els diuen que duen els
comptes d'una manera absolutament impresentable d'altra
manera.
Volem polítiques sectorials basades en la reconversió, en
un sentit limitatiu i modernitzador de l'oferta turística, la
lluita contra l'oferta ilAlegal, la lluita contra l'oferta ilAlegal,
el suport decidit a l'agricultura, noves tècniques productives
i comercials, el suport a l'agricultura ecològica, el suport a
la indústria, al comerç, efectivament, com la millor manera
de contribuir a la creació de llocs de feina estables a la
nostra comunitat.

Anem per parts.
La qüestió econòmica. Vostè ha parlat de la vitalitat i del
dinamisme dels agents econòmics a la nostra comunitat i de la
bona salut de la nostra economia. Però hi ha dues realitats
alarmants que vostès mateixos reconeixen: una, les limitacions
del model per continuar generant riquesa, i el propi Sr. Matas,
en la compareixenca de dia 4 d'octubre, diu textualment: "el
tema del model econòmic esgotat, no ho dic ara, ho he dit fa
bastant de temps", jo crec que qualsevol persona que sigui un
poc estudiosa de la matèria econòmica s'adona que a mig
termini aquest model té unes limitacions clares de creixement;
segona realitat alarmant, els desequilibris intensos d'aquesta
economia, vostè va emprar la frase en el discurs d'investidura
"caminam cap a la terciarització total", ni més ni manco, i
facilitava una serie de dades en aquest sentit. En front
d'aquestes dues realitats, certament alarmants, és a dir, un
model esgotat i desequilibrat, què es proposa? Idò, bàsicament
un règim econòmic i fiscal especial. Aquesta és la recepta,
aquesta és la panacea en llegir els seus discursos i en llegir les

I des del punt de vista ambiental, vostè parla de
desenvolupament sostenible i d'una economia productiva
que vengui definida a partir dels grans principis
mediambientalistes.
Però, sent aquesta formulació tan radical, realment crida
l'atenció que després vostè no parli per res de l'oferta ilAlegal
i del seu impacte, ni diagnòstic ni mesures sobre aquest
tema; de les possibilitats alarmants de creixement que
planteja el planejament municipal existent en aquest
moment; de l'increment de places turístiques que
potencialment preveu el Pla d'ordenació de l'oferta turística
a Mallorca; del tema de disciplina urbanística, que és un
càncer que pateix el nostre territori, i de l'ús i l'abús i la
permissivitat en l'edificació en sòl rústec, que és una altra
tara i un altre atac a la línia de flotació del nostre territori.
Lògicament, vostè no valora negativament plans directors,
com el de pedreres, el de ports esportius, el de carreteres, el
d'energia, el de residus sòlids, l'hidrològic, la redacció dels
quals no s'avé en res amb un model de creixement o de
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desenvolupament ecològicament sostenible. Vostè pensa
realment que es pot parlar de desenvolupament sostenible i
impulsar la incineració com a sistema d 'eliminació de residus
sòlids urbans?, vostè creu que es pot parlar de desenvolupament
ecològicament sostenible i preveure una segona central tèrmica
a Mallorca?, i en tema hidrològic, en tema de política d'aigües,
no preveure-hi polítiques de demanda?, qüestionar l'eficàcia de
les polítiques d'estalvi, no contemplar-hi mesures elementals,
però que serien les més efectives a llarg termini per afrontar
aquest problema? I és clar, de les directrius d'ordenació
territorial vostè parla com si fos un tema que acaba de sortir del
calaix, no ens explica un retard de vuit anys, o de quasi vuit
anys, en aquest tema, no explica allò que el Sr. Balanzat ha
explicat avui al matí en aquesta tribuna, que des del propi
govern, des del propi Sr. Reus, es considera això com una figura
de dubtosa eficàcia, un instrument devaluat, d'entrada, a pesar
que vostès mateixos l'han devaluat en fer tots els plans directors
sense esperar les directrius d'ordenació territorial. I el que és
pitjor, vostè no explica criteris, criteris concrets des dels quals
afrontar les directrius; aquests criteris serien definitoris d'una
política de desenvolupament sostenible, com seria definitòria la
modificació dels plans directors, com seria definitòria
l'aprovació d'una llei del sòl rústec que efectivament hi posàs
mà i hi promogués criteris estrictes, per a la utilització d'aquest
sòl rústec. Ecològicament sostenible, declari ses Salines parc
natural; doni suport al ferrocarril, no només amb modernització
i inversions, n'obri noves línies, eviti el reculament de les
estacions.
Sobre el tema social, vostè va dir que aquí, en aquesta
comunitat, hi havia 27.000 aturats i una taxa del 8%; són xifres
que corresponen al mes d'agost i que són certes, el que no diu és
que en el mes de gener eren 46.374 i una taxa del 16%, perquè,
lògicament, l'atur d'aquesta comunitat no es pot mesurar
explicant només la taxa d'atur del mes d'agost, haurem de parlar
també de la taxa d'atur de la temporada baixa. Estam parlant
d'atur registrat, concepte del qual es lleven rnolts de colAlectius,
de tal manera que els demandants de colAlocació en el mes
d'agost han estat 44.445 i que en temporada baixa, aquests
demandants de colAlocació, han arribat als 84.622 persones. No
ha fet esment que hi ha desequilibris greus en la contractació en
desfavor de les dones i en desfavor dels joves, i que, per
activitats econòmiques, la creació de colAlocacions,
l'enregistrament de contractes, és molt desequilibrat, de tots els
contractes registrats durant l'any 95, 1'1 % a l'agricultura, el 4%
a la indústria, el 14% a la construcció i el 80% als serveis; per
tant, donem una mica quatre dades més perquè la gent es faci
una idea més equilibrada del que passa amb l'atur en aquesta
comunitat. I sobretot, vostè no va parlar de la precarietat en la
colAlocació, que la taxa d'eventualitat és del 32%, sense
comptar-hi els fixos discontinus, i que de tots els contractes que
s'han fet en aquesta comunitat en els primers sis mesos
d'enguany, el 70% són de menys de sis mesos, el 70% són de
menys de sis mesos; efectivament, la precarietat és un dels
problemes socials fonamentals d'aquesta comunitat de la qual
vostè ahir no en parlà, i en va parlar en el seu discurs
d'investidura en un sentit que jo crec que és absolutament
negatiu, hi va dir que "l'estacionalitat és inherent al mateix
sector turístic, igual que a altres indústries. Potser ens calgui
pensar en una mena de polivalència laboral que asseguri la
permanència en el treball; l'estacionalitat, idò, podria venir
condicionada per la polivalència, enlloc de venir per una sempre
difícil aplicació de l'ampliació del cicle laboral dins el turisme",
en definitiva, vostè va dimitir en aquell discurs, i ahir ni en va
dimitir ni s'hi va mantenir, de l'objectiu de reequilibrar la nostra
economia per tal de crear llocs de feina estables, i proposa una
polivalència que en termes abstractes podria ser acceptable,
però que en la nostra realitat i com a recurs per superar una
economia desequilibrada significa condemnar molts de
treballadors i de treballadores d'aquesta comunitat a un
deteriorament molt seriós de les seves condicions de vida.
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Quant al tema del salari social, vostè no va dir que a
Menorca encara no n 'estan aprovades definitivament les
bases d'aplicació, que a Eivissa estan aprovades amb un
caràcter purament assistencial, que a Mallorca el consell
insular hi fa una aportació igualo superior a la del Govern i
que, tot i amb això, la demanda coberta per aquest salari
social serà del 50% de la demanda efectiva, el 50%, amb un
esforç enorme per part del Consell Insular de Mallorca, i,
per tant, jo crec que cal demanar al Govern què pensa fer en
aquest tema, si hi pensa dedicar recursos suplementaris,
quins compromisos té per al futur, si efectivament està
disposat a cobrir el cent per cent de la demanda, perquè si
no, cream una figura discriminatòria i una figura sense
sentit.
Política de menors, un assumpte fonamental, jo crec que
és la millor inversió social que pot fer un govern, en tot cas,
la més exigible des del punt de vista moral, la veritat és que
vostè no en va dir res ahir. Per exemple, els podríem
demanar el Pla integral de menors, què pensa fer el Govern
amb aquest tema.

Sanitat, va ser una altra gran absència en el seu discurs.
Molta cohesió social, però unes llacunes tremendes. Vostès
tenen una concepció liberalitzadora de la sanitat, la musa de
la qual pot encantar algú que estigui predisposat a encantarse, però que bàsicament significa no valorar el paper de la
sanitat pública, una gestió conflictiva d'aquella sanitat
pública, de la qual vostès tenen la gestió, la qual
competencialment els correspon, i un afavoriment descarat
a la sanitat privada en detriment deis interessos dels
ciutadans. En aquest sentit, jo crec que el bombardeig
sistemàtic que ha sofert el segon hospital de Palma és una
auténtica vergonya per a aquesta comunitat i ha causat un
perjudici objectiu a molts de ciutadans d'aquesta comunitat
que no han rebut la deguda atenció sanitària en aquest sentit.
Tema cultura, un parell de temes fonamentals: un, el seu
caràcter subsidiari, auxiliar, respecte de la cultura dels
consells; normalització lingüística, efectivament, esperam
amb ànsia les seves propostes, però, siguin les que siguin les
vint- i-cinc, han de poder-se resumir en una: aplicació
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decidida de la L1ei de normalització lingüística a l'escola, als
mitjans de comunicació, a l'Administració pública i a l'àmbit
socioeconòmic, i que arbitri els mitjans financers materials
humans perquè això sigui possible.
Tema institucional. La veritat, m'agradaria sentir aquí un
programa de regeneració democràtica de la nostra comunitat i
de lluita contra la corrupció, facilitar les comissions
d'investigació, transparència i rigor en la contractació, un
registre públic de béns dels diputats i membres del Govern, un
control parlamentari efectiu de la gestió pressupostària,
compareixences periòdiques en el Parlament del seu president,
consell econòmic, ecològic i social, i altres mesures de
participació. Jo crec que també agradaria sentir als ciutadans
que el seu govern autònom ho té entre les seves preocupacions.
Acab amb el tema de l'autogovern. Vostè recomana aquí una
autocrítica general de tost els partits pel fracàs de l'estratègia, la
veritat és que em permetrà que jo no vulgui participar en
aquesta autocrítica general, perquè la veritat és que no
m'agradaria, des de la nostra modestia d'haver estat sempre
impulsant el tema de l'autogovern, haver de participar de
l'autocrítica -acab en un moment, Sr. President- ( ... ) dels que
efectivament l'han frenada. Vostès han tengut molt de temps per
fer sensibilització social, si la fan a partir d'ara, enhorabona.
Diu: "no hem sabut comanar ilAlusió", és que és evident, no es
pot comanar ilAlusió des de l'engany i des de la traíció constant,
si els prometen una reforma estatutària i després la tiren per
avall, això no crea ilAlusió, i se'ls engana quan es diu que el
Pacte autonòmic és una passa endavant; em permetran que ho
llegeixi, això, perquè ho hem debatut quatre vegades ... , bé hi
quedarà clar, el Pacte autonòmic diu que és propòsit dels partits
polítics signants, Partit Popular i Partit Socialista, amb aquest
pacte pretén: ultimar, (acabar, finis), de acuerdo con las
previsiones constitucionales la definición concreta del desarrollo
del Título VIII de la Constitución. És el desenvolupament final
del Títol VIII, no és una passa en la posició dels firmants. I per
això, lògicament, això ha funcionat amb una lògica impecable,
carregant-se totes les reformes estatutàries que sortissin d'això.

I per tant, i ja acabant, respecte a les quatre propostes que
vostè ens fa. Incrementar consciència de la societat sobre aquest
tema, sense dubte, veurem com i veurem entorn de què. Segona,
diu, aprofundir possibilitats de l'Estatut vigent i du fins a les
darreres conseqüències el pacte autonòmic del 92. El primer
d'acord, evidentment si tenim un estatut, desenvolupem-lo, ara,
el segon, no. Mai no assumirem aquest pacte autonòmic en els
termes en què està redactat. Tercera proposta que vostè va fer,
desplegar el paper dels consells insulars. Absolutament d'acord.
Quarta, practicar aproximació de política permanent. I en aquest
sentit hem de dir, sobre quin objectiu ens han d'aproximar?
Perquè aproximar-se per aproximar-se sense objectiu, això és
promiscuïtat, i nosaltres som roigs però decents i honrats i no
volem promiscuïtat. Volem aproximar-nos entorn d'objectius.
I per tant, quin objectiu? Jo li diré l'únic objectiu possible en
aquest moment. Al marge de models finals distints, nosaltres
tenim ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor. Cristòfol

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, moltíssimes gràcíes. Estic acabant.
Malgrat que els models finals siguin distints, en aquests
moments genera un amplíssim consens social el fet de dir
que aquesta comunitat no pot esser que estigui discriminada.
Aquesta comunitat ha de tenir un nivell competencial,
d'institucions i de finançament comparable al de qualsevol
altra comunitat més desenvolupada de l'Estat. Això és
l'objectiu, i entorn d'aquest objectiu jo li dic que es
pronuncií amb fermesa i credibilitat, i que parlam a
continuació de tempos i de camins, és a dir de time, d'etapes
i de camins. I després, naturalment, podrem parlar
d'aproximacions. Reconèixer
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Torn de replica, té la paraula el President
de la Comunitat Autònoma, Sr. Soler.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Grosske.
Avui li he de reconèixer que, així com en el debat
d'investidura va destinar aproximadament, i es pot fer el
còmput del temps, un 80% per tractar qüestions recurrents
a les quals hi destina bona part de la seva iniciativa política,
que des del meu punt de vista en aquests moments estan en
un marc judicial, i jo no hi entraré, idó l'altra vegada, dic, en
el debat d'investidura va destinar un 80% i un 20% a parlar
de política, avui li he de reconéixer que ha destinat un 20%
a tractar aquestes qüestions, i l'altre 80% hem entrat en
qüestions polítiques concretes. En un to de contrast, no
obstant, també li he de dir que ha anat apuntat el que des del
seu punt de vista són mancances del nostre programa
polític, no ha aportat el seu programa polític. Jo crec que a
vegades és bo el poder debatre les idees d 'uns i els altres,
no simplement entrar en les mancances que troba a un
model de comportament, i com és lògic, i no podia ésser
d'altra manera Sr. Grosske, hi ha unes diferencies
ideològiques profundes entre vostès i nosaltres. Malgrat
vostès han anat evolucionant bastant, i aquí si que permeti'm
que la qüestió del copyright, vostès també amb el copyright
democràtic, aquí hauríem de veure a qui han de pagar els
corresponents drets. És una qüestió que, mirada amb
perspectiva històrica, també és una qüestió a tenir en
compte.
Però jo entraré una mica en els temes que vostè ha
plantejat, agraint-li el reconeixement que fa de segons quins
aspectes, no estic d'acord en que deixi temes inconcrets. És
a dir, a vegades el fet de no plantejar temes perquè te'ls has
deixat, i quan concretes actuacions, quan fas previsions
concretes, en fi, que són inconcrets. Miri, Sr. Grosske, sobre
el tema de la Sindicatura de Comptes, el propòsit del
Govern, si és que es pot dir govern perquè en aquest cas és
un propòsit que no és purament del govern, és una iniciativa
a plantejar davant la Cambra, jo, i ho vaig dir clarament en
el discurs d'investidura, el nostre propòsit seria que d'aquí a
final d'any pogués quedar constituïda la Sindicatura de
Comptes, es pogués fer el nomenament del Síndic de
Comptes. No vaig fer cap inconcreció en aquest sentít. Vaig
manifestar previsió, d'aquí a final d'any, constituir la
Sindicatura de Comptes. Lliurar als distints grups
parlamentaris, o fer als distints grups parlamentaris, una
proposta de consens a través del president d'aquesta cambra,
i en conseqüència, dins d'aquest període de sessions, poder
tenir el nomenament de les tres persones en concret, i dins
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el pressupost del 96 hi haurà previsió pressupostària per tal de
poder començar a dur a terme les actuacions, la Sindicatura de
Comptes. La Sindicatura de Greuges, vaig dir també clarament,
que requeriria més temps per poder assolir un consens, és
difícil, peró des de la nostra perspectiva creim que no hi ha
d'haver inconvenients.
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a donar les explicacions concretes, fins i tot explicar els
criteris de priorització que es donin, que a mesura que les
plantilles vagin augmentant, és a dir, a mesura que ens anem
apropant cada vegada més a l'objectiu que tenim marcat per
aquesta legislatura d'arribar al 0'7%, com és lògic,
augmentaran quanties i s'hauran de fer les prioritzacions
cada vegada molt més concretes, amb projectes efectius.

Dins la seva visió de com veig jo la Comunitat Autònoma,
de com veig jo la qüestió de l'esperança, la no esperança, jo li
diré una cosa, Sr. Grosske, els contactes que he tengut amb
batles i regidors han estat contactes plurals. Han estat contactes
que, ja me n'he ocupat jo mateix, poguessin ésser bàsicament
amb totes les forces polítiques i representades, com és lògic, a
cadascun dels municipis, hi ha hagut municipis on hi havia
regidors seus, el que passa és que clar, tampoc no en tenen la
suficient quantitat com per poder saber a quins municipis hi ha
hagut debat, i a quins municipis no hi ha hagut debat. Però jo,
efectivament, i aquí en aquesta cambra hi ha diputats de
l'oposició que són batlles del seu municipi i saben que no he
tengut cap inconvenient que una vegada han parlat els regidors
de l'equip de govern, una vegada ha parlat el batlle, no hi hagut
inconvenient, independentment del signe polític, que els
regidors de l'oposició, per així dir-ho, poguessin plantejar
qüestions, i s'ha entrat a debat amb ells. És a dir, que aquesta
qüestió ... I aquesta precisió d'esperança, li he de dir que l'he
trobada a tots els nivells, no és una qüestió que només me n'hagi
anat a ajuntaments a parlar amb els del meu partit. Jo crec que
han estat contactes suficientment amples, suficientment oberts.
L'únic defecte que hi pot haver és que per ventura no han tengut
el temps necessari per poder debatre més assossegadament, a
vegades hem anat contra rellotge, ara, hem de tenir en compte
que hi ha molts de municipis a la nostra comunitat autònoma,
i que a vegades si un no es marca un calendari concret té mal de
fer poder estar per tot. M'indica que hi ha senyals
contradictòries, reconeix en certs aspectes preocupació social...
Jo crec que les pautes de conducta, els comportaments que hi ha
prevists, són clars i concrets. Són els que vaig expressar en el
discurs d'investidura. I crec que en relació a l'expressat en el
discurs d'investidura no se'm podrà treure cap senyal ni cap
comportament contradictori. Això són qüestions que les tenc
ben clares.

Vull aprofitar per dir-li també una qüestió que supòs que
també sortirà per part d'altres portaveus al llarg del dia d'avui,
miri, Sr., Grosske, jo crec, no entraré a nivell de parlament, no
entraré a nivell de diputats, que això és una altra qüestió, hauria
d'ésser via modificació del Reglament d'aquesta cambra, jo en
aquest tema no hi entr, ni hi vull entrar, però el que sí mi'estic
plantejant seriosament és implantar el registre de béns
económics i interessos per a consellers i alts càrrecs polítics.
Com s'ha anat fent a moltes comunitats autònomes governades
pel nostre partit, i en aquest sentit, és una previsió, i la veig a
bastant curt termini. És a dir, que en aquests moments s'està
estudiant ja l'oportuna redacció del corresponent decret, en
aquest sentit.
El 0'7%, el tema de consell de cooperació, jo entenc que
difícilment es pot intentar acusar el Govern de la Comunitat de
clientelisme pel que respecta al 0'7%. Jo, en aquest sentit, crec
que hi ha d'haver una transparència, la transparència en aquest
cas queda assegurada mitjançant la compareixenca, si es
necessària, davant aquesta cambra per donar compte de per on
han anat els fons, a quines entitats s'han distribuït, etcètera.
Això són qüestions que el Govern no tendrà mai inconvenient

Em comentava la qüestió de la indefinició en temes com
el traçat de Valldemossa, no, jo en aquest tema de la
carretera de Palma al campus, en aquest sentit, i així ho he
manifestat i ho tenc ben clar, crec que el projecte inicial que
hi havia previst era un projecte que tenia un cert impacte, i
crec que en aquests moments hem d'apostar per un projecte
que tengui manco consum de territori que aquest traçat
concret. Així és, i així li ho reconeix.
En el tema de recurs de Ses Salines, és una qüestió que
ja l'he debatuda, supòs que sortirà a cada intervenció. Crec
que ja l'he debatuda al llarg d'avui matí amb el Sr: Balanzat.
He expressat la nostra postura d'una manera clara i concreta,
i crec que no tenc perquè entrar-hi.
Em parla del Pla de pedreres i del Pla hidrológic. Sobre
el Pla de pedreres, mirem la qüestió de les alAlegacions, com
queda. És a dir, no només jutgem el Pla, anem a veure
quines possibilitats hi ha quant a les alAlegacions. I del Pla
hidrològic jo ja he indicat que des del nostre punt de vista
s'ha canviat una prioritat, que és passar el que és la prioritat
de l'oci per darrera la d'agricultura, que pens que és el més
lògic.
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Gir lingüístic, política lingüística, sense cap dubte, jo em
mantenc en el que deia abans, la prova de foc en aquest sentit
seran els pressuposts, entre altres coses, de la Comunitat
Autònoma per a l'any 96. I, en aquest sentit, als pressuposts de
la Comunitat Autònoma per a l'any 96 em remet. Hi ha altres
qüestions que no són merament econòmiques, com, per
exemple, el projecte de llei que va aprovar ahir el Govern de la
Comunitat pel que respecta al requisit per a l'accés a funció
pública. El veurem próximament en aquest parlament. Hi haurà
també una qüestió interna, que és la normalització interna
pròpia de l'administració autonòmica, que en aquest sentit s'ha
creat la comissió interdepartamental per a la normalització
lingüística i, en conseqüència, començarà a desplegar també les
seves actuacions ja d'una manera immediata.
El tema de l'autonomia i autonomia plena, quines
possibilitats d'aproximació hi pot haver en aquest sentit? Jo ho
tornaré a repetir, hi ha moments que tenc la sensació que no
m'han entès, i jo crec que ho he dit claríssim. Miri, jo pens que
les úniques passes possibles realistes i efectives, i que puguin
donar fruit, per anar millorant el contingut competencial del
nostre estatut, són passes amb les quals es pugui assolir un
consens, no vull dir unanimitat, perquè la unanimitat pot esser
un desig però a vegades és impossible, però un consens molt
ampli. I per a mi un consens molt ampli, en aquest sentit, vol dir
que forces polítiques que poden representar aquí les tres quartes
parts d'aquesta cambra, puguin representar també al Congrés de
Diputats les tres quartes parts. En aquest nivell de representació,
en aquest nivell de consens, com a mínim, podrà esser possible,
serà possible, donar passes efectives per incrementar les
competències del nostre estatut d'autonomia. Amb un objectiu
clar i contundent, aconseguir una equiparació amb les
històriques. Això és una manera de concretar aquesta proposta
d'aproximació. Aquest és el nostre objectiu. No serveix de res,
i ho he reconegut avui matí dins d'aquesta autocrítica, perquè
vàrem començar ( ... ), demanava crítica ( ... ), autocrítica a tots,
i la vaig començar a fer per part nostra, de res no serveix pujar
el llistó de determinades majories si llavors un percentatge de
vot important en aquesta cambra discrepa, i això fa que en el
Congrés de Diputats llavors no sigui possible. Són temes d'estat
i en aquests temes és important assolir un grau de consens
notable. I al mateix temps, proposava com a molt important,
també des de la meva òptica, millorar la conscienciació
ciutadana sobre la qüestió autonòmica. I al mateix temps
cohesionar internament la pròpia comunitat autònoma, a través
d'un enfortiment dels transferències insulars, a través d'un
reforçament del paper de l'illa. Jo crec que amb aquestes
premisses, que són les que des de la meva òptica poden suposar
una aproximació, a partir d'aquí crec que hi pot haver una
aproximació. Per ventura el seu objectiu no sigui aquest. Ara,
jo pens que en aquests moments és l'objectiu possible i viable
en funció del consens que hi pugui haver.
Consells insulars, he ressaltat el paper que tenen dins
aquesta qüestió. Jo pens que en aquests moments hi ha plantejat
un important paquet de transferències als consells insulars.
Aquest paquet de transferències està plantejat en dues etapes.
Anem en aquests moments a cobrir aquestes dues etapes, i crec
que es pot millorar notablement el paper dels consells insulars
amb aquest bloc competencial, que és el que tenim al programa
electoral. És a dir, jo crec que en aquests moments, la feina
bàsica és anar en aquest sentit, i crec que al llarg d'aquesta
legislatura serà possible i fins i tot crec que, són previsions de
programa, poden quedar enllestides abans.
Sobre el model econòmic, dir, sense cap dubte, que nosaltres
entenem que el model..., en primer lloc, com és lògic el seu
model econòmic no coincideix amb el nostre. Jo reconeix també
que el model econòmic està esgotat a mig termini ja que no
podem créixer en utilització de territori, ni incrementar l'oferta
de juliol i agost. Solucions que ens plantejam? No únicament el
règim econòmic i fiscal. L'ordenació territorial és important. És

important també un manteniment de l'agricultura i la
indústria, donar suport a l'agricultura i a la indústria.
Intentar la diversificació económica amb alternatives com
puguin ésser el sector quaternari, com jo vaig expressar en
el meu discurs d'investidura. Precisament el règim econòmic
i fiscal va en funció això'aixó. No és l'única solució, és la
solució d'acompanyament, però al mateix temps hem de fer
esforços en aquest altre sentit.
Parlava també dels informes del Tribunal de Comptes i
entrava en concret en aquesta qüestió, bé jo li he de dir que
els informes del Tribunal de Comptes són correctes, no
posen de relleu irregularitats, tan sols recomanacions, i jo
crec que es poden considerar com dels millors a nivell de
comunitat autònoma. Hi ha coses a millorar, evidentment,
i en això estam. I aquest és un dels objectius que tenim
marcats.

Entraré també a l'aspecte social que vostè centrava
purament en la qüestió de treball, o el centrava bàsicament
en la qüestió de treball. Sense cap dubte, no és la millor
possible. He de reconèixer que hi ha precarietat en el lloc de
feina, ara, també comparem amb altres comunitats
autònomes. Jo crec que a vegades l'anàlisi comparativa, en
aquest sentit, és important. Mirem les taxes d'atur que té el
conjunt de l'Estat espanyol. Mirem les taxes d'atur que té la
nostra comunitat autònoma, comparem i vegem la
diferència que hi ha en aquest sentit. I no és que em
conformi. I precisament per mor d'això, explicava i
plantejava ahir una sèrie d'actuacions importantíssimes en
el que és formació professional. Perquè és un dels temes on
s'ha de fer feina, on hem d'abocar recursos per part de la
Comunitat Autònoma, i ha d'ésser un objectiu concret
d'aquesta legislatura, precisament, per mor d'això, Jo, dels
contactes que vaig tenir amb els sindicats, una de les
conclusions més importants que vaig treure, va ésser
aquesta. I m'ho varen expressar així de clar: formació
ocupacional. Som conscients d'aquesta qüestió. Facem
passes en aquest sentit, que amb això sí que no hi ha
diferencia ideològica. És important fer aquest esforç en la
formació ocupacional, perquè sense cap dubte és una de les
qüestions que, a més de la millora del conjunt de
l'economia, pot fer millorar el comportament del món
laboral, el comportament de la població activa, que també,
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per cert, a més de mirar taxes d'atur, també tenguem en compte
la població activa o ocupada, que també, en proporció, és de les
més altes de l'Estat espanyol. En aquest aspecte, sí que ho
podem compartir. Podem compartir la necessitat d'una formació
ocupacional. Em parla de mancances importants en política
social? Òptiques distintes. Jo en aquests moments, des del
nostre plantejament, feim un esforç especial en el que deia
abans, i amb un pla d'habitatge, també importantíssim. I jo crec
que serà un notable avanç en matèria de política social. Que tot
és millorable, que tot és perfeccionable, no en tenc cap dubte.
Sobre el tema del salari social, hi haurà aportació dins el
pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'any 96. Clar, a
vegades, dir que, en aquests moments, intentar jutjar 89 dies, 90
dies, actuacions concretes, ho veurem al pressupost de la
Comunitat Autònoma per al 96, que està aprovat el projecte per
part del Consell de Govern, serà remès al Parlament, i es podrà
veure quines previsions, quines intencions té el Govern, en
aquest sentit. Jo crec que ara no és el moment d'avançar-nos al
que és el debat pressupostari, temps hi haurà, però l'esquema
que té previst, i que així es va acordar a nivell de comunitat
autònoma, és que aquesta actuació concreta sigui feta a través
dels consells insulars, i en aquest sentit seré respectuós amb els
consells insulars.
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per tant la intervenció ha estat més equilibrada, però
lògicament s'ha de continuar parlant del tema, perquè, entre
altres coses, no només pel tema de la corrupció que segueix
envant, sinó pel tema de la mateixa crisi institucional. Vostè
fa quatre dies va amenaçar amb la seva dimissió. Això va
sortir a tots els papers. És a dir, que estam amenaçats per
una tercera investidura. Vostè creu que això no és un tema
políticament interessant? I això de dir, jo no hi entraré
perquè esta en procés judicial, i tal... Home, per l'amor de
Déu, Sr. Soler, això no és el que diu el Partit Popular, no es
llegeix la doctrina. El fet que hi hagi un procés judicial en
marxa, l'únic que vol dir és que la cosa és més greu que
qualsevol altre tema de corrupció que no tengués una
expressió de caràcter judicial. Però, de cap manera, no
l'inhibeix a vostè de la responsabilitat d'afrontar el fet d'estar
a un partit on s'han cobrat unes determinades comissions
ilAlegals i tota una sèrie d'irregularitats que no importa
repetir en aquest moment. Vostè s'inhibeix, i és políticament
indefensable que vostè s'inhibeixi d'aquest tema. I jo cree
que no diu res a favor de l'esperança que vostè,
efectivament, signifiqui una nova etapa en aquesta
comunitat, en aquest nivell.

I em feia la darrera referència en matèria de cultura, perquè
hem anat passant, tant vostè com jo, d'un lloc a l'altre, perquè
hem començat per normalització lingüística, també ha acabat
per normalització lingüística, hem anat mesclant una cosa i
l'altra. Dins la qüestió de l'aproximació que m 'ha demanat que
li concretàs, m'ho ha demanat al darrer, jo li he concretat al
primer. I amb el tema de normalització lingüística, sí, dir-li que
és el que és l'aplicació de la Llei de normalització lingüística, a
tots els àmbits, en aquesta qüestió també hi estarem d'acord.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. En torn de replica, té la
paraula el Sr. Grosske, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Soler, vostè ha
fet una referència a la meva intervenció anterior en el debat
d'investidura, vostè ha dit, ha parlat un 80% de la crisi, un 20%
de la política. La corrupció és política, 80% de la crisi, de la
corrupció, i un 20% de política. I efectivament, la corrupció és
la part més negra, més desagradable de la política, però,
efectivament, és important. I jo no me'n sèrie, perquè realment
no tenia sentit en aquell debat d'investidura repetir el debat
d'investidura amb el Sr. Cañellas, amb uns altres accents. Del
que s'havia de parlar era de per què es feia un debat
d'investidura un mes després d'haver fet l'altre. I això, el fet
d'entrar en altres coses, és un favor que jo, al manco
particularment, i el meu grup no li va voler fer. I ens va semblar
poc comprensible que vostè fes un discurs d'investidura com si
no hagués passat res, i com si vostè hagués estat el candidat que
s'hagués presentat a les eleccions. Naturalment, no és el cas ara,

Sobre el tema del copyright del desenvolupament
ecològicament sostenible, miri, això és un debat quasi quasi
extrapolític, quasi sí que és extrapolític. Perquè clar,
determinats termes s'incorporen en el l1enguatge polític,
però també en el l1enguatge científic, i en definitiva una
persona que diu, en aquesta latitud mediterrània nostra, que
l'aigua no és un factor limitatiu del creixement, és que poca
gent, ja ni dins la comunitat ni fora la comunitat, ni polítics,
ni professionals, ni geògrafs, ni res. La veritat és que no
entendria que una persona que diu això, digués que esta per
un desenvolupament ecològicament sostenible, és que no
s'ho creuran enlloc, no ho crec, però és que no s'ho creuran
enlloc fora d'aquesta cambra.
I sobre el tema del copyright democràtic, miri, avui matí
hem assistit a un joc de rèpliques i contrarèpliques, divertit
vist des de fora, però poc edificant políticament. A mi no
m'agradaria entrar en aquest tema, i per tant no jugui amb el
meu copyright democràtic, no hi jugui. Jo duc vint i busques
d'anys en política. He assistit a reunions passant pena de
sentir renou a la porta per si era la policia. Sempre he tengut
una actitud valenta i decidida en defensa de la llibertat
democràtica, en el nostre país i fora del nostre país, sense
excepció. Tenc la vanitat, o l'exercici d'autocontrol, de
recol1ir les coses que he escrit, les hi puc passar. Trobi'm
qualque cosa que sigui una feblesa en aquest sentit. No en

386

DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995

trobarà cap ni una, no jugui amb el meu copyright democràtic,
per favor. Tenguem la rèplica en pau, d'acord?
I quan jo li he dit que efectivament vostè havia tengut una
percepció assossegada de la realitat, no era tant pel color polític
dels regidors que havia visitat. És perquè la realitat del carrer va
més enllà, com vostè sap perfectament, dels consistoris, de les
corporacions locals de la nostra comunitat.
Tema de Ses Salines, diu que tampoc no hi entra vostè. No
entra per moltes portes, Sr. Soler. Però, miri, no m'expliqui una
altra vegada el tema de la sobirania d'aquest parlament.
Expliqui'm per que no declaren Ses Salines, des d'aquest
parlament, parc natural. I llavors, jo ho entendré. I llavors jo
creuré que vostès presenten aquest recurs, no per mantenir
desprotegides Ses Salines, sinó efectivament, per un problema
estricte de gelosia competencial. Mentre no ho facin jo no m'ho
creuré.
Sobre el tema del consens en el tema de l'autogovern, miri,
vostè diu que han fracassat els intents d'avançar en l'autogovern
perquè no hi ha hagut consens, perquè després ens hem trobat,
en el Congrés de Diputats, que hi ha hagut moviments
resistencials, i llavors no hi ha hagut consens. Per tant, posem
el consens primer i així podrem avancar. Té lògica, el
raonament. Té la seva lògica. Però en definitiva, vostè el que fa
és posar el mitjà per damunt el fi. I em diu, mira és que com no
hi ha més possibilitat que el consens, idò venga consens. I m'ha
dit, efectivament, m'ha definit l'objectiu, el fet d'assolir una
autonomia com les més desenvolupades de l'estat, li reconec.
Però no m'aclareix fins a quin cert punt això no ens situa a un
carreró sense sortida, que jo li ho explicaré. Vostè ens diu,
objectiu aquest, volem consens perquè sinó no és possible
avançar. Llavors, què passarà? Passarà que ens trobarem amb
un Partit Popular de les Illes Balears que, supòs que tothom
donarà suport a la seva afirmació, es declara partidari d'aquest
objectiu, però que no està disposat a entrar en coalició per
aquest tema ( .. ) Partit Popular a nivell d'estat, que no participa
d'aquest objectiu, i que quan aquestes propostes arribin al
Congrés de Diputats, se les tornarà carregar. No m'explica com
es resol aquesta situació. I com es resol el tema d 'un Partit
Socialista Obrer Espanyol que, sense ambigüitats i sense
indefinicions, ha firmat el pacte autonòmic, se'l creu, sap el que
significa, i actua, aquí i a Madrid, amb perfecta consonància
amb això. Llavors, si jo li dic que sí a la seva proposta, situo als
ciutadans d'aquesta comunitat en un carreró sense sortida, en un
esperar que vostes es decideixin a entrar en coalició amb el
Partit Popular estatal, cosa que no passarà mai, i que al Partit
Socialista li caigui el llum de Sant Pau, o no sé què, i es tornin
contraris al pacte autonòmic. El situo en una situació sense
sortida. Per tant, des del meu punt de vista, el que intentaré fer
com a grup polític, amb altres grups polítics, és, efectivament,
mobilitzar la societat entorn d'aquest objectiu, i forçar aquest
consens polític, no esperar assegut en aquest escó aquest
consens polític. Quan la mobilització social sigui prou
important, quan oposar-se a aquest objectiu signifiqui un cost
electoral i polític excessiu, llavors es remouran les posicions. I
efectivament, el consens sera possible. Però, si no ho feim
d'aquesta manera, evidentment, no avançarem.
Amb el tema de consells insulars, miri, parlant
d'inconcrecions, he notat a faltar una referencia a la Llei de
finançament autonòmic, o al fons de compensació interinsular.
Són exigències legals, vostè ni en fa esment, parlant d
'inconcrecions.
I sobre el tema dels comptes, em fa gràcia que digui que no
s'han detectat ilAlegalitats. Home, és que si s'haguessin detectat
ilAlegalitats, Esquerra Unida ho hagués duit al jutjat, com és ja
la seva inèrcia natural. Clar, la senyora portaveu del Grup
Popular, a la comissió corresponent, va dir es que no hay
malversación de fondos, home, no faltaria més que hi hagués

malversación de fondos en els comptes de la Comunitat
autònoma. Hi ha irregularitats, hi ha una administració poc
rigorosa, hi ha uns contractes que no compleixen els
terminis, hi ha un tracte de favor cap als contractistes, per
tant hi ha una mala gestió dels recursos públics d'aquesta
comunitat. Això és el que diu el Tribunal de Comptes. Clar,
no dóna per anar al jutjat, però sí dóna per venir a aquest
parlament a denunciar-ho i a fer el possible perquè això
canvií.
I sobre les normes ( ... ), efectivament jo recul1la seva
predisposició al registre de béns de diputats i membres del
Govern. Em satisfaria molt, i esper que això es materialitzi
a la comissió de l'Estatut deIs Diputats, a donar a la
proposta d'Esquerra Unida referida a un diputat en concret,
però que ràpidament podem ampliar o transformar en una
iniciativa d'aquestes característiques. No hi haurà cap tipus
de problema.

No ha fet esment, naturalment, ni del tema de les
comissions d'investigació, facilitar-les, ni que faran les
propostes que hi ha damunt la taula sobre aquest tema, ni
sobre el tema del Consell Econòmic i Social, ni sobre altres
propostes.
I finalment, per acabar, sobre el règim econòmic i fiscal
especial, a mi m'agradaria, també, una certa concreció. És
a dir, el conseller d'Economia i Hisenda d'aquesta comunitat
ha reconegut públicament que aquest règim econòmic i
fiscal especial, tal com va ésser aprovat per aquest
parlament, patiria retalls en un grau indeterminat. Tenc aquí
un retall de premsa, que diu, sufrirá recortes en Madrid,
prefiero medio régimen en vigor a uno entero en la papelera,
i a la mateixa compareixença a la Comissió d 'Economia i
Hisenda no s'acabava d'aclarir fins a quin cert punt es
donarien aquests retalls, i fins a quin cert punt serien
acceptables per part del govern autònom d'aquesta
comunitat. És a dir, quin mig règim econòmic i fiscal
especial, quina part, quina mitja part estan disposats a veure
a la paperera. Qualsevol part? Qualsevol mitja part? Llavors
ens agradaria concreció sobre aquest tema, perquè ens
sabria greu que es tornassin a crear expectatives que una
vegada més fossin defraudades als ciutadans d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per tancar la qüestió, té la
paraula el Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, per mi hem entrat a un
debat amb què hem avorrit el personal i tot, perquè veig que
cada vegada hi ha menys gent dins d'aquesta cambra. No hem
fet massa recurs a la cosa fàcil, hem entrat, per ventura, a tractar
qüestions més complicades, i això ha fet que s'hagi perdut en
certa manera, interès. No ho veig jo personalment així, però.
La qüestió de la crisi institucional amenaça... Miri, jo crec,
i crec que s'han de dir les coses clares, i s'ha de poder parlar
clar, i s'ha de dir sense cap ... Crec que jo i qualsevol dels 59
diputats, o dels 58 restants, perdó, que hi ha asseguts a aquest
parlament, a aquesta cambra, estan en política per dur les seves
idees endavant. I això és l'únic que justifica tenir una
representació política, poder dur unes idees polítiques endavant.
Jo crec que aquesta ha d'ésser la premissa, la norma de
conducta, de qualsevol comportament polític. Crec que això li
aclareix, o li pot aclarir, una mica aquest aspecte. Allò del
copyright no s'ho prengui com una qüestió personal. Es que tot
d'una... No és una qüestió personal. Estàvem parlant
d'ideologies, d'essències democràtiques d'unes ideologies,
d'altres ideologies, no entrem en qüestions personals, que si
aquell, que si aquell altre. En fi, no ho he dit en aquest sentit, ni
he entrat en aquest sentit. El que passa és que vostè tot d'una, no
ho sé, per ventura ho ha pres per la part que més crema, no cree
que hagi d'ésser així.

Sobre el consens, pot ésser que vostè ho vegi molt minso,
que no ho vegi factible, però jo és l'única possibilitat que hi veig
. Hem de tenir les idees clares. És l'única manera possible, és
l'única manera possible. No malgastem aquest camí. Vegem si
entre tots podem convèncer a qui hem de convèncer. I en aquest
sentit, podrem incrementar el nostre nivell competencial, el
nostre nivell d'autogovern, sense descuidar també l'altre aspecte,
el de la societat civil, que aquest és també molt important,
perquè aquest pot ajudar notablement a l'altre aspecte. Jo crec
que és un objectiu, per ventura no tan ambiciós com voste
voldria, per ventura no tan ambiciós com jo personalment
voldria, ara, les regles del joc són aquestes. Estam a un estat
democràtic de dret i la cosa funciona així. Respectem aquestes
regles, i des d'aquestes premisses, des d'aquestes possibilitats
intentem assolir un major nivell de competència. Facem passes
en aquest sentit. Crec que seria bo, seria bo per al conjunt de
Balears. I crec que si és bo per al conjunt de Balears, ha d'ésser
bo per a tots.
No m'ha entès tampoc en la qüestió del registre d'alts
càrrecs. Jo he estat molt concret, és a dir que, o vostè ha volgut
fer l'ampliació ... , les meves paraules, com que sé que queden
reflectides en el Diari de Sessions, després ho podrà anar a
veure. Jo he dit que sobre la qüestió dels diputats del Parlament,
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jo no hi entr. El Govern no hi entra. El Govern es planteja,
com s'ha fet a altres comunitats autònomes, la possibilitat
d'establir un registre de béns i d'interessos econòmics d'alts
càrrecs del Govern, de la Comunitat, consellers, directors
generals, secretaris generals tècnics, etcètera. No he parlat
dels diputats, això és una altra qüestió que ve prevista al
Reglament d'aquesta cambra, i el Govern no entrarà mai a
plantejar qüestions relacionades amb el Reglament. És una
qüestió interna de la Cambra. Crec que no hi ha d'haver una
intromissió de l'executiu dins el legislatiu, ni en aquest, ni
en cap altre aspecte.
I no em digui... Sabent ... En fi, que filem prim, tan prim,
tan prim, no em digui vostè d'ilAlegalitats a ... En fi, perquè
hi ha comunitats autònomes, fins i tot a nivell d'estat, on de
vegades el Tribunal de Comptes ha detectat ilAlegalitats, i no
les han duites al jutjat. Molta garantia podem tenir aquí que
siguin valoracions de coses a millorar, que crec que és el
normal, que siguin així, és a dir, no hi ha res perfecte, s'ha
d'anar millorant en determinats aspectes. I en aquest sentit
és un propòsit que té el Govern d'aquesta comunitat, que els
informes del Tribunal de Comptes, essent bons, cada vegada
siguin millors. Això és el propòsit que tenim i que
mantindrem al llarg d'aquesta legislatura.

Consell econòmic i social, postura clara i concreta que
mantenc, és a dir, no podem fer de cop tot el desplegament
estatutari. Despleguem en una primera fase la Sindicatura de
Comptes, Síndic de Greuges, i llavors ja entrarem a estudiar
el tema del Consell Econòmic i Social. En aquests moments
facem l'esforç amb aquestes dues altres figures, que haurem
de fer molts d'esforços per arribar a un consens en aquest
sentit, Posam-hi tots de la nostra part, facem que aquest
consens sigui possible. Despleguem, primer, aquestes dues
figures, i del Consell Econórnic i Social en parlarem
després.
Règim econòmic i fiscal, jo estic d'acord amb la postura
que manté el conseller en aquest sentit. Hem de cercar el
màxim possible. Facem esforços tots en aquest sentit,
perquè això vagi bé. Aquí va ésser una proposta aprovada
per majoria. No va ésser aprovada per unanimitat. Mirem,
si és possible, d'incrementar, d'obrir nous comportaments
polítics en el sentit que aquesta proposició de llei, en una
part important del seu contingut, sigui factible. És un esforç
que nosaltres farem, però que no només depèn de nosaltres.
Depèn d'altres forces polítiques. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Molt
Hble. Sr. President de les Illes Balears.
El passat dia 27 de juny, en el discurs d'investidura,
pronunciàreu aquestes paraules "jo em consider un candidat a
la investidura amb els ulls oberts al demà", i efectivament,
encara que només sigui en els aspectes formals, hem notat una
ruptura amb el passat. S'han superat alguns vells complexos,
tabús, i amb valentía s'ha de reconèixer, ahir en tornàveu donar
una mostra. Tres mesos després de la investidura, seguiu amb
els ulls oberts al dernà, però el vostre partit segueix amb els ulls
tancats a l'ahir. Tot fa pensar que vivim l'etapa política més
inestable des dels inicis de l'autonomia. I curiosament, aquesta
inestabilitat s'ha produít la primera vegada que el Partit Popular
governa amb majoria absoluta, sense coalicions electorals, ni
suports del trànsfuga de torn, quan només el Partít Popular
depèn d'ell mateix. I la nostra percepció és que la unitat interna
del Partit Popular de Balears penja d'un fil. El fil que uneix el
PP de Balears amb el PP de Madrid, com aquell cordó
umbilical, que segons el Sr. Àlvaro Santamaría, unia les Illes
Balears amb Espanya, amb la península, deia ell, per demostrar
que les Illes Balears són Espanya. De fet, en el PP de Balears
avui no es mou ningú esperant el triomf electoral en les
properes eleccions generals. Però ai si, una vegada més, José
María Aznar torna a quedar a les portes de la presidència del
Govern central... Aleshores, es frustraran les expectatives
d'aquells que han quedat despenjats del Govern balear i del
Consell Insular. Aleshores serà quan eufòric sacrificats per
Madrid intentaran tornar a controlar el partit. Aleshores, els qui
han vist com jovenets ambiciosos passaven per damunt dels qui
durant anys havien fet mèrits en el partit, reclamaran justícia. I
aleshores, serà quan el Sr. Soler perdrà la seva força, la força
que avui, paradoxalment, li dóna Madrid.

Tota aquesta llarga introducció, només pretén arribar a una
conclusió, l'actual govern, presidit pel Sr. Cristòfol Soler, és un
govern provisional. És un govern interí, és un govern, a més,
heretat del passat, amb uns dies, en el nostre entendre, que han
d'ésser comptats. Un dies que només depenen del coratge del
president, de prendre una decisió, una decisió que té molt poc
marge de maniobra, dues úniques possibilitats: esperar a les
eleccions generals, amb l'esperança de guanyar-les, i amb el
partit eufòric i amb càrrecs per a tothom, realitzar una profunda
remodelació emparat per la direcció de Madrid; o, en previsió
d 'un resultat electoral negatiu, com alguns ja comencen a
vaticinar, aprofitar l'actual moment, en que ningú no gosa
moure's per no quedar marginat, i remodelar el govern abans de
les eleccions generals, reforçant la seva posició dins el partit.
Però així i tot, si el Partit Popular no governa després de les
pròximes eleccions generals a Madrid, aquí es pot armar un
Sant Quintín de conseqüències imprevisibles, que superen la
nostra imaginació. En tots els casos, alguns consellers ja es fan
a la idea que hauran de fer el bolic. I això es tradueix en l'acció
de govern, o més ben dit des del govern. La inestabilitat
política, al nostre entendre, està paralitzant importants decisions
que no es prenen per manca d'ilAlusió o per manca de capacitat
d'iniciativa. Però encara hi ha un altre factor que debilita el
Govern. Molts alts càrrecs i assessors, nomenats recentment, no
han estat nomenats en funció de la seva capacitat, sinó per pagar

favors electorals o a canvi de pactes municipals. D'altres,
s'han nomenat únicament per ocupar personatges notables
que han quedat despenjats del Consell Insular de Mallorca.
En conjunt, Agricultura, Cultura i Esports, Ordenació del
Territori, Turisme, etcètera, han vist arribar experts que no
tenen la més mínima idea de l'àrea que han de gestionar o
assessorar, ni voluntat d'aprendre'n, perquè els havien
promès un sou, no els havien promès feina. Així trobam
funcionaris de Turisme que ara són alts càrrecs
d'Agricultura, regidors de l'interíor de Mallorca convertits
en màximes autoritats en pesca o en assessors
mediambientals, assessors esportius, quan Esports s'ha
transferit als consells insulars, fins i tot qualque ex-batlle
amb una experiència musical tan profunda, tan profunda,
que ningú no la coneixia, nomenat sense consens, Sr. Soler,
sense consens, gerent de l'Orquestra de les Illes Balears. I
avui mateix, per acabar, hem conegut, ja la pèrdua
definitiva, el nomenament d 'un assessor artístic taurí. A tot
aquest desgavell desgovernamental, afegim-hi les
diferències ideològiques, perquè encara que alguns malvats
opinin que dins el Partit Popular només existeix la ideologia
de perpetuar-se en el poder, existeixen ideologies,
maldament només es manifestin quan no hi ha càrrecs
suficients per a tothom.

Vet aquí els motius del desconcert de l'actual dreta
balear. Una part important d'aquesta dreta es va formar
ideològicament durant l'etapa gloriosa de l'Espanya
imperial, reserva espiritual d'occident. Avui, aquest sector
de la dreta no entén res. Durant anys, Cañellas havia estat el
seu referent ideològic, líder indiscutible i aglutinador d'una
sèrie de partits en una gran dreta de les Illes Balears. D'una
manera inexplicable, és cessat per un jove José María
Aznar, que colAloca, que situa, al lloc de Cañellas un tal
Soler, que diu que som una autonomia històrica, i que hem
de normalitzar la llengua catalana. Escoltin bé, seguint el
model gallec del Sr. Fraga, aquell altre gran líder admirat de
la dreta espanyola, que fou substituït per José María Aznar,
precisament, per rentar la cara a una dreta cavernària i donar
pas a un centre-dreta europeu. I vet aquí, que la dreta,
suposadament moderna, espanyola ha tornat a les essències
del passat, proposant com a prioritat política la promoció
del castellà, i recuperant un discurs nacionalista espanyol,
que nosaltres qualificaríem de l'Espanya canyí, que recorda
els Nodos, mentre que la dreta ex-franquista serveix de
model lingüístic al Sr. Soler. Senyores i senyors diputats, no
és estrany que als diputats del PP no els quedi esma per
aplaudir quan és hora, o que les joventuts del Partit Popular,
las Nuevas Generaciones, demanin prudència als seus
majors, quan totes les lleis naturals diuen que són els majors
que han de demanar prudència als més joves.
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Aquesta és la nostra anàlisi, si volen amb una certa ironia,
del moment polític que viu la dreta. Anàlisi imprescindible per
arribar a una conclusió: Sr. Soler, el seu govern no funciona. O
no funciona tot el que podria funcionar, no funciona Turisme,
no funciona Agricultura, Indústria, Ordenació del Territori, no
funciona Governació, Sanitat i serveis socials, Cultura i Esports,
no funciona ni la super Conselleria d'Economia i Hisenda.
Funciona, això sí, Funció Pública, que compleix els objectius
encomanats, entrar personal a l'administració sense necessitat
de fer oposicions. Però de tots els membres del Govern,
confessam que tenim predilecció, ens sap greu que a aquests
moments no hi sigui, pel Conseller sense cartera. Hem de
reconèixer que encara no ha comès el més mínim error. Ha
complit la seva tasca a la perfecció, com que no té cap funció ha
complit. No ha fet res, i per tant res li podem retreure.
Segurament, trobaran excessivament dur el nostre diagnòstic,
quan pràcticament el Sr. Soler només du cent dies de president.
Però hem de recordar que aquest govern és continuísta, que són
continuistes els alts càrrecs i assessors que no disminueixen,
sinó que en molts de casos es camuflen cap a altres camins, i
per molt belles que siguin algunes paraules i promeses del nou
president, els fets el contradiuen. Veurem una petita mostra
d'aquestes contradiccions repassant polítiques concretes de
distintes conselleries.
Abans però, Sr. President, direm que l'honora haver iniciat
el seu discurs per la política social. Demostra una sensibilitat
que aplaudim, li hem de dir però que la trobam insuficient. El
seu compromís amb el salari social va a remolc del Consell
Insular. Ens ha dit que esperem el pressupost de 1996. Hi ha un
mecanisme que és la modificació de crèdit que li permetria, dins
enguany, haver augmentat la quantitat. Recordi que mentre el
Govern posa 53 milions, el Consell Insular de Mallorca posa 58
milions de pessetes. I comparem els pressuposts, 10.000 milions
el Consell Insular, 50.000 milions el Govern balear. En Menors,
existeix una dispersió competencial que duplica les actuacions
entre la Conselleria de Governació i Benestar social, i provoca
descoordinació. No es destinen recursos suficients a la
prevenció d'una malaltia terrible, la sida. S'han disminuït els
centres de rehabilitació de drogoaddictes. No sabem quan
entrarà en vigor el pla de salut mental, i continuam sense
planificar les residències de majors, que després d'una gran
inversió econòmica, avui s'estan reconvertint en locals socials
de la tercera edat. Quant al foment de l'ocupació, pesa el talant
del seu discurs d'ahir, es va limitar a enumerar els programes
europeus que són d'aplicació a les Illes Balears. Avui, Sr. Soler,
ja s'imposen nous conceptes com l'economia social, és a dir, el
suport a empreses d'inserció laboral que cerquen nous sectors
generadors de treball al camp de l'oci o del mediambient. Res
no hem sentit de totes aquestes qüestions. I saludam
efusivament el pla de foment d'habitatges, en colAlaboració amb
el Govern central, amb una important dotació econòmica. Però
li feim un suggeriment, que una part important d'aquests
recursos econòmics es destini a rehabilitació. A partir d'una
constatació, a les IIles Balears, segons dades, crec, de l'Institut
Balear d'Estadística, existeixen més de 50.000 habitatges
desocupats, i caldria una important política de rehabilitació d
'habitatges.
En política turística, en que ha quedat el Poot de Mallorca?
De la passada compareixença del conseller de Turisme,
coneixem les intencions del Govern, verificar el compliment
que fan els ajuntaments de les seves obligacions, esperar
finançament per part de l'estat central, iniciatives municipals i
iniciativa privada, i anunci de la constitució d 'una comissió de
seguiment. Això és tot, compromisos propis, ni ahir mateix, cap
ni un. La lluita
contra l'oferta ilAlegal i per a la qualitat és inexistent. El
conseller es queixava, també a la compareixença, que només
amb dotze inspectors poca cosa es pot fer. Dotze inspectors
serien més que suficients si les propostes de sanció per
infraccions gravíssimes no fossin sistemàticament rebaixades

389

pel conseller. Dotze inspectors serien suficients si les
sancions posades fossin exemplars, intimidant els infractors.
Però aquests troben l'emparament de la Conselleria de
Turisme. Avui, resulta més econòmic infringir la llei,
degradar l'oferta turística, i pagar sancions ridícules que
oferir un producte turístic de qualitat. Les actes d'inspecció,
aixecades per professionals competents, no deriven en
sancions proporcionades a la gravetat del fet denunciat, sinó
en petites multes que en realitat només afavoreixen aquells
que posen en perill la indústria turística. Li faig una
pregunta concreta, Sr. Soler, respecte a l'ordenació turística.
Ha anunciat per a principi de 1996 la transferència als
consells insulars d'aquestes competències, pensa incloure en
aquesta transferència les funcions d'inspecció, resolució de
reclamacions i expedients sancionadors, o es reservarà
aquesta competència tan fonamental? Jo ja aventuraria la
resposta, però deixaré que vostè me la doni.

Quant al capítol de formació professional, referit al tema
turístic, no és suficient construir una escola d 'hostaleria
faraònica, amb un centenar d'alumnes que paguen 500 mil
pessetes anuals, més el cost de tres uniformes, perquè han
d'anar d'uniforme, si les titulacions després no serveixen per
a res. Per a mostra el decret que regula la creació d'agències
de viatges, que no requereix cap tècnic titulat per obrir una
agència. Quin estímul han de tenir els estudiants de turisme
si els títols no s'exigeixen a determinades activitats
turístiques?
I del sector punter de la nostra economia, anirem d'una
banda a l'altra, passarem al més deprimit. Sr. President, les
noves formes, el nou talant, no han arribat a la pagesia. És
urgent recuperar el diàleg social en el sector agrari després
de més de dos anys d'incomunicació total. S'ha d'impulsar
el consell agrari, i acceptar com a interlocutors les entitats
vertaderament més representatives del sector. I seria molt
convenient, posats a fer desaparèixer empreses públiques, la
desaparició de Semilla, una empresa que està interposada
entre el Govern i la pagesia, i que suporta un endeutament
elevat, com vostè sap, fruit del preu polític que en el seu
moment es va pagar per la cooperativa agraria de Sa Pobla.
Tot plegat fa que s'estigui practicant una política
d'estrangulació de les organitzacions agràries, que es veuen
més com un adversari polític que no com un colAlaborador.
La prova és que un dels sindicats agraris ha obtengut
llicència europea per muntar un centre d'informació
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connectat a la xarxa europea, coneguda com a Carrefour, sense
la mínima ajuda ni subvenció de la Conselleria d'Agricultura,
com si el Govern volgués tenir el monopoli de la informació
referida a fora vila: una fora vila on no haurà arribat totalment
la democràcia, Sr. Soler, fins que el Govern balear no convoqui
eleccions a cambres agràries, atès que ja s'ha rebut aquesta
competència.
Tot fa pensar que no hi ha el mínim internés perquè fora vila
funcioni. El foment de l'agroturisme pareix més destinat a
afavorir la compra de finques per estrangers que per millorar les
rendes dels pagesos. No es potencia l'agricultura ecològica,
incipient alternativa en un país que ha de viure del medi
ambient. No es potencien suficientment els productes propis de
qualitat controlada. No es promou la còmplices dels joves, ni
s'incentiva la jubilació anticipada. I per no fer, el conseller
d'agricultura no sap el nombre de pagesos que tenim, ja que no
s'ha fet mai un cens agrari.
Passarem ràpidament per damunt de la Conselleria
d'Indústria, en atenció al nou conseller, que pràcticament acaba
d'arribar. No seria noble retreure-li, la política de captació
d'empreses estrangeres, que tant de doblers ens ha costat
inútilment: Fabrica de bombetes, British, en deu haver sentit
parlar,. però convé recordar-li, perquè no torni caure en la
temptació de captar grans inversors de fora, quan les nostres
petites indústries no tenen el suport que haurien de tenir del
govern. I volem fer un esment al fracàs del Pla de
reindustrialització, un pla que aixecà grans expectatives entre
els sectors industrials, expectatives que ja s'han frustrat. Molts
d'empresaris han fet un esforç important redactant projectes i
solAlicitant la seva inclusió dins el Pla, i s'han cansat d'esperar.
Ni es contesten les solAlicituds. Motiu? Manca de pressupost. A
hores d'ara, segons les nostres noticies, encara es paguen els
compromisos de l'any 1994.

Quant al sector del comerç, una reflexió, senyores i senyors
diputats. Després de la recent sentència que invalida el decret
que regula els horaris comercials, per manca de competències,
no senten vergonya, senyores i senyors diputats del Partit
Popular i del PSOE, de pertànyer a dos partits que ens
condemnen a ser l'única autonomia de l'Estat espanyol que no
pot regular els seus horaris comercials, l'única segons la
sentència del tribunal? No els provoca cap remordiment ser
còmplices d'aquests dos partits que ens han condemnat a ser la
pitjor autonomia de tot l'Estat espanyol?, perquè som l'única que
no hem pogut regular els horaris comercials.
Ens detendrem un poquet més de temps en una de les
conselleries més importants: medi ambient, transports i
ordenació del territori, una superconselleria. Hi està al front un
dels joves consellers més brillants de l'escola forcadiana.
Només una petita diferència amb el seu mestre: Mentre al Sr.
Forcades el pensament li anava per davant la paraula -i confés
que ens costava seguir-lo, als que estam dotats d'una
intelAligència normaleta-, al Sr. Reus la paraula li va per davant
el pensament. Diríem que s'atropella, qualque vegada; i aquesta
rara virtut li ha provocat alguns malentensos. No parlarem dels
sucosos comentaris sobre la inutilitat del Parlament, o d'aquell
tir que havia de pegar als enginyers responsables del fracàs de
l'operació, no en parlarem. Però desconcerta els habitants, per
exemple, del Llevant, quan desafía la matemàtica, i en lloc de

defensar que la distància menor entre dos punts és la línia
recta, vol que facin el trajecte Palma-Manacor passant per
Llucmajor, Campos i Felanitx, fent 62 quilómetres en lloc
de 50. Irrita els usuaris del tren, de la comarca del Raiguer
quan calculen que necessitaran més temps per anar a peu de
la nova estació a la placa d'Espanya, que recórrer el trajecte
en tren de Palma a Santa Maria. Frustra les ilAlusions de tots
els municipis per on altre temps passava el tren, i que el
voldrien recuperar, i lamenten que el Govern ni estigui per
la labor ni vulgui que el Consell Insular recuperi les velles
línies de ferrocarril. Violenta els ciutadans d' Alcúdia,
construint una variant per dins una zona humida de gran
valor arqueològic i ecològic. Està a punt de provocar una
reedició dels moros i cristians a Sóller, amenaçant amb els
transvasament de les fonts de s'Olla i sa Lledonera, que
alimenten els aqüífers de la vall de Sóller -i en aquesta
qüestió vostès serien els moros-. I afortunadament ha
rectificat abans que els forans es tornassen aixecar contra els
ciutadans quan varen saber que l'aigua bona primer havia de
ser per als golfistes que per als pagesos -per als jugadors de
golf, perdó.

Tot plegat, Sr. Soler, és el mostrari de l'aplicació real de
la teoria de l'ecodesenvolupament que vàreu formular durant
el debat d'investidura, i que vàreu concretar en aquesta
frase: "fer prevaler la qualitat per damunt el creixement
urbanístic". Ahir mateix afegíeu -d'una manera valenta, és
la primera vegada que sentim dir aquestes paraules a un alt
càrrec del Partit Popular-: "el nombre de visitants ha tocat
sostre, i sembla que no hi ha més capacitat de places
turístiques en temporada alta, perquè som un territori
fràgil". Hermoses paraules, efectivament. Però el president
també hauria de respondre per les polítiques que impulsen
els seus batles als ajuntaments on governen, i que tenen les
competències en el creixement de places turístíques. Ido bé,
des que vostè va pronunciar aquestes paraules, just fa tres
mesos, les repetiré: "qualitat per damunt el creixement
urbanístic", el batle de Santanyí, del Partit Popular ha
intentat dues noves urbanitzacions a 20 metres de la mar,
que haguessen suposat una reedició del desgavell de ses
Covetes. El coherència de Manacor, pressionat per l'opinió
pública, vol que es protegeixi cala Petita, però en una
reedició del "que inventen ellos" d'Unamuno, s'ha despenjat
amb un "que protegeixin ells", se'n renta les mans i passa la
papereta al Consell Insular de Mallorca. I el batle de
Llucmajor, també del Partít Popular, ni més ni manco que
el president del Partít Popular de Mallorca, es nega a exigir
llicència per a la construcció del port esportiu de s'Estanyol,
fins que li han engronsat la cadira amb l'amenaça d'una
moció de censura.
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Sr. Soler, el territori es protegeix amb fets, i no amb
paraules, i per desgràcia en aquesta terra qui aspira a
l'enriquiment fàcil i a l'especulació urbanística troba massa
avals polítics en el Partit Popular. Trobam a faltar, per tant, com
a conclusió, en el seu govern una unitat de gestió
mediambiental que dinamitzi la preservació dels espais naturals
i introdueixi un poc de coherència en totes aquestes polítiques.
Voldríem dedicar uns moments als fons europeus,
dependents de la Conselleria d'Economia i Hisenda. Hem de
felicitar les previsions de l'objectiu 2 a la comarca del Raiguer,
amb una gran inversió pública i privada. Però, i que ha passat
amb l'objectiu 5b i el programa Leader? Les expectatives
generades varen ser iguals o superiors a les de l'objectiu 2, es
despertà una gran esperança, Sr. Soler; els ajuntaments de les
zones 5b es bolcaren presentant projectes i animant la inversió
privada. S'han presentat projectes per valor de més de 3.000
milions de pessetes. I la gran sorpresa, desagradable sorpresa,
ha estat l'anunci que només hi ha 80 milions per a l'objectiu 5b.
I on han anat a parar les grans promeses? I què s'ha fet del
program acceptat per la Unió Europea, amb unes inversions de
2.796 milions per a 1994, i 3.646 milions per a 1995?, amb uns
programes detallats i els objectius fixats i aprovats. Tot pareix
que s'hauria perdut l'aportació comunitària perquè el Govern
balear no ha pogut fer front als seus compromisos
pressupostaris, o que el fons s'ha destinat a les polítiques del
Govern en lloc d'anar a ajuntaments i a particulars.

Sr. Soler i Sr. Matas, aquest tema s'ha d'investigar, i l'estam
investigant, perquè és intolerable generar falses ilAlusions dins
la societat, perquè quan es frustren aquestes ilAlusions es cau en
el desànim i en el descrèdit de les institucions. Esperam que
expliqui on han anat a parar els milions pressupostats per a
l'objectiu 5b; com esperam conèixer, Sr. Matas, encara, la
política d'inversions de la Societat Balear de Capital Risc, o la
seva relació amb Bon Sossec, i a la vegada la política d'avals de
les empreses públiques d'Isba.
I hem deixat per al final la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports. Al capdavant, el Sr. Rotger, que ja ha passat a la
història donant el nom a una ordre d'infausta memòria. El Sr.
Rotger, que renega de la seva condició de polític per definir-se
com a tècnic, ha demostrat unes grans condicions d'adaptació
als vents polítics segons com bufen. Més que adaptar-se,
s'acomoda, s'agombola, pren la forma que més s'assembla al
poder. Jo el definiria com el conseller-plastilina, ja saben,
aquesta pasta de tots els colors que s'utilitza a les escoletes per
iniciar els infants a la modelació i despertar la seva imaginació.
Talment, el conseller-plastilina s'adapta a qualsevol situació:
Que en qüestions de llengua el president és "blavero"?, idò,
venga defensa de les modalitats lingüístiques i promoció
d'entitats segregacionistes. Que ara el president no té tantes
manies, i no té por d'anomenar la llengua pel seu nom? Venga
català i normalització. Clar, un tècnic és un tècnic.
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El mal és que aquesta teoria s'estén a tot el seu entorn, i
ja vàrem llegir que el nou director general de política
lingüística, que ell no faria política. Aleshores serà director
general de lingüística. Serà un acadèmic, però no haurà de
ser un membre del Govern. Tot i això, Sr. Soler i Sr. Rotger,
els animam a iniciar una decidida política de normalització
lingüística. Sabem que tenen serioses dificultats dins el seu
partit, i els oferim la nostra colAlaboració i diàleg, que no
sabrem si els fa més mal que bé. Però sempre hem cregut
que en un país normal la defensa de la llengua pròpia no és
patrimoni exclusiu de ningú ni de cap força política, sinó de
tota la societat, i voldríem arribar a un consens en aquest
tema, com han fet altres comunitats autònomes, que mai
s'han barallat. Darrerament el seu partit comença a ser
dissident, però accepti que necessitam conèixer fins a on
volen arribar, com i quan. I admetran que fins ara només
hem sentit paraules, i encara que les paraules en un moment
donat siguin importants, i les donam el seu just valor. Però
no ens podem conformar amb les tímides reformes que s'han
anunciat, alguna aprovada ahir mateix. No basta l'exigència
d'un petit grau de coneixement del català als funcionaris. És
imprescindible també promoure l'ensenyament en català. I
de la mateixa manera que un funcionari desconegui la
llengua principal del país, tampoc no s'entén que als
ensenyants no se'ls exigeixi el coneixement de la llengua
catalana en obtenir una placa a l'administració.

Passaré per damunt alguns temes que teníem apuntats, i
aniré ja a la part final. Així mateix, de la política cultural
ens cridà l'atenció l'anunci transferències'un pla especial de
promoció de les escoles de música, quan enguany,
precisament, s'ha reduït la subvenció. Què ha passat?
Sr. President, ahir ens confessàreu que heu trobat l'estat
de la nostra comunitat: Esperança. I que hi hagi encara
esperança diu molt en favor del nostre poble. I efectivament,
hi ha esperança a pesar del Govern balear, de la seva
ineficàcia, del seu desinterés, de la seva corrupció. I val
molt el nostre poble si encara creu en l'autonomia després
de dotze anys de l'ús que se n'ha fet. Sr. Soler, haurem de
recórrer molt de camí per augmentar la consciència
autonòmica. Aquesta necessita consens, efectivament, però
també fets i govern. I quin consens ens proposau? Ho tenim
magre si el consens s'ha de fer sobre els acords de mínims
del Partit Popular i del PSOE. Ho tenim magre si el règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears ha quedat reduït a una
comissió Govern central-Govern balear, que no encara s'ha
creat crec.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Sampol, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Em queden dos minuts, Sr. President.
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I quin consens ens proposau, si imposau en temes
institucionals, com són transferències als consells insulars, un
calendari tancat de transferències buides de substància? No
rebutjam el seu oferiment, Sr. Soler, al contrari, creim vital
trobar camins que tornin a obrir la porta de l'autogovern després
del rebuig a la reforma de l'Estatut al Congrés dels Diputats.
Tots junts hem de pressionar per aconseguir més competències
i un finançament més just. Però totes aquestes qüestions, Sr.
Soler, avui passen desapercebudes en aquest parlament. Els
problemes reals dels pagesos, comerciants, industrials, hotelers,
joves, majors ... aquests darrers mesos han passat a un segon pla
del debat parlamentari, distorsionat pels casos de corrupció.
Com es pot propiciar un clima de diàleg, de debat distes i
consens, quan cada dia ens despertam amb un nou cas de
corrupció que afecta institucions governades pel Partit Popular.

En el futur hauríem d'aconseguir que els nostres Cristòfol
tornin a sortir al carrer les vegades que faci falta, per
demanar els drets que tenim com a nació, per demanar més
justícia social, per exigir la protecció del medi ambient. I la
resposta de tots els governants hauria de ser "vos escoltam,
perque sou el millor de la nostra societat". Així també
nosaltres farem país.
Moltes gràcies, i perdoni que m 'hagi allargat massa, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, en torn de rèplica té la paraula el
president de la Comunitat Autònoma, Sr. Cristòfol Soler.

Per això fa unes setmanes que el Grup Nacionalista-PSM
reflexionàvem sobre la necessitat que els problemes del carrer
tornassin a ser prioritaris en la vida parlamentària. Però per
desgracia això no depén de l'oposició, que no pot tancar els ulls
als escàndols polítics, sinó del Govern i del partit que li dóna
suport.
Avui, quan encara queda tota una legislatura per davant,
exprés demanar als ciutadans que passin comptes amb els seus
vots i condemnin els que han pervertit la funció de les
institucions. Només ens queda apelAlar a la seva consciència
democràtica, esperant la realització d'un miracle, un miracle que
arraconi el sossec i ens retorni la pau a aquesta cambra. I aquest
miracle només pot ser la restitució d'alló que s'han apropiat
indegudament. Senyores i senyors diputats del PP, per pagar el
mal que han fet només hi ha un camí: Els que s'han lucrat
personalment, sí s'han lucrat personalment, han de dimitir deis
seus càrrecs, i el Partit Popular ha d 'ingressar a la tresoreria de
la Comunitat Autònoma les comissions cobrades per
l'adjudicació del túnel de Sóller.

Aleshores -i acab, Sr. President- les institucions
autonòmiques recuperaran prestigi i credibilitat. Serà quan
podrem demanar als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, que se sentin orgullosos del seu país i dels seus
governants. Miri, Sr. Soler, ahir ens deia que havien de fer una
crida ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, du sis minuts per damunt del temps establert, i
crec que per respecte als altres portaveus, ha de concloure en
trenta segons, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Em sobraran, i li don les gràcies per la seva paciència.
Mirin, el poble de les Illes Balears ha mostrat moltes
vegades el seu amor a aquesta terra, incomptables vegades s'ha
manifestat per l'autonomia, per protegir es Trenc, sa Dragonera,
Cabrera, Cala Mondragó, ses Salines, pels espais naturals, per
un tractament de residus més ecològic, per la solidaritat amb el
tercer món, en defensa de la llengua i cultura, i avui també hem
de recordar la plataforma per l'autogovern, presidida per l'avui
tristament desaparegut Sr. Francesc Albertí. I quina era la
resposta dels governants davant aquestes manifestacions?
“Aquests no són dels nostres ''.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, li he de reconèixer
que jo no sé si ha fet el doctorat en politologia popular, però
quasi quasi. Vaja nivell de coneixement, en aquest sentit!
Tal volta perquè, ningú posa en dubte que el nostre partit ha
viscut uns moments difícils, i vostè tal volta té experiència
en qüestions complexes, com per exemple aquell famós
míting de tancament de campanya a les europees, allà on
parlaven els de Convergencia i Unió, i els deien "aquests no
són de dretes, aquests no són dretes! ", i després d'això
tornar una vegada més a postures radicals, o fins i tot la
situació que deu tenir a dins, i no crec que ens haguem de
recrear en qüestions internes, perquè no és bo per a la
democràcia, perquè jo crec que la democràcia el que
requereix, entre altres coses, són partits forts i en
condicions, això crec que és un bé general per a la
democràcia, però qüestions internes com la de la
incineradora que, ja que hem parlat un poc de tot també, era
el lloc adequat de sortir; pateixen moments difícils interns
a vegades per qüestions concretes, i d'això vostè, com que
en sap bastant, ha pogut donar una mica de visió
politicòloga.
Ara, també a vegades exageren la nota, exageren
plantejaments, exageren postures. Ha tret exemples
concrets, qüestions concretes que m'agradaria matisar,
perquè dit de la manera que ho diu, pareix aquí que ... Diu
que no hi va haver consens en l'elecció del gerent de la
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Fundació de les Illes Balears per la música: 6 a 1, no hi va haver
unanimitat, hi va haver cert consens, 6 a 1. Favors electorals de
batles, d'assessors, aquestes històries? Miri, jo amb aquest tema
m'estim més no entrar en llistats, perquè podríem contrastar
llistats d'uns amb llistats d'altres, i veuríem que ... en fi, m'estim
més no entrar en aquesta qüestió.
Anem als temes concrets que ha plantejat després de fer
aquesta anàlisi de politologia, anem a mirar les qüestions
concretes que han plantejat, per intentar donar-li resposta, que
crec que és la meva missió, que és l'obligació normal a un debat
de política general.
Salari social: Esforc dins el 96, pressuposts del 96, ho
debatrem.
Política d'habitatge: He manifestat -deu ser la lògic vegada
ja que ho coment al llarg- que farem l' esforç en habitatge de
promoció especial. Desviar recursos d'aquest habitatge de
promoció especial cap a rehabilitació no entra en aquests
moments dins el nostre esquema. Hi haurà previsions quant a
rehabilitació, però l'esforç especial el farem en la promoció
d'habitatges especials, que són les que van dirigides a les capes
desfavorides de la població, amb sous inferiors a dues vegades
i mitja el salari mínim.
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entre el pla genèric de reindustrialització i l'objectiu 2; i
això efectivament permetrà que es pugui atendre un major
nombre de peticions, aquest és el sentit. Ara, el Pla de
reindustrialització des de la nostra óptica ha funcionat bé; hi
ha hagut peticions, peticions imaginatives, que són les que
s'han d'atendre. Ara, els recursos no són ilAlimitats; això és
una qüestió que hem de comprendre tots, i jo crec que en
aquest sentit podem millorar, coordinant millor el Pla de
reindustrialització amb l'objectiu 2. Crec que d'aquesta
manera podrà ser més racional, més efectiu aquest tipus
d'actuacions.
En el tema del ferrocarril, en aquest cas vull dir-li que
estam en aquests moments a un pla inversor important. No
contemplam -per què no dir-ho?, ja ho vaig dir, fins i tot és
una qüestió que va sorgir al debat d'investidura, però crec
que es pot repetir- en aquest moment la possibilitat de
transferència del ferrocarril al Consell Insular de Mallorca,
feim en aquest moment unes inversions concretes, i creim
que és adequat continuar duent a terme aquest pla
d'inversions que té previst el Govern de la Comunitat.

Política turística: Primer de tot vull aclarir-li que la previsió
de transferència de l'ordenació turística als consells insulars
-pregunta que m'ha fet d'una manera molt expressa- inclou la
potestat sancionadora. El Govern en aquest moment redacta el
corresponent esborrany, inclou la potestat sancionadora; i jo no
tenc el mínim dubte en aquest sentit, Sr. Sampol, que el Govern
aplica les lleis com toca. S'aplica la normativa sancionadora
com toca. Jo agrairia que si vostè tengués constància que no fos
així, ho faci saber. Crec que les lleis s'han d'aplicar amb totes
les conseqüències, i una llei sancionadora, com és lògic, s'ha
d'aplicar amb les seves conseqüències.

I que en política turística no hi havia previsions concretes?
He parlat de començar a fer alguns esponjaments. No n'ha
parlat. Vostè parla del que li convé, i no treu les coses que per
ventura no li convenen. Jo ho comprenc, és el joc del debat, la
meva obligació també és entrar en altres qüestions. En aquest
sentit vull dir-li, per una part plans d'esponjament, per altra part
previsió d'increment de la plantilla d'inspectors de turisme, i dur
a terme a partir de l'any 96 un pla especial pel que fa al control
de l'oferta ilAlegal. Parl de compromisos concrets.
Consell Agrari: Jo crec que és important que el conseller d'
Agricultura tengui aquests debat, obri aquest diàleg dins l'òrgan
adequat, que en aquest cas és el Consell Agrari. No en tenc cap
dubte, i així s'impulsarà. No en tengui el mínim temor.
Informació europea: Precisament una de les previsions que
vaig anunciar en el meu discurs introductori d'aquest debat de
política general, és centralitzar tot el que és la qüestió europea
per tal de facilitar més la projecció, tant interna com externa, i
en aquest sentit ho tenc clar, i en aquest sentit es dura a terme,
perquè arribi a tots els indrets. I com és lògic, un dels més
importants en aquest sentit és la pagesia; i és un aspecte que no
descuidarem.
Pla de reindustrialització: Jo sé exactament en aquest sentit
com està la qüestió, he tengut contactes amb associacions
empresarials. Tenim previst al llarg d'enguany treure tota una
sèrie de resolucions que havien quedat pendents. I jo de cara a
un futur tenc ben clar que hi ha d'haver una major coordinació

Així com hi ha temes en què entr, en el que no vull
entrar és a avaluar la política dels batles, perquè això seria
llarg. En podríem parlar aquí de tot color polític. Jo en
aquest sentit no hi entr, Sr. Sampol. No obstant això, també,
en honor a la veritat, em reconegui que el cas de Cala Petita
hi havia informe negatiu de la Comissió balear de medi
ambient. No anem a separar una cosa de l'altra. El que passa
és que hi ha tendència a l'exageració, i per exemple es diu
que a l'Escola d'Hoteleria només hi ha 100 alumnes, quan
n'hi ha 150, és a dir un 50%; i es diu que paguen més de
500.000 pessetes, i no arriben a 300.000, un 50% menys. A
vegades la tendència a l'exageració ens du a aquestes coses.
Parlem de les coses pel seu nom. No diguem que no hi ha
política mediambiental, no diguem que actuam en qüestions
com la de Cala Petita. Anem a reconèixer el que hi ha, que
a qualque moment ho ha fet, però a vegades el fet de tenir
la televisió a davant fa que un procuri no entrar a fer
reconeixements, i procurar ser més parc en relació als
reconeixements.
En el tema del 5b, una cosa sí que li vull dir, perquè ha
pogut sembrar un dubte d'utilització-no utilització. Miri, el
5b és un programa operatiu controlat per la Unió Europea i
per l'estat membre. No és possible desviar-se d'aquest
programa ni tan sols un poc. No tengui dubte que ens
haguem desviat de les actuacions del 5b. Hi ha uns controls
que asseguren que es destini a les finalitats concretes. En
aquest sentit tengui tranquilAlitat, no ens hem desviat de les
aplicacions que autoritzen els estats membres. Una altra
cosa és que a un determinat moment -i s'ha de reconèixeres creàs un excés d'expectatives en aquest sentit, que llavors
difícilment s'ajusta a la realitat material. Ara, no hi ha
desviació de fons.
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En el tema lingüístic; bé, jo crec que ha fet un repàs a
cadascun dels consellers, s'ha centrat especialment en el tema
lingüístic, en el conseller de Cultura, Educació i Esports. Una
vegada més em remet en aquesta qüestió als pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 96, a part de les qüestions que no
tenen una contemplació monetaria específica, és a dir que no és
qüestió de recursos, sinó que són qüestions d'una actuació
directa per part del Govern de la Comunitat, com és creació de
determinades entitats -vostè sap que s'han fet els passos-, com
és modificació d'alguns projectes de llei, que també s'han fet les
passes. No anem a quantificar només qüestions concretes. El
Govern per dur una actuació endavant, per dur un programa
polític endavant, hi ha aspectes que són simplement legislatius
i hi aspectes que requereixen una quantificació, que necessiten
uns recursos econòmics. Això es veurà sense cap dubte als
pressuposts del 96, a l'aplicació d'aquests pressuposts, a les
actuacions que es duguin a terme amb els pressuposts del 96; i
que en cap moment per profunditzar en més qüestions, com en
aquesta, com en qualsevol altra en general -i crec que ja ho ha
demostrat també aquest govern- no hi haurà inconvenient en
compareixences per ampliar temàtiques que puguin interessar,
com no hi haurà cap inconvenient en una compareixença
específica per part del conseller de Cultura, Educació i Esports
en aquest sentit, perquè creim que el joc democràtic és així, i
requereix aquest tipus d 'actuacions.

Jo crec que vostè ha volgut entrar a jutjar conclusions,
actuacions, i ha arribat a la conclusió que no es fa res. No és una
visió ajustada a la realitat, Sr. Sampol. Vostè sap que s'han fet
bastants actuacions al llarg d'aquests 89 dies que du el Govern
de la Comunitat Autònoma. Crec que ha fet una valoració
pessimista que, sense cap dubte, jo no compartesc en absolut. I
això de l'assessor taurí, per acabar, és una competència que ens
ha vengut transferides entre d'altres de les del pacte autonòmic,
no cobra, i com sap vostè, quan hi ha una corrida de bous a les
places, s'ha de nomenar una persona perquè faci el que és ... és
que jo me n'entenc massa d'aquesta qüestió, però no és una
persona que cobri, sinó que són nomenaments simbòlics que es
fan per cada corrida en concret. No anem a exagerar i treure les
coses de solc, que pareix que aquí el Govern de la Comunitat ha
llogat un assessor taurí, no. No anem a exagerar el tema, deixem
les coses en el seu just terme, que vostè aquí ha fet una sèrie
d'exageracions concretes que realment, Sr. Sampol, surten de
solc. Gràcies, Sr. President.

corregir-les, perquè els seus segur que només l'alaben, Sr.
Soler.
I en qüestions internes, tenim per costum no entrar-hi,
sempre que no afectin el Govern. I en aquest moment, al
nostre entendre, està molt tocat, molt debilitat per uns
problemes interns que afecten el Partit Popular. Que tothom
en té, de problemes? Sr. Soler, ja aniria a peu a Lluc tres
vegades vostè, descalç, per només tenir els problemes que
tenim nosaltres.
I d'assessors, en podem parlar. Miri, aquí no em torni
retreure el Consell Insular de Mallorca, i li agrairia que en
tornar sortir no m'ho retregui, perquè ja no em podré
defensar. Té un portaveu al Consell Insular, que allà ha de
fer les funcions de l'oposició. No faci vostè aquest paper al
Parlament. Però en puc parlar, d'assessors. Demani al Sr.
Pons per gestionar cultura quants d'assessors ha posat.
Cultura i esports ha estat transferit al Consell Insular de
Mallorca. Em vol dir que fan quatre assessors dins Cultura
avui en dia? Avui hem rebut la llista: quatre assessors de
cultura i esports, i cultura i esports estan transferits al
Consell Insular de Mallorca, i encara no han rebut les
transferències en educació. A més a més director general,
secretari general tècnic. Per favor, no em parlin que el
Consell Insular ha nomenat assessors, que n'hi ha manco,
amb més competències, que els que hi havia quan vostès
governaven. No em torni a treure aquest tema, i no em posi
el dit dins la boca del Consell Insular de Mallorca, perquè
el Sr. Morro du recursos humans, i sap tot el que hi ha en
personal, i si trèiem els arbres genealògic, qui més qui
manco, tots els de vostès n'hi tenen algun de colAlocat allà
dins. Per favor, aquí no ens retreguin el Consell Insular de
Mallorca, perquè els haurem de retreure coses molt
desagradables. I de moment, en aquest tema és la primera
vegada que hem parlat, i no en tornarem parlar, perquè
nosaltres miram primer la qualificació de les persones que
no el seu parentesc. Per tant, li agrairia que aquí no tornàs
fer el paper que ha de fer el Sr. Verger al Consell Insular de
Mallorca, i no és cap alAlusió.
En el tema de rehabilitació, jo li insistesc -ja n'hem
parlat altres vegades, hem tengut debats, interpelAlacions
sobre el tema- crec que avui més que fer créixer els nuclis
urbans el que interessa és recuperar els cascs antics de les
poblacions que s'estan degradant, tant Palma com
principalment els municipis de l'interior, que vostè sap que
durant uns anys s'han anat despoblant, i que tal vegada una
de les alternatives econòmiques seria promoure la
rehabilitació d'habitatges, que això tornaria a crear un entorn
favorable a una activitat econòmica, i que s'hauria de
pensar. Ja sé que el programa està condicionat per les pautes
que marca el Govern central, però hauríem de fer un
especial èmfasi en la situació especial de les Illes Balears,
en el tema que pel fet de ser unes illes no podem consumir
excessivament territori, i que és necessari intentar
concentrar les poblacions als nuclis urbans que ja estan
consolidats.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula el Sr. Pere
Sampol per replicar el president de la Comunitat Autònoma.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No sé si
he dit que el Govern no fa res. He dit que hi havia consellers
que feien coses. Passa que aquí cadascú està en el seu paper ( ...
), i l'obligació de l'oposició és mostrar les contradiccions entre
un discurs del president i les polítiques reals que practica amb
la intenció de fer una crítica constructiva perquè les pugui
corregir, perquè si no les hi deim, de veritat tendrà molt difícil

En el tema de turisme, que jo he fet una denúncia molt
forta, ho reconec, faci una cosa, Sr. Soler, demani al
conseller per què no ens ha contestat unes preguntes, unes
documentacions que tenim solAlicitades. Han passat els
terminis des de fa molt de temps. Li demani quines
preguntes són les que no ha contestat, fan referència a
aquest tema. I després en privat li diré el nom d'un hotel
d'Eivissa, que té un nom de sant, i que té tota una planta
ilAlegal, cinquanta apartaments, i vostès ho saben bé, perquè
és d'un conegut seu. Després li diré en privat de qui és.
Ens parla que han fet actuacions en esponjaments. Jo no
sé quantes residències tenen, però no podran tomar una
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residència cada any. Residències com la de Cala Rajada, que ja
estava obsoleta, només n 'hi havia una, i amb els recursos que
hi han posat, difícilment es podrà dur una política
d'esponjaments, perquè això és una política molt cara, a més a
més. Li parlàrem que no hi ha actuacions previstes en el POOT,
i la veritat és que veim unes actuacions molt tímides.
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totalment buides, i li he posat com un exemple
d'incoherència de vostè amb el seu partit. I hem cridat
perquè hi hagi una unitat de gestió en tots els temes
mediambientals, perquè observam una dispersió en les
actuacions referides al medi ambient que fa Agricultura, que
pugui fer Indústria i que pugui fer Ordenació del Territori.
Amb el 5b, no som nosaltres únicament que tenim
dubtes. Els seus batles també, i ara no duc les hemeroteques,
però els seus batles no saben que ha passat amb l'objectiu
5b. Ha sortit publicat aquests dies en els diaris. S'havien
generat unes expectatives importants, i no per simples
dec1aracions, estan publicats. En el tema de l'objectiu 5b
s'han publicat dos o tres volums on hi ha el pressupost
plurianual del 94 al 99, que dins el 95 s'havien de gastar
3.646 milions, 2.000 i busques dels quals, crec que més de
2.500, eren inversions públiques Unió
Europea-Estat-Comunitat Autònoma de les IIIes Balears, i
tothom es demana que ha passat. I vostè ha sortit aquí i no
ha explicat què ha passat amb aquestes expectatives, on són
els doblers de l'objectiu 5b. Aquesta és la qüestió.

Tema de la participació de la pagesia i el diàleg que hi ha
d'haver amb els pagesos: El Consell Agrari du un any sense
reunir-se, i determinades organitzacions pageses encara no s'han
reunit formalment amb el conseller. Sr. Conseller, l'emplaçam
a obrir un diàleg seriós amb tots els consellers, i li he posat un
exemple molt clar de portes tancades que han trobat a
l'administració de la Comunitat Autònoma amb un tema que és
de molt d'nternés per a la pagesia, i que no han trobat la seva
colAlaboració.
El Pla de reindustrialització està bloquejat. Ens ho diu gent
que ha presentat peticions, i nosaltres dubtam que no s'hagi
desviat tot cap a l'objectiu 2 per complir les previsions
d'inversions que hi havia a l'objectiu 2; si no, no sabem per què
no es compleixen els objectius fixats.

Sr. Soler, per acabar, en tots els temes que siguin de
construcció de país, d'avançar cap a la normalització
lingüística podrà comptar amb el Grup Parlamentari
Nacionalista del PSM. Jo no sé com es pot avançar cap a
aquest camí de consens, aquesta aproximació que vostè
deia. No ens fa por l'aproximació. Reiteram que aquests
grans temes institucionals voldríem que no fossin patrimoni
de ningú. No volem tenir l'exclusiva de la defensa de l'ús de
la nostra llengua, i creim que vostè i el seu partit farien una
gran contribució al país si aconseguissen que una part
important de la societat d'aquestes illes també abraçàs la
defensa del nostre idioma. Aquesta és una assignatura
pendent que, sincerament. voldríem que aprovàs. Li
desitjam la millor de les sorts. Compti amb nosaltres. Ara,
els mecanismes, els ponts de diàleg qui els ha d'estendre és
voste. Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

I li he tret unes anècdotes d'uns batles, efectivament, però
com a exemple que la política urbanística, que no és
competència del Govern de les Illes Balears, ja ho sé, però la
política d'ordenació del territori, la política de protecció del
territori, l'ecodesenvolupament que vostè defensa, el creixement
sostenible, serà impossible i li faran impossibles els seus
mateixos batles si no estan per la labor. I en aquest moment els
seus batles, les seves majories no estan en sintonia amb vostè,
i això és una contradicció que té vostè o el seu discurs, i el seu
partit. I si no hi posa remei, vostè fracassarà, perquè un dels
aspectes fonamentals de la seva política, segons ens ha estat
explicant avui i el dia de la investidura, és la protecció del
territori, és aturar el creixement quantitatiu i anar cap a un
creixement qualitatiu, i si no compta amb totes les institucions
que tenen competències en urbanisme i en ordenació del
territori, simplement fracassarà. Les seves paraules són

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió té
la paraula el Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristófol Soler i
Cladera):
Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, ha tornat reincidir en
la qüestió interna. Jo quan he d'anar a Lluc a peu hi vaig per
altres coses, i això ho tenc ben clar. A vegades també
exagera temes; una altra exageració, a Cultura no són
quatre, són tres assessors; no anem aquí a incrementar
qüestions.
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Tema de la rehabilitació: Si aquí partim de la base d'una
necessitat social concreta en relació a la demanda de l'habitatge,
vostè sap la diferència que hi ha per unitat edificada en relació
a la rehabilitada? No som jo el que els he d'anar a dir que anem
primer a cobrir una necessitat social a un determinat moment.
Vostè sap que amb els recursos que es destinen a la creació
d'habitatges de promoció especial, quantes rehabilitacions es
poden fer. Si hi ha una necessitat, anem primer a atendre
aquesta necessitat en concret. Continuen fent esforços com en
fan rehabilitació, però en política s'han de prioritzar recursos,
s'han de tenir en compte programes d'actuació, i en aquests
moments nosaltres actuam en funció d'aquesta priorització. No
és una priorització de rehabilitació arquitectònica, és una
priorització de tipus social, i això li toca més saber-ho fins i tot
a vostè.

polítiques sigui factible. Hi ha una altra part
importantíssima, allà on hi haurà la confrontació política,
però jo crec que és important en determinats temes -vostè
n'ha apuntat alguns, n'hi pot haver d'altres- fer un esforç
entre tots per separar qüestions de país, allà on hi pot haver
consens, del que és ja qüestió de confrontació, de debat en
sentit de confrontació política. En aquesta actitud, el Govern
hi estarà; que no en tengui cap dubte ningú, perquè és una
postura que ja vaig anunciar al discurs d'investidura. I, com
deia, els comportaments són els marcats al discurs
d'investidura. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. I arribats a aquesta hora
del debat, se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

Turisme: Miri, Sr. Sampol, efectivament amb els
esponjaments els recursos que s'hi podrien aportar serien
incalculables. Nosaltres en aquests moments negociam amb
l'administració central la possibilitat de fer actuacions
compartides. No obstant això, li dic una cosa: El Govern de la
Comunitat Autònoma dins l'any 96 començarà a fer actuacions
en aquest sentit, en colAlaboració amb ajuntaments, i creim que
serà factible, i hi destinarem recursos, no tots els que voldríem,
però creim que en aquestes qüestions començar a fer una sèrie
de passes concretes és important, i farem actuacions dins el 96.

Una cosa és el Pla de reindustrialització i l'altra és l'objectiu
2. Precisament per això jo parlava de la necessitat de
coordinació. No és que s'hagin traspassat recursos d'un lloc a
l'altre, sinó que són dos instruments que crec que a la comarca
concreta de l'objectiu 2 s'ha d'actuar d'una manera més
coordinada en aquestes dues qüestions. És simplement una
proposta que he fet en aquest sentit, i així ho mantenc.
Quant a cooperacions, m'agradaria, perquè només posam
exemples, és la seva obligació, jo ho comprenc, jo també he de
procurar treure qüestions allà on hi pot haver colAlaboracions a
nivell institucional. Miri, el Pla territorial del Pla, crec que en
aquest cas pot ser un exemple de cooperació, en matèria
urbanística, territorial, etcètera, entre el Govern de la
Comunitat, Consell Insular de Mallorca, Mancomunitat del Pla,
i municipis de la Mancomunitat del Pla. Hi ha aquesta voluntat,
anem a dur aquesta experiència de colAlaboració endavant, totes
les institucions implicades. Saben, i d'això en tenen constància
els batles mateixos de la Mancomunitat del Pla, que pel Govern
de la Comunitat Autònoma no estaran.
En relació al 5b, vull recordar-li que és un programa a sis
anys, a més, no parlam d’un any en concret; i que no hi ha hagut
desviació de recursos. Són uns recursos totalment controlats,
amb uns canals de control adequats, i control tant des de la Unió
Europea com des de l'estat membre.
I quant al consens, l'oferta genèrica que ha fet, efectivament
jo crec que hi ha qüestions dins aquesta comunitat autònoma
que hem d'aconseguir que siguin qüestions de país, allà on el
diàleg i arribar a postures comunes entre totes les forces

Recomença la sessió en torn al debat sobre l'acció
política i de Govern, que es du a terme tal com està establert
a l'ordre del dia. Té la paraula el Sr. Triay per part del Grup
Parlamentari Socialista.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. President
de la Comunitat Autònoma, Sr. Soler, qualcú, no vostè, ha
posat en dubte l'oportunitat d'aquest debat. És oportú? A
més de reglamentari, jo diria que és un on moment per
debatre projectes, actituds, criteris. Que només fa tres mesos
de la investidura del president? No importa, en primer lloc
perquè el president és del mateix partit que fa dotze anys
que governa, i no tres mesos; i per una altra perquè la
política no tan sols és gestió, també és projecte colAlectiu. És
aquella anècdota -sembla ser que real- d'un dirigent, d'un
ministre del Partit Revolucionari Institucional, del PRI
mexicà, que en campanya electoral explicava amb tot detall
totes les obres realitzades, i quan ja duia una llarga relació
va ser interromput per un senzill camperol, que li va
reclamar "menos realizaciones y más promesas". Per tant,
aquest és un moment oportú, útil i necessari per contrastar
des de l'inici el projecte polític del president Soler i les
seves concomitàncies i les seves diferències amb la pràctica
dels dotze anys anteriors.
Durant els tres mesos que vostè du al front del Govern
de la Comunitat Autònoma, que és el que més ha destacat?,
el manteniment íntegre del govern del seu antecessor, amb
l'excepció del conseller de Comerc i Indústria, Sr. Triay i
Humbert, al qual han destinat -no sé si forçosament- al
Consell Insular de Menorca; la pugna interna del Partit

DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995

Popular, que ens interessa en la mesura que afecti l'estabilitat de
les institucions de la Comunitat Autònoma i la política del
Govern; l'anunci d'una política lingüística més d'acord amb la
Llei de normalització aprovada fa nou anys, i els problemes i
polèmiques que això ha generat; els gestos dialogants i
novedosos del president en relació als sindicats, a l'oposició
política, a les corporacions locals, etcètera.
I quina valoració feim d'aquests fets destacables? Quina
lectura política té el manteniment íntegre del Govern? Quina
capacitat de maniobra té el Govern dins el seu partit per
aprofundir a la política lingüística o en altres accions
novedoses? Quines innovacions, quins canvis polítics està
disposa a extreure del diàleg amb les forces polítiques i socials?
Quina és l'actitud del president Soler davant l'herència de
corrupció rebuda, davant els escàndols, que no són història sinó
plena actualitat?
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responsabilitats polítiques ja s'han assumit, segons va dir el
Sr. Rajoy a La Vanguardia, quan és evident que altres
importants dirigents del Partit Popular a les Illes Balears,
presents en aquesta cambra, estan implicats en el cobrament
de comissions ilAlegals procedents de la companyia
concessionària del túnel de Sóller. El Sr. Soler no obre boca
per marcar el seu posicionament quan el Tribunal Superior
de Justicia condemna el Govern a executar la compra de
Can Sales per quasi 400 milions de pessetes, un preu pacta
entre els venedors i el Govern, que sobrevalora el preu de
mercat en quatre o cinc vegades.

Aquestes són, entre d'altres, qüestions per plantejar i
reflexionar des d'ara mateix. Són qüestions a la major part de les
quals no trobam resposta en el discurs d'ahir del president, un
discurs en què es produeixen importants distanciaments respecte
de la política del seu antecessor: crítica a les iniciatives
estatutàries fetes des de la discrepància i la confrontació; crítica
a la despesa pública supèrflua, reducció supèrflua; crítica al Pla
d'ordenació de l'oferta turística de Mallorca, que s'ha de
perfeccionar; crítica al model de creixement, prou noves places
turístiques; crítica a la política lingüística, nou anys sense
desenvolupar la Llei de normalització; crítica a la falta de diàleg
social. Per tant, crítiques que compartim, i que queden curtes,
i que vénen a ser un reconeixement tardà de tantes i tantes
paraules dites aquí mateix, i mecànicament derrotades, quan no
objecte de befa i d'agressió verbal quan aquí han estat
exposades.

Aquests distanciaments, prudents en les paraules, però
sembla que ferms en la voluntat, els apreciam i ens predisposen
cap a un diàleg fructífer. Però hi ha més qüestions prèvies: Per
què és aquí el president Soler, que no encapçalava la
candidatura del Partit Popular ni seguia al que la encapçalava?
Perquè el cúmul d'abusos del Partit Popular al Govern balear,
culminats amb el cobrament de comissions per la concessió del
túnel de Sóller, varen arribar a un punt de no retorn, que varen
forçar la sortida de l'anterior president. Aquí apareix el Sr.
Soler, nominat pel seu partit per succeir-lo. Si aquesta, la
corrupció, era la malaltia, com està ara el malalt? Quin ha estat
el posicionament del president Soler, del seu govern, respecte
dels fets que varen provocar la substitució del president
Cañellas.
Aquí trobam un silenci espès que pot ser interpretat com a
continuïsme. Aquí es detecta la força al Govern d'un
canyellisme latent. Sr. Soler, manté sencer el Govern heretat, i
en ell el conseller de Funció Pública, ex-secretari del partit,
destituït, i pedra angular en l'anterior forma de fer política, i
amb un excessiu protagonisme en els informes de la policia
judicial. El conseller d'Economia del president Soler empara la
gestió del Govern a la Societat Balear de Capital Risc en relació
a Bon Sossec, i contribueix a la recerca d'una solució
institucional a càrrec de l'Ajuntament de Palma, quan el batle,
del Partit Popular, és un dels més interessats particularment en
l'operació. El Govern del Sr. Soler, i el seu grup parlamentari,
planteja un recurs d'inconstitucionalitat quant a la Llei de
declaració de ses Salines d'Eivissa i Formentera com a reserva
natural, anant a l'enfrontament institucional per raons ben
notòries per raó de propietat i d'edificació. El Sr. Soler i el seu
grup parlamentari s'oposen a la creació d'una comissió
d'investigació parlamentària sobre el túnel de Sóller perquè les

Per tant, Sr. President, veim intents positius en els seus
tres primers mesos, i els valoram tal com mereixen, intents
d'anar amollant llast, intents de canvi. Però deploram també
les identificacions continuistes que posen en guàrdia
respecte de la seva anunciada voluntat de transparència i
justícia.
Durant el debat d’investidura, 28 de juliol, a determinat
moment li vaig demanar que donàs transparència i justícia
a l'acció del Govern com a tasca prioritària; i vostè dia 3
d'agost va demanar als consellers del seu govern
transparència i el sentit de la política justa, coincidència en
les paraules, en les recomanacions. Però la transparència no
apareix. El dèficit de respostes a les qüestions i
documentacions plantejades per via parlamentària comença
a ser preocupant, els canvis de criteris cap a una major
opacitat summament alarmants.
Sr. President, la lletra petita de cada dia no concorda
amb els titulars de les grans solemnitats. Per què es nega de
sobte el Govern a permetre el coneixement parlamentari els
noms i guanys dels que treballen per la Comunitat
Autònoma? Com és possible que la nòmina de les
conselleries, dels organismes públics sigui un secret?
Transparència a aplicar també a la contractació d'obres, de
subministres, de serveis, mitjançant la creació d'un registre
de contractes que permeti conèixer el tipus de contractació,
els licitadors, l'adjudicatari, la baixa obtinguda, el preu total
contracte, el termini d'execució, les pròrrogues, les
modificacions, etc., una transparència objectivament
necessària, especialment després de tantes reconvencions al
Govern per part del Tribunal de Comptes en els seus
informes anuals i per avançar en el camí de la transparència.
La reducció d'assessors no incrementarà, suposam, el
nombre d'alts càrrecs, si la política és d'austeritat, se suposa
que el conjunt, la suma d'alts càrrecs i assessors disminuirà
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fortament, i els que es llevin no els trobarem colAlocats en les
empreses públiques?
És evident que el president Soler es distancia veloçment de
les actituds de fòbia antisindical que el Partit Popular ha
practicat durant l'etapa autonòmica anterior. Hi ha hagut
contactes amb sindicats i patronals, hi ha un programa de
reunions periòdiques, per tant, s'estan establint les bases d'un
diàleg social. Sembla que si encara el Partit Popular pensa que
els sindicats haurien de callar durant 200 anys, frase lapidària
d'un dirigent nacional amb motiu del passat primer de maig, el
Govern no ho practicarà. Però aquest diàleg no pot ser un fi en
si mateix, les reunions no han de ser per dir que ens hem reunit,
no, ha de conduir a compromisos amb els agents socials,
compromisos que jo xifraria en: un pacte per a l'ocupació, com
a prioritat, la subvenció a les empreses hi ha d'anar lligada, és
la garantia de manteniment o d'increment de llocs de feina;
participació dels representants sindicals, de representants dels
treballadors en els consells d'administració de les empreses
públiques; creació del Consell econòmic i social, tantes vegades
rebutjat en l'anterior legislatura en aquesta cambra; contribució,
com és habitual a quasi totes les comunitats autònomes,
econòmica al funcionament ordinari dels sindicats; potenciació
de les polítiques de serveis socials; dotació econòmica d'un
tribunal o comissió d'arbitratge que redueixi l'accés a la
magistratura de treball; creació d'una agencia pública
d'ocupació. Aquests són objectius, fites, per a una política de
diàleg amb els agents socials. Està disposat el president, Sr.
Soler, a corregir el rumb passat i a avançar en aquesta línia?

I aquesta centralitat del foment de l'ocupació dins la política
social, com a objectiu d'un diàleg social, la trobam a faltar
especialment en un projecte tan important com és el del
Raiguer, objectiu 2, de la Unió Europea. Tots vàrem fer pinya
per aconseguir la declaració de la comarca del Raiguer com a
objectiu 2, com a zona, com a territori, amb problemes de
desindustrialització; els socialistes i els altres partits hi vàrem
donar suport, vàrem impulsar aquesta iniciativa, els sindicats hi
varen donar suport, els tècnics varen afinar les xifres per
justificar el compliment dels requisits, i aquells que l'havien
d'aprovar el varen acceptar perquè hi havia un ampli acord
polític i social a les Illes Balears. Un cop aconseguirem la
inclusió del Raiguer en l'objectiu 2 tot ha estat diferent. Del
consens polític i social es va passar a I'acció monocolor, a
l'aprofitament partidista des del Govern balear. Avui ja no veim
tan clares les actuacions, no en veim l'objectiu, el criteri de
creació d'ocupació com a exigència per a la concessió de
subvencions, el diàleg ha desaparegut. Som realment davant
d'un projecte, d'avant d'un pla que impliqui prioritàriament una
creació sensible de llocs de feina o presenciarem una vegada
més una variant de l’expoil system, aquest pic a costa dels
pressuposts europeus? ¿No creu, Sr. President, i vostè ho coneix

molt bé, que molts empreses cerquen fortes subvencions per
traslladar-se a polígons industrials del Raiguer sense més
objectiu que la revalorització immobiliària de les
instalAlacions que deixen, però sense l'objectiu d'un
increment d'ocupació i sense cap compromís en aquest
sentit?
Sr. President, quina polèmica ha provocat vostè,
especialment a dins el Partit Popular, en anunciar que la
Llei de normalització lingüística, aprovada fa nou anys,
s'aplicarà, es desplegarà sense por i sense cauteles
paralitzants, Sr. President. És molt necessari actuar en
l'Administració, en la qual en els nous anys passats no han
fet avançar la normalització: la llengua majoritàriament
utilitzada en el treball administratiu i tècnic és el castellà. Fa
cinc anys que el Tribunal Constitucional va sentenciar la
plena constitucionalitat dels requisits de reconeixement de
la llengua pròpia de la Comunitat per accedir a la funció
pública. Per tant, és ben hora, i, en qualsevol cas,
enhorabona, per l'anunci de la modificació de la Llei de
funció pública, en el sentit que fa dues setmanes
proposàvem aquí, en aquesta cambra, amb gran escàndol,
els socialistes. Sr. President, el fracàs de les actuacions
dèbils, de les actuacions blanes, és espectacular. Donar
temps al temps, conformar-se amb els compromisos de
reciclatge lingüístic. No ha resolt el problema, en absolut. I
com a mostra, un botó, resposta oficial de la Conselleria de
Funció Pública, de fa molt pocs dies, de 1.089 funcionaris
de carrera que componen el cos superior de l'Administració
de la Comunitat Autònoma i els cossos superiors a extingir
per la Llei de funció pública, 71 tenen acreditat el
coneixement de català per l'Institut balear d'Administració
pública, el 8%; dels 206 interins dels mateixos cossos, en
tenen el català acreditat 12, el 6%. Aquests són els
percentatges després de nou anys de Llei de normalització
lingüística i la seva aplicació en l'Administració de la
Comunitat Autònoma. És ben criticable, per tant, la política
duta a terme i ben necessari redreçar-la amb les reformes
legislatives que siguin precises, per tal d'avançar cap a un
bilingüisme real que suposi el coneixement generalitzat per
tots els ciutadans de les dues llengües oficials, el català i el
castellà. Però, Sr. President, la política lingüística no pot
acabar en l'Administració, hi ha de començar, perquè és
responsabilitat directa del Govern, però ha d'arribar a
tothom i especialment al món laboral i empresarial, i molt
especialment als treballadors castellanoparlants, amb
polítiques positives d'integració lingüística d'adults,
polítiques que ajudin a sortir del desconeixement lingüístic.
S'ha aprofitat fins ara suficientment el potencial de
colAlaboració dels sindicats i d'algunes patronals per dur a
terme sense sectarisme, amb autoritat moral, aquesta tasca
tan necessària? La televisió és un instrument de cultura de
masses, d'esplai i de política lingüística, és un instrument
extraordinari, per això, és important conèixer quin és el
model televisiu audiovisual del Govern, pensa promoure un
tercer canal de televisió, com ha defensat el nou director
general de Política Lingüística?, promourà un conveni amb
TV3 de Catalunya per a una delegació a les Illes Balears?,
arribarà a un conveni amb Radio Televisió Espanyola per a
una major programació pròpia?, defensarà la posició
avançada pels dirigents nacionals del seu partit sobre
tancament dels centres territorials de Televisió Espanyola?
La política de benestar social i d 'igualtat que el Partit
Popular ens ofereix no suposa aportació substancial
d'esforços propis. És clar que està bé un pla d'habitatges
dotat amb 8.000 milions de pessetes, 2.000 milions per a
l'any 96, però, Sr. President, quants d'aquests provenen de
l'Estat, del Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medi
Ambient? Digui si és cert o no que aquesta xifra de 2.000
milions per a l'any 96 és deguda a l'incompliment i
acumulació de les xifres no utilitzades en els anys anteriors.
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La política de formació, i atenció a les crítiques de la Unió
Europea reflectides en el seu estudi recentment conegut (Estudio
prospectivo de las regiones del Mediterraneo oeste), un altre eix
de la seva política social, es nodreix íntegrament de fons
exteriors de la Comunitat; efectivament, hi ha una gran
preocupació dels sindicats, i jo crec que de tota la societat,
sobre una bona despesa d'aquests fons, que siguin aplicats amb
eficiència, aquí sí que hi ha una gran responsabilitat, però els
fons són externs a la Comunitat. D'aquests dos plans, en
podríem dir que uns hi posen els recursos i vostè, ja per
endavant, es posa les medalles. I el salari social, després de
tanta resistència, posat en marxa en gran part a càrrec dels
consells insulars, en aquest moment el podem considerar
clarament infradotat. Si aspiram a un 0,7% dels pressuposts per
ajudar els pobres del món, no hauríem de dedicar com a minim
un altre 0,7% a atendre els pobres, els necessitats, els que no
tenen altra cosa a la nostra comunitat, tan rica i tan
capdavantera? La Llei d'acció social, Sr. President, avui per
avui, abans que un reglament, necessita una revisió en
profunditat per actualitzar-la i eliminar-ne o substituir-hi les
parts que han quedat clarament desfasades en aquests darrers
anys. Als joves menors de 30 anys no tan sols se'ls ha de
reservar quotes d'habitatge de promoció especial, que no hauria
de baixar del 25%, se'ls ha de facilitar la inserció laboral, per
això és tan important la creació d'una agència pública
d'ocupació, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha
d'incrementar l'oferta pública de places per a la prestació social
substitutòria dels joves objectors de consciència.

Vostè, Sr. President, parla de la reforma de l'Estatut de 1991
com si res hi tingués a veure, com si vostè hi acabàs d'arribar.
Per al Partit Popular, la proposta de reforma de l'Estatut de 1991
va ser una mesura de pressió per aconseguir els acords
autonòmics del 92, així ho va declarar en nom del Govern la
vice-presidenta, i va dir, a més, que sabien des del
començament que mai no s'aprovarien, perquè aquesta reforma
anava més enllà de les possibilitats de l'article 151 de la
Constitució i de qualsevol altre estatut, inclós el basc, però
vostè, Sr. Soler, passats els acords de 1992, va ser d'aquells que
més va insistir en la reforma de 1991 en els seus discursos com
a president del Parlament, havent mantingut viva una proposta
gue, segons el Partit Popular, havia quedat superada en
aconseguir els acords autonòmics de 1992. Bé està que ara
critiqui aquests tipus de decisions institucionals dient que
exigeixen el consens i que l'enfrontament els fa avortar, però
aquesta lucidesa, aquesta inspiració, no l'ha tinguda fins que no
ha arribat a la presidència, perquè, fins aquests moments, va
afegir llenya al foc sempre que va tenir oportunitat. Sr. Soler,
efectivament, sense grans acords no hi pot haver grans
reformes, grans decisions, però fa tan poc que vàrem modificar
la Llei electoral, per un vot, pel vot d'un trànsfuga, i això és una
gran decisió, fa tan poc que han dut aquí un mecanisme fins ara
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excepcional, el recurs d'inconstitucionalitat plantejat pel
propi reglament en una qüestió mediambiental, que cerca
només l'enfrontament amb els socialistes i el beneplàcit de
l'ex-vice-president. Estigui segur que compartim la
necessitat d'acords, ho hem dit tantes vegades suportant les
rialles d'aquesta banda de l'hemicicle, però no només per a
les qüestions estatutàries, competencials, de finançament
estatal, també en relació amb els consells insulars, en
relació amb el Parlament, en relació amb les institucions
pendents, en relació amb el respecte que totes les
institucions es mereixen, per damunt del seu color polític.
Contribuirem, Sr. President, a la culminació de les
competències de l'Estatut de 1994, amb finançament
suficient (Inserso, Universitat, Educació -en majúscules-),
com a objectiu més important de la legislatura. Que
defensarem en tots els àmbits una corresponsabilitat fiscal
autèntica, que cercarem un gran acord per a algunes
reformes institucionals necessàries, com la separación de la
condició de conseller insular de la de diputat d'aquest
parlament, no perquè ara formem part de la majoria del
Consell Insular de Mallorca, perquè ja ho defensàvem amb
anterioritat, sinó per aconseguir un autèntic equilibri
institucional que cohesioni, com deia vostè, que converteixi
les Illes Balears en una autèntica comunitat amb un projecte
colAlectiu comú.

Vostè, Saule, Saule, camí de Damasc, ha caigut del
cavall, ha vist la llum i ha comprès a la fi que sense grans
acords no hi pot haver grans reformes, en allò que fa
referència a les relacions Comunitat Autònoma-Estat. Però,
en relació amb els consells insulars, encara l'hi veig
perseguint cristians, amb certa confusió de consciència, sí,
però planteja un model antiquat. Les sis competències que
vostè planteja, una menys que el programa electoral del
Partit Popular en les eleccions del mes de maig, són, després
de matèria anys d’autonomia, decebents. Efectivament, la
Comissió tècnica interinsular ja s'ha reunit i ha aprovat allò
que vostè anomena la prelació, sí, i ha rebutjat una proposta
que provenia del Consell Insular de Mallorca que feia
referència a la transferència del ferrocarril. Com planteja
l'acord en aquesta qüestió cabdal de la descentralització? Al
ritme que vostè proposa, quants d'anys necessitarem perquè
els consells insulars assoleixin un autèntic pes polític? 20,
30 anys?, quants?
El veig més preocupat per la coordinació dels consells
insulars, i tots sabem que vol dir coordinar, que per
l'ampliació del seu poder. El veig més preocupat per
erigir-se aquí, la qual cosa consider completament
equivocada, en cap de l'oposició en el Consell Insular de
Mallorca, que pel que es veu, els té traurnatitzats, que en
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avançar seriosament cap a la descentralització. El veig molt
despreocupat del compliment de la Llei de consells insulars,
quan estableix un termini ja complert per regular el finançament
definitiu de les transferències als consells insulars. Aquí
necessitam un salt qualitatiu, hi ha d'haver, a més, una
delimitació clara de competències i evitar duplicitats. Si la
sanitat té la seva seu administrativa i de gestió en el Govern
balear, que faci el Govern tots els programes de promoció de la
salut i totes les activitats sanitàries, però si simultàniament, si
els serveis socials són matèria pròpia dels consells insulars,
eliminem estructures superposades i preparem els consells
insulars per a l'assumpció dels serveis socials de l'Estat, de
l'Inserso.
Quin és el calendari de transferències, Sr. President? El
projecte de transferència d'agricultura es durà a terme ara o el
mes d'abril?, amb desmantellament de les empreses públiques,
o aquestes reservades al Govern?, amb fons europeus, o aquests
reservats, la seva gestió, al Govern?, amb cost del personal
directiu incorporat, o continuaran mantenint directors generals,
secretaris generals tècnics, consellers en matèries totalment
transferides als consells insulars?, amb previsions oportunes
d'ubicació física o cada vegada estaran més amples en el
Govern balear i més estrets en els consells insulars? Allò altre,
l'Estatut, les competències, a Madrid l'hi ha donat resolt, el PP
l'ha resolt de forma poc airosa, però l'ha resolt, on s'ha de veure
la seva capacitat i la del seu govern és en el projecte de consells
insulars, aquest sí que és un projecte privatiu i singular nostre,
ningú no els el vendrà a resoldre, l'hem de resoldre des d'aquí.

En relació amb el projecte de règim econòmic i fiscal
especial, veig que volen recomençar el procés i deixar de banda
la proposició aprovada pel Parlament i formalitzar un diàleg
institucional de govern a govern, a partir d'un acord que s'ha de
prendre en el Congrés de Diputats. Hi ha molta crispació per
allà dalt, i no és el Partit Socialista qui la hi provoca. No sé com
anirà, hi farem el possible, Sr. President. Però, en qualsevol cas,
també li vull dir que si volen accelerar la presa en consideració
de la proposició de règim econòmic i fiscal especial, facin-ho,
saben que els socialistes som minoritaris en la Mesa del
Congrés de Diputats, com ha quedat ben clar quan se'ls ha negat
la urgència per tramitar una llei de despenalització del quart
supòsit d'avortament, la poden incloure en un ordre del dia
pròxim. Vostè sap quina és la nostra posició, la saben tots els
diputats, la sap tothom. Les nostres propostes en matèria de
compensació de la insularitat no les veim reflectides en aquesta
proposició, per això, no hi donarem suport. Però tampoc no
entenem com el Govern balear pot veure favorablement un
projecte de decret llei que redueix per a molta gent les
bonificacions en transport, quan, si en qualque cosa hi
coincidíem, era que havíem d'incrementar els ajuts, les
bonificacions per al transport de passatgers entre illes i amb la
península, com s'entén aquesta posició del Govern, precisament

quan els socialistes mantenim una actitud crítica davant
d'aquest projecte del propi Govern socialista?
La visió del president sobre l'economia turística no la
compartim, crec que no és completa i que no és correcta. Hi
ha problemes cabdals que no esmenta: l'estacionalitat, el
creixement, la competència deslleial que suposa l'oferta
ilAlegal. L'estacionalitat és un nus que hem de desfer. Mentre
la nostra gent només faci feina mig any, el nostre model
serà injust i la cohesió social una quimera. Per què no
sumam esforços per fer avanços en la desestacionalització
turística? El creixement, just l'economia ha millorat un poc,
s'ha tornat a disparar. Ho deia fa molts pocs dies un
economista, Miquel Alenyar, en un estudi, des de gener a
aquest moment de l'any 95, estimava el creixement a les
Illes Balears entre 10.000 i 15.000 llits. Són xifres que van
molt més enllà de qualsevol consideració de sostenibilitat.
Xifres que, lògicament, incorporen allò legal i allò no legal,
és la realitat de l'increment d'oferta que ha entrat en el
mercat. Hi fan falta noves polítiques, les aplicades fins ara
són inoperants. El Pla d'ordenació de l'oferta turística no
ordena realment l'oferta turística en relació amb el seu
creixement. I aquest creixement en gran part s'incorpora a
l'oferta no legalitzada, però real. I el Govern no és
belAligerant, no ha estat mai belAligerant fins ara en contra
d'aquesta oferta ilAlegal.

Parlarem una mica d'infraestructures. Quan el Sr. Reus,
era conseller d'Obres Públiques del president Cañellas, va
presentar un pla de carreteres després d'anys de dilacions i
de despeses, i ara, el Sr. Soler, el president Soler, amb el
mateix conseller d'Obres Públiques l'està variant dia a dia,
anunciat-hi dia dia variacions, en aquell pla de carreteres.
Responen, les propostes, al nou pla de carreteres?, tan
malament estava el Pla de carreteres anterior? Si no tenia
solvència, si no estava bé, per què el varen acceptar?, per
què es va aprovar inicialment? I si estava bé, quins elements
han vengut a canviar, a subvertir aquelles determinacions?
Pensam en l'accés a la Universitat, on hi ha una confusió
continua d'informacions; en el Pla de carreteres, una cosa,
el president va fer unes declaracions en un altre sentit, el
director general avui en nom del Govern, parla en un sentit
contradictori al del president. El mateix podem dir de la
programació autovia central, on era un objectiu prioritari
Inca a Alcúdia, en el Pla de carreteres, ha perdut tota la
urgència, no sé si perquè el president és d'Inca i a Inca hi ha
un moviment d'opinió en contra de la variant, i ha guanyat
prioritat l'autovia de Manacor, precisament per la zona de
Llevant, no sabem amb quins arguments, perquè el Pla de
carreteres no prenia decisió i, a més, posposava a vuit anys
més tard la seva posada en marxa. Què és el que ha fet
canviar aquesta opinió?
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Tota Mallorca demana més ferrocarrils, Sr. President, ho han
dit tots els que hi han intervengut, tota Mallorca demana posada
en servei de noves línies, per molta renovació del material
rodant que es faci en l'actual línia Palma-Inca, irremissiblement
perdrà usuaris si la línia perd el quilòmetre zero de la plaça
d'Espanya de Palma. El Govern, gestor de la competència
ferroviaria, no es pot convertir en l'enemic, en el botxí, del
ferrocarril. Fan molt bé els batles del Raiguer, compleixen amb
la seva representació, quan demanen al Govern el compliment
d'un traçat i d'una estació ferroviària, també el Consell de
Mallorca la va demanar, i moltes altres entitats de tots tipus. És
al Govern, i no a l'Ajuntament de Palma, a qui correspon decidir
sobre el traçat ferroviari, especialment per mantenir-lo a la
plaça d'Espanya, nus de comunicacions, focus de vida urbana,
no es pot reconstruir 500 metres enrera; no facin aquest
disbarat, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Triay, per favor.
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Partit Popular, també hi farem una passa endavant, per
atracar-nos-hi.
La seva proposta per redimensionar els consells insulars
és insuficient. En els seus discursos institucionals, com a
president del Parlament de les Illes Balears, amb referències
sempre presents als consells insulars ... , ara les torna a
repetir, però les concrecions posen en evidència les seves
reserves mentals al procés descentralitzador. Vostè, per ara,
en aquesta qüestió, no hi aporta novetats ni canvis.
En política lingüística, l'animam a fer realitat les seves
propostes de recuperació del temps perdut, hi contribuirem
amb iniciatives i propostes.
El diàleg social no es pot limitar a una operació
d'imatge, ha d'arribar a objectius en matèria d'ocupació i de
benestar dels treballadors.
La component mediambiental d'ordenació territorial del
seu discurs ...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Què podem dir sobre les directrius d'ordenació territorial que
no soni a antic o a broma de mal gust? Des de la primera
investidura autonòmica l'any 83 el Partit Popular ens anuncia
les directrius d'ordenació territorial, i així continuam. Fa 90 dies
que el president ens va dir que l'avanç estaria el mes de març,
ahir ja ens va dir que el mes de setembre. Ja hem començat,
com en els darrers anys. Arribarà a agafar, l'atleta, la tortuga?
Per acabar d’animar-ho, el conseller d'Obres Públiques diu que
tanmateix som uns ilAlusos perquè les directrius d'ordenació
territorial no serveixen, no funcionen, no regulen; si que anam
bé, després de tants d'anys! I el president, que ja té el gran
consens social institucional, i nosaltres no en sabíem res, perquè
diu que ha fet una enquesta, i ja que l'enquesta li dona el
consens, almanco ens l'enviï i així sabrem amb què estam
d'acord. Per rematar tanta concreció, la resposta del milió:
Quines són les idees bàsiques de les directrius d'ordenació
territorial? El desenvolupament sostenible i la qualitat de vida,
"sin pecado concebido".

EL SR. PRESIDENT:
L'èmfasi que posa en la qüestió mediambiental no es
correspon amb els escassos compromisos que formula, Sr.
President. Fer un pla especial d'àrea natural d'especial interès a
cada illa. Tampoc no hi haurà un avanç mediambiental sense
una política ferma i decidida en matèria de residus, i això
requereix una legislació específica que doni solució a tot tipus
de residus, no tan sols als urbans, als hospitalaris, als tòxics i
perillosos, als de construcció, als procedents d'escorxadors. S'ha
de regular per llei la recollida selectiva implantada amb caràcter
uniforme a tots els municipis, una política de reciclatge que
afavoreixi la seva implantació en els plans directors sectorials
de cada illa, de residus sòlids, que el Govern va aprovar i que
doni prioritat a les indústries que reciclen, a les indústries que
consumeixen productes reciclats, en el marc del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears.
I acab, Sr. President. Moltes gràcies.
Per tant, Sr. President, coincidim en algunes coses, però ens
en distanciam en la majoria. Vostè manifesta que el gran acord,
el consens, és el camí polític per a les grans reformes
institucionals, i s'autocritica per la passada forma d'actuar,
aquesta ha de ser la forma d'avançar-hi, i aquesta ha estat de
manera constant la nostra argumentació. Per tant, hi coincidim,
així és com s'ha d'avançar. Es congratula d'aquest viratge del

Sr. Triay, hauria de concloure el seu torn, per favor.
EL SR. TRIA Y I LLOPIS:
Ja acab, Sr. President, per favor.
Mantenim, Sr. President, la necessitat d'una regeneració
democràtica de les institucions de les Illes Balears.
Eradicació de la corrupció, contractació transparent i amb
concurrència, eliminació de l' "enxufisme “per ocupar places
en l'Administració i en les empreses públiques, tancament
de l'etapa passada amb el llicenciament polític de tots els
implicats en fets reprovables, irregulars, fins i tot delictius;
esperam que, a pesar del seu silenci d'ahir, dugui endavant
aquesta tasca. Sr. President. Vivim un moment important,
històric, ( ... ) de la nostra curta història autonòmica, que
reclama canvis profunds quant als grans objectius
colAlectius, quant a la forma de fer política. Vostè té
l'oportunitat d'encapçalar aquests canvis. Esper que estigui
a l'altura d'aquest repte i que el Partit Popular estigui en
condicions d'impulsar-los.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
el Molt Hble. Sr. President Cristòfol Soler.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Triay, fins i tot
vostè quan en qualque tema hi dóna la raó pareix que dóna una
passada, pareix que renya, pareix mentida. Hi ha hagut un
component molt important de discrepància lògica, que, a més,
hi ha de ser, però, fins i tot en aquest petit component que hi pot
haver acord, quan parla de l'acord, pareix que ... , en fi, m'estim
més no ... Miri, no entraré avui en la crítica fàcil que es pot fer
en determinats moments sobre Govern de Madrid, sobre PSOE,
n'hem parlat tantes vegades, fins i tot ens ha tret el PRI al
començament, fins i tot ha tret el PRI (el Partit Revolucionari
Institucional, de Méxic), ens ha sortit amb una anècdota. No
entraré en aquestes primeres qüestions, en aquestes primeres
previsions que ha tret; fins i tot, pel que fa a la substitució de la
Presidència, recordi vostè la substitució en la legislatura
passada del portaveu del seu grup parlamentari, no ho sé, jo crec
que no hem d'entrar en aquest moment en aqueixes qüestions,
miraré d'anar als temes concrets que ha tret, entre altres coses
perquè vostè ha exposat una postura, jo li exposaré la nostra, i
a partir d'aquí, se'n podran extreure les conseqüències, que jo
crec que és el que és lògic, el que és normal i el que toca ser el
debat polític. Crec que, en aquests termes, ens hi hem de
mantenir.

Reducció d'assessors, no incrementar alts càrrecs: sense cap
dubte. En aquesta qüestió, la reducció d'assessors no ha
d'implicar increment d'alts càrrecs, és una qüestió que el Govern
la té prevista i en pressuposts de la Comunitat Autònoma 96,
serà el moment de determinar aquesta qüestió.
Diàleg social. Si el president de la Comunitat manté una
reunió amb els sindicats, si el conseller d'Economia i Hisenda
manté reunions amb els sindicats, no feim el diàleg social, no es
fa el diàleg social per sortir a la foto, ho sabem i ho tenim
clarament assumit. Es poden marcar objectius, es poden marcar
qüestions, es poden veure possibilitats de concertació en
determinades qüestions, ara, no plantegem purament un diàleg
com a sortir a la foto.
El tema del Consell econòmic i social. En una intervenció
anterior, plantejada pel Sr. Grosske, i a vegades aquest tipus de
debat té el problema que quan vols sortir a contestar, a replicar,
o a intentar fer-ho, per què no dir-ho també, un per un, a
cadascun dels portaveus, trobes que la gran major part dels
temes han sortit i tens el perill de repetir-te. En aquest sentit, en
la qüestió del Consell econòmic i social, he manifestat les
previsions que mantenia sobre aquest tema, no és el moment, o
crec que no és moment, de tornar a reproduir-les o les
don per reproduïdes.

Sobre el tema de la conciliació laboral. És una qüestió
que al Govern, a dins el paquet de competències que té
previst assumir, li preocupa, ja ha estat mirant quines
possibilitats d'actuació hi pot haver per fer aquest tipus de
conciliació o arbitratge previ; en aquest sentit, s'han facilitat
tant a empresaris com a sindicats els oportuns contactes,
juntament amb tècnics de la Comunitat, perquè se'n faci un
estudi, del que és el Cemac a Catalunya, perquè creim que
pot ser una experiència bona, una experiència transportable,
i és una previsió que hi ha en aquest moment, actuar en
aquesta línia, perquè creim que pot ser un exemple, així en
principi ens ho indiquen tant empresaris com sindicats, com
els propis tècnics de la Comunitat Autònoma.
L'Objectiu 2. En relació amb l'objectiu 2, m'agradaria fer
una observació precisament de les qüestions que em varen
plantejar tant sindicats com empresaris, l'exemple de
cooperació que em varen posar va ser el de l’Objectiu 2, en
el qual representants del seu partit hi tenen no vull dir una
representació, hi tenen la representació més important. Ara
vostè ha estat tirant a terra avui aquí un exemple de
cooperació de sindicats, empresaris i Administració, com és
l'Objectiu 2, i li dic que ho varen reconèixer tant els
empresaris com els sindicats.
Polèmica lingüística. De política lingüística, n'hem
parlat, al fet em remet, serà sectorialitzada, hi haurà
participació empresarial, de sindicats, etc. En aquest sentit,
hi haurà plans coordinats. És a dir, no és purament i
internament a l'Administració i a l'ensenyament, és de més
ample abast, va dirigida genèricament a la societat civil.

Canal de televisió. El Govern de la Comunitat Autònoma
no té cap previsió en aquest sentit. Som una comunitat
autònoma amb recursos limitats i escassos. Difícilment
podrem entrar en una actuació d'aquest tipus.
Qüestions del salari social, política de formació. Crec
que han estat qüestions tractades d'una manera ampla. Diu
vostè que en habitatges no hi posam ... , com si només hi
posàssim la cara, és que, quan es varen fer les transferències
concretes a la Comunitat Autònoma, les rnasses de recursos
importants són masses que es discuteixen en conferències
sectorials, i els capítols 4 i 7 no entraven en la transferència,
se'ls reservava l'Estat; Vostè sap com funciona l'esquema de
transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma; és que
la transferència està prevista d'aquesta manera. En salari
social, efectivament, s'hi farà un esforç en el pressupost de
l'any 96, n'hem parlat contínuament al llarg d'avui
horabaixa.
La reforma del 91, jo personalment la tenc clara, jo
personalment pens que era un bon projecte per a la nostra
comunitat autònoma, era una notable millora de la nostra
autonomia, el que passa és que també hem de ser conscients
del que és possible i del que no és possible.
Culminació dels pactes del 92. Miri, Sr. Triay, em
conformaria només amb una cosa, que el mateix tarannà,
que la mateixa predisposició que va mantenir el ministre
Joan Lerma davant la qüestió concreta de la universitat, de
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la transferència de la Universitat de les Illes Balears, que, a
més, la va expressar davant dels mitjans de comunicació, que és
la problemàtica de les inversions ... , em conformaria només
amb una cosa, que el Partit Socialista Obrer Espanyol de
Balears tengués en compte això, que el Partit Socialista Obrer
Espanyol, que el seu grup parlamentari, fos conscient del que jo
dic sempre, que no és el mateix transferir la Universitat de
Salamanca a la Comunitat Autònoma de Castella-Lleó que la
Universitat de Balears a la nostra comunitat autònoma. Amb
això em conformaria. El ministre ho va entendre, ho va dir així
davant dels mitjans de comunicació. I miri si em conform amb
poc, que vostès mantenguin aquesta mateixa postura.

Règim econòmic i fiscal. Aquí els esperam. Nosaltres
som conscients que perquè un règim econòmic i fiscal en
aquest moment prosperi en el Congrés de Diputats és
necessari el seu suport. Cornprometin-se a negociar un
contingut mínim perquè això sigui possible, facin una
actuació decidida en aquest sentit. Nosaltres estam disposat
a seure'ns, perquè el que volem, i ho he dit al llarg tant del
matí com de l'horabaixa, és un règim econòmic i fiscal en
condicions per a la nostra comunitat autònoma; ara, davant
la possibilitat que no fos factible de cap de les maneres, jo
crec que val més tenir un poc manco de règim econòmic i
fiscal que no tenir-ne cap; ho tenim claríssim, això.

El recurs de ses Salines, també ha estat una qüestió de la
qual s'ha parlat de bon matí. En conseqüència, no entraré més
en aquest tema, vostè sap perfectament quina és la posició, tota
la cambra la sap. He donat les explicacions oportunes, unes
explicacions que, des del nostre punt de vista, són
importantíssimes en matèria de defensa competencial, i en
aquest sentit, mantendrem aquesta postura.

Per la qüestió de la bonificació en el transport aeri,
dilluns horabaixa el conseller d'Obres Públiques té una
reunió a la direcció general corresponent. Hi ha unes
discussions, entre altres coses, en relació amb si és
percentual o si és en pessetes, és una discussió interna que
en aquest moment mantenen les dues administracions i, com
és lògic, allò que fa la Conselleria d'Obres Públiques en
aquest sentit és defensar els interessos de la Comunitat
Autònoma.

Creació de l'Agència pública d'ocupació. Possibilitem que,
a dins la transferència d'execució de competències en matèria
laboral, hi vengui ben dotada, que sigui factible, i serà possible.

Pel que fa als temes de consells insulars, ja vaig plantejar en
el discurs d'investidura una proposta concreta de transferències.
El nostre objectiu en aquest moment és dur endavant aquest
bloc de transferències. Crec que si començam a obrir qüestions
distintes, no avançarà ni una cosa ni l'altra. Centrem
primerament els esforços en transferir agricultura, ordenació
turística, protecció de menors en una primera fase, les de la
segona fase; és a dir, no obrim tots els fronts al mateix temps,
perquè en una qüestió tan complexa, i tots sabem que n'és, de
complexa, com més fronts obrim, pitjor. Transferim primer
aquestes qüestions concretes com a objectiu bàsic, que de feina
n'hi haurà.
I preocupació per coordinació dels consells insulars, en el
nostre tarannà, no se'ns passarà mai pel cap plantejar una loapa.
En aquest sentit, tranquils. No ens plantejarem mai una loapa.
Ara, jo crec que en determinats moments és bo que hi hagi un
intercanvi d'informació, és bo que hi hagi una certa coordinació,
fins i tot jo record que, a la visita institucional, de feina,
protocolAlària, que vaig tenir del Consell Insular de Mallorca,
una de les qüestions que s'hi varen plantejar és que en matèria
de cultura, a pesar de la llei de transferències, havíem de
delimitar exactament que era d'un i que era de l'altre, perquè hi
havia qüestions que no hi quedaven clares, i precisament d'aquí
es deduïa una necessitat d'haver-hi una certa coordinació. No
farem de la coordinació un fi en si mateix, però creim que una
certa coordinació sectorial en determinades matèries, sobretot
quan s'entri en qüestions de més ample abast, sera necessària.

Visió de l'economia turística, que o la comparteix,
estacionalitat, oferta ilAlegal. Tots compartim el problema de
l'estacionalitat, però trobar fórmules màgiques, receptes
màgiques, per solucionar la qüestió de l'estacionalitat no és
fàcil. Jo no vendré mai aquí a prometre que eliminarem
l'estacionalitat, perquè si digués això, enganyaria la gent, jo
no vull enganar en aquest sentit el poble de Balears. S'hi han
de fer esforços, s'hi han de fer actuacions, per anar allargant
les puntes; ara, sortir a comprometre que s'eliminarà
l'estacionalitat, no crec que ningú estigui en condicions de
fer-ho. Sobre l'oferta ilAlegal, he anunciat clarament també
al llarg d'avui horabaixa plans d'actuacions i les previsions
que té la Conselleria de Turisme en aquest sentit. A dins
l'any 96, en el primer semestre, hi haurà actuacions d'un pla
de control de l'oferta ilAlegal.
Pla de carreteres. El que és normal és que si es posa un
pla de carreteres a informació pública i si hi ha alAlegacions
raonades, és perfectament normal que un govern entri en la
possibilitat d'acceptar alAlegacions; precisament per això se'l
posa a exposició pública. En aquest sentit, entenc que si
s'han d'acceptar tantes alAlegacions com perquè invalidin el
pla, és una altra qüestió, cosa que pot obligar a retirar el pla,
no és aquesta la posició, no és aquest el plantejament. El pla
pot quedar millorat amb una sèrie d'alAlegacions concretes;
actuem en aquest sentit.
Sr. Triay, hi ha una cosa que em fa gràcia, i no és que
l'atribueixi a vostès, però el tema del ferrocarril és una
qüestió molt curiosa. Fa set anys, fa sis anys, fa cinc anys,
a ningú no preocupava el tema de Feve, a ningú no
preocupava el tren de Mallorca, tothom en passava, tothom;
poques vegades es varen plantejar debats sobre aquest tema,
poques vegades, Sr. Triay. Quines gestions feren vostès,
internes, a nivell de partit, per millorar aquella Feve
tercermundista que teníem no fa tants d'anys? I pareix que
hem descobert el tren, aquí, a Mallorca, pareix que s'hi ha
descobert el tren quan les competències han passat a la
Comunitat Autònoma. Que la Comunitat Autònoma està
fent un esforç de modernització, que aquest esforç de
modernització és important, i compari la situació d'ara amb
els trens tercermundistes que hi havia fa una sèrie d'anys.
Quines gestions varen fer en aquest sentit?
Directrius d'ordenació del territori. Vaig manifestar un
pla d'actuacions concretes, vaig manifestar unes previsions,
en aquest sentit, i vaig posar compromisos concrets de
compareixença del conseller d 'Obres Públiques per explicar
cada fita. Mantenc aquest compromís.
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I sobre allò dels plans especials derivats de les aneis, no és
que només en vulguem fer tres, és que vaig marcar unes
prioritats, vaig dir: a Mallorca, començarem per sa Calobra; a
Menorca, es començarà per Ciutadella Sud, i, a Eivissa i
Formentera, es començarà per ses Salines. Vaig marcar unes
prioritats dels primers que es faran. No és que només en
vulguem fer un a cada illa.
I la qüestió del reciclatge, se'm va fer una petició quan vaig
assistir al Consell Insular de Mallorca, que, a més és una
qüestió que estava consensuada. entre tots els grups polítics,
que se la inclogués en el Pla director sectorial, en aquest cas, de
l'illa de Mallorca. És una petició que ja vaig manifestar en el
seu moment que seria atesa pel Govem de la Comunitat
Autònoma, perquè és allò que és més normal. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. En torn de replica, té la
paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. Triay.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, gràcies per totes les respostes que han tengut un
sentit favorable, a les qüestions que li he plantejat. Vostè em
coneix des de fa molt de temps i supòs que sap distingir quan hi
estic d'acord i quan hi estic en contra, i, per tant, no crec que
necessiti que encenguem aquí una bombeta verda i una bombeta
vermella per indicar-li quin és el sentit de l'oferta o del
plantejament que estic fent.
Jo estic molt content que vostè marqui noves prioritats i que,
per tant, revisi qüestions que no han funcionat bé, i una de les
qüestions que no han funcionat bé és el Pla d 'habitatges, aquí
on hi ha hagut les majors desviacions respecte de les previsions
i de les dotacions econòmiques que les IlIes Balears tenien
assignades, i per tant, donar èmfasi, per la seva part, a un gran
pla d'habitatges ho trob important, encara que es faci amb els
mitjans estatals, ho trob molt important, però no veig que sigui
un esforç propi de la Comunitat Autònoma, no veig que sigui
una política social pròpia a la qual vostès es comprometin, sinó
que simplement és una política de fer allò que esta previst que
es pugui fer. Vostè sap, ho sap el conseller d'obres Públiques,
que una de les tres comunitats que van per davall més enfora del
grau de compliment del Pla d'habitatge o de les majors
desviacions, si se'n vol dir així, és la de les Illes Balears. Per
tant, havent-hi, com n'hi ha, necessitats a cobrir, crec que és un
objectiu primordial cobrir-les.

Naturalment que no estic d'acord amb les seves
valoracions respecte de la reforma estatutària de 1991. Per
això, estic en plena tranquilAlitat i coherència amb jo mateix,
cosa que no succeeix a vostès, que, per una banda, defensen
una cosa, i, per una altra, la derroten, però he de dir que no
estic d'acord amb aquella proposta, perquè aquella proposta
tenia coses inassumibles, des d'un sistema de concert
econòmic que no és extrapolable, des d'una possibilitat que
el Govern fes decrets lleis que no exigien cap tipus de
convalidació d'aquesta cambra, això no existeix a cap
democràcia, es podien dissoldre els consells insulars per
decisió personal del president de la Comunitat Autònoma i
dissoldre el Parlament. Hi havia una sèrie de qüestions mal
resoltes que feien impossible fer prosperar, fins i tot des del
punt de vista institucional, aquella proposta. I a més, la seva
vice-presidenta ho ha dit ben clar en la comissió, esta escrit
en el Diari de Sessions: "era una arma de pressió prèvia als
acords del 92, i, a partir del 92, va deixar de tenir la seva
virtualitat i el seu objectiu"; per tant, les seves paraules són
massa contradictòries amb la seva, supòs que més directa
colAlaboradora.

El Sr. Lerma va ben coordinat amb nosaltres, i li puc
assegurar que allò que ell hagi dit és poc, perquè jo ja he
defensat aquí fa un any, crec que en aquest mateix debat de
fa un any, debat anual, que nosaltres donàvem suport
completament a l'exigència per part del Govern d'un
finançament per a la Universitat de les Illes Balears que
tengui la previsió del seu creixement, perquè és una
universitat immadura, incompleta, no és una universitat
madura, no és una universitat sencera. Per tant, en aquest
sentit, hi estarem d'acord completament, i no veig per que
voste ens ha d'emplaçar d'aquesta manera, com si nosaltres
tenguéssim aquí el calaix ( ... ) tanmateix no tenguéssim el
Butlleti Oficial de l'Estat, però donarem suport completament
a aquesta posició. Per tant, farem quedar malament, si és
necessari, el ministre Lerma, i el farem quedar curt en les
seves previsions.
El recurs de ses Salines, des d'aquest parlament, va ser
una submissió, un homenatge als interessos de l'anterior
president de la Comunitat Autònoma. En dotze anys
d'autonomia, a aquesta cambra només s'hi han dut dos
recursos d'inconstitucionalitat, dos, el Govern n'ha plantejats
molts, però a aquesta cambra només se n 'hi han dut dos: un
en relació amb la Llei de seguretat ciutadana, aquí on una
diputada del PP tenia un interès especial en fer una actuació
de lluïment personal, a la qual cosa tenia dret, lògicament,
i l'altre, el recurs de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Cap
més en dotze anys s'ha plantejat en aquesta cambra. Per què
aquest recurs excepcional? Perquè havien de donar-li una
ditada de mel, perquè li havien de mostrar, a vostè, que
l'anterior president és una persona summament influent dins
el Grup Parlamentari Popular; per això, aquí hi va haver
aquesta votació de confrontació.
La seva proposta de consells insulars és una proposta
mínima, i si aquesta és el conjunt de transferències que els
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consells insulars reben en quatre anys, haurem perdut altra
vegada l'oportunitat de fer un canvi substancial en aquesta
matèria, sent vostè un president que durant quatre anys ens ha
insistit a tots els diputats en els seus discursos institucionals la
importància dels consells insulars. Si això només són les
transferències que es transfereixen haurà estat un quadrienni
d'involució. Crec que és un doble llenguatge que hauríem
d'evitar.
Quant a règim fiscal especial, ja sap que nosaltres no hi
volem un paradís fiscal, comprenc que hi ha molts persones que
l'hi volen, però nosaltres no volem un paradís fiscal a les Illes
Balears. Per tant, estam en desacord amb algunes, amb moltes,
qüestions d'aquest projecte. Vostès han optat per una altra via,
han optat pel díàleg directe de govern a govern. Avanci per
aquesta via, els facilitarem que aquesta via no tengui obstacles
i pugui anar endavant, i, en qualsevol cas, estigui segur que
estam disposats a parlar del que sigui, i també d'aquesta qüestió.

L'estacionalitat, crec que és un tema, insistesc, molt
important. Jo no he dit aquí que eliminem l'estacionalitat, jo sé
del que parl, el que dic és que ens posem d'acord a sumar
esforços a tots els nivells per tal de convertir l'estacionalitat, la
lluita per a la disminució de l'estacionalitat, en un problema
central de la nostra comunitat autònoma, i exercim tots els
poders per tractar de trobar solucions a aquest problema.
Aquesta és la proposta que faig aquí, i voldria que vostè s'hi
sumàs i s'hi comprometés. Crec que és la gran preocupació de
la nostra classe treballadora, crec que és el gran problema social
de la nostra autonomia.
Vostès no estan acceptant simplement alAlegacions al Pla de
carreteres, vostès estan fent-ne un altre, estan fent una nova
programació, totalment, estan decidint allò que en el Pla de
carreteres no estava decidit, estan duent a l'any 96 allò que
estava previst per a després del 2002, estan prenent
determinacions. Per tant, estan marcant prioritats de calat,
bàsiques. Jo crec que això s'hauria de presentar ja d'una manera
formalitzada i amb totes les justificacions precises.
I quan diu que no ens preocupàvem del ferrocarril quan era
de l'Estat, li diré que si vostès estan fent una política d'inversió
i d'endeutament, com diu vostè, en matèria de ferrocarril, és
perquè el ferrocarril ha vengut amb una dotació econòmica que
ho permet, una dotació econòmica molt sobrada, que els va
posar molt contents, quan els la van donar, de 500 milions de
pessetes cada any, i això no ha caigut del cel; naturalment, aquí
hi ha una bona dotació econòmica per fer política ferroviària, no
per destruir el ferrocarril, no per fer recular les estacions i
treure-les de les poblacions, no, per millorar el ferrocarril,
perquè tengui més usuaris. Escolti'm, serà utòpic o no, vostè ha
anat pels pobles i hi ha trobat l'esperança, nosaltres anam pels
pobles i ens demanen ferrocarrils, li ho dic així; potser el
demani i no saben què val, probablement, però que hi ha una
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coincidència de tots els partits per demanar el restabliment
de les línies tancades i la millora del ferrocarril és un fet
palpable, al qual o donam sortida fent aquestes millores i
aquestes inversions o haurem d'explicar molt clarament
que això no és possible, però aquest sentiment és real.
Sr. President, jo li deman una llei de residus, li deman
una llei de residus, com existeix a altres comunitats
autònomes, per afrontar des de la legislació els problemes
que hi ha pendents, per poder tenir capacitat d'exigència de
noves polítiques, perquè vostès també comencin a
preocupar-se d'una sèrie de responsabilitats que tenen en
matèria de residus tóxics i perillosos i que no exerceixen,
perquè es doni resolució a problemes no tan sols de residus
urbans, sinó a molts d'altres tipus de residus que no són
urbans i que també contaminen greument el nostre medi
ambient i, per tant, han d'estar situats en aquesta dimensió
mediambiental que vostè vol introduir en la seva política.

En conjunt, per tant, Sr. President, li reiteram la nostra
voluntat de dialogar sobre els grans problemes, la voluntat
que hi hagi un més fort impuls al paper dels consells
insulars, no deixi passar aquesta oportunitat, no es limiti, i
menys ho disminueixi, a allò que el programa del seu partit
establia, resolguem ràpidament això, no tan sols que vostès
presentin a la Comissió interinsular les propostes, a voluntat
real de negociar aquestes propostes per convertir-les en
lleis, perquè supòs que aquesta és la voluntat que vostès
tenen, i també és la que nosaltres tenim, per poder com més
aviat millor abordar altres qüestions que siguin encara més
importants per als consells insulars. No podem esperar 20
anys, crec que no seria correcte, crec que vostès no estarien
d'acord que el traspàs de competències de l'Estat a les
comunitats autònomes es dilatàs per un procés de 20 anys o
per un procés de 25 anys, i el que s'està aplicant als consells
insulars, després de 12 anys d'autonomia, és una autèntica
misèria en relació amb el que significa l'Estatut
d'Autonomia vigent, de 1983, modificat el 94, i que la
proposta del 91, que no va ser aprovada, no modificava en
absolut, sinó que ho mantenia. Per tant, aquí sí que hi ha una
gran assignatura pendent que és d'exclusiva responsabilitat
seva, i lògicament dels consells insulars, que han de
negociar amb vostès aquests acords importants. Gràcies.
(Aplaudiments )
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Soler.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristófol Soler i
Cladera):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Triay. Miri, vostè
quan parla del Pla d'habitatges ho ha de dir tot. Ha de dir
que aquesta és l'única comunitat autònoma on els habitatges
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de promoció especial els ha de fer directament l'Ibavi. A altres
comunitats hi ha participació privada en aquests tipus
d'habitatges, aquí els ha de fer únicament l'Ibavi. I els
ajuntaments no hi volen entrar. Un que hi va entrar, va ésser el
de Binissalem, quan hi anàrem ja ens ho va dir, pus mai més.
Sobre la reforma del 91, m'agradaria fer-li un comentari. És
una pregunta que em faig, finalment, estaran vostès d 'acord en
qualque reforma, després de la dels pactes autonomies, del
nostre Estatut d'Autonomia cap a una equiparació amb les
comunitats històriques? És la pregunta del milió, el temps ho
dirà.

dins les ciutats. Donaran, vostès, aquest mateix suport? Es
mouran, vostès, en aquest sentit? Tenen possibilitat
d'actuació, resoldria totalment el problema. Facin esforços.
M'agradaria acabar amb una cita d'Unamuno, que com
vostè sap va pertànyer al PSOE, és una cita que faig amb el
desig que no sigui aplicable aquí. Deia sobre els socialistes,
tienen el alma seca, muy seca. El suyo es un socialismo de
exclusión, de envidia y de guerra, y no de inclusión, de amor
y de paz. Pobre ideal, en qué manos anda el pandero. Esper
que això no sigui la situació d'aquí. Gràcies a tots.
(Aplaudiments)

Postura de Lerma, jo deia que em conformava amb la de
Lerma, si van més enllà encara més. El problema és que no
només basta el Sr. Lerma, no només basta el ministre Lerma. Hi
ha, llavors, secretaris d'estat, hi ha Ministeri d'Hisenda,
comencin a fer feina per aquí. És que ... , no sé, a vegades de la
seva intervenció, per una part pareix que afirmes, pareix que un
entra en el tema, i per l'altra, no sé, queda un cert sentiment, de
la seva intervenció, de desesperança. Pareix que es transmet el
missatge de la desesperança. No ho sé, no ho veig d'aquesta
manera.

EL SR. PRESIDENT:
Tema del règim econòmic i fiscal, miri, ningú no ha
renunciat a la proposició de llei del règim econòmic i fiscal que
va aprovar aquest parlament. Tornam a oferir aquí que es
ratifiqui aquest no, total i absolut, al règim econòmic i fiscal de
les Balears. Li torn a recordar que el poble d 'aquestes illes
exigeix una fiscalitat pròpia, amb un objectiu: poder competir.
Tenir més competitivitat de cara a aquest final de segle. És una
necessitat ineludible del poble d'aquestes illes. La via directa,
Govern de Madrid, Govern de Balears, és precisament la que
varen exigir vostès en el cas de Canàries. Donin suport, en el
Congrés de Diputats, a la proposició no de llei que hi ha
plantejada en aquest sentit, que, a més, és complementària a la
tramitació parlamentària de la proposició de llei.
Amb el tema del tren es pot entrar a discutir, a fer
observacions. Jo li dic que la realitat és aquesta. Clar, només
hagués faltat que la comunitat autònoma hagués acceptat la
transferència de la competència de Feve en la situació, en les
condicions, que es trobava aquell servei. Per això ... , és a dir,
si s'hagués limitat una transferència purament al que hi havia,
la Comunitat Autònoma no hagués acceptat mai. Ni bojos, era
un tren tercermundista. Però jo parlava d'abans, abans de la
transferència, se sentia la seva veu, demanant millores
substancials a Feve? Des del 82, i el 83, i el 84, i el 85, i el 86,
es sentia la seva veu sobre aquesta qüestió? Pareixia que no
existia el tren. L'han descobert quan la Comunitat Autònoma ha
assumit la competència, ara se'n donen compte. I li diré una
qüestió més, en relació amb el tren. Estan disposats, vostès, que
Palma tengui el mateix tractament pel que respecta al
soterrament de vies, i em refereix al Parc de les Estacions, que
la nostra comunitat tengui el mateix tractament pel que respecta
al soterrament de vies, que resoldria definitivament la qüestió
del quilòmetre zero, per aconseguir que el Govern de Madrid
doni el mateix suport a la nostra comunitat, doni el mateix
suport a Palma que es va donar a Elx, a Alacant, a València,
quan es va fer tot aquell programa, quan es varen fer totes
aquelles actuacions de soterrar les vies del tren en el seu pas per

Moltes gràcies. Continuam ... Silenci, per favor, i
continuam amb l'ordre del dia. Toca el torn d'intervenció al
Grup Parlamentari Popular, i en el seu nom, té la paraula la
portaveu Sra. Maria Salom.
LA SRA. SALOM I COLL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt Hble.
President de la nostra comunitat autònoma.
Intentaré ser un poquet breu en aquest discurs perquè
arribats a aquestes hores del debat, allà on han intervengut
els distints portaveus dels grups parlamentaris amb el
president de la Comunitat Autònoma, sempre el paper que
ha de fer la portaveu del Grup Parlamentari Popular, és un
paper, en certa manera, difícil, en tant que la gent està un
poquet cansada, arribades aquestes hores. Però jo vull que
les meves primeres paraules siguin per deixar molt clar, i
d'una vegada per totes, que el nostre grup parlamentari esta
format per 31 diputats. N'hi ha 16 que són de l'illa de
Mallorca, 7 que són de Menorca, 7 d'Eivissa, i un per l'illa
de Formentera. I som diputats perquè ens vàrem presentar
a les llistes del Partit Popular. I quan anàvem poble a poble,
demanant el vot, ho fèiem defensant unes idees, que estan
reflectides a un programa electoral, i tot això vol dir que
l'acció de govern que s'està duent a terme en aquest
moment, l'acció de govern que duen a terme les distintes
conselleries del Govern balear, no són més que
desenvolupament d'aquest programa electoral del Partit
Popular. I com és natural, i en aquest sentit, el nostre
president, el president Soler, té tot el suport del nostre grup
parlamentari.
Entrant en quina és la qüestió del debat d'avui, vull
remarcar que aquest debat sobre l'estat de la nostra
autonomia, té unes característiques extraordinàries. Encara
no fa ni tres mesos que el president de la comunitat es va
sotmetre al debat d'investidura. Debat, al llarg del qual, va
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exposar clarament quines eren les seves línies d'actuació i el
programa que volia dur a terme. En el Grup Parlamentari
Popular interpretam aquesta disponibilitat del president,
interpretam aquesta voluntat de voler tornar a sotmetre al
representat dels pobles de les Illes Balears, l'estat de la nostra
autonomia, que només pot generar una reacció, aquella que ens
du a expressar-nos en termes d'agraïment. Perquè, ahir, no es va
limitar només a exposar quin era l'estat de la nostra autonomia,
sinó que va voler analitzar aquests 89 dies d'acció de govern. És
a dir, ha volgut aprofitar aquest debat d'aquests dies per fer un
passem comptes de tot el que s'ha duit a terme. De fet, en el
transcurs d'aquests dies, el Govern, s'ha demostrat que no eren
només paraules o projectes dits en el discurs d'investidura. El
president ha començat a complir la seva paraula. S'ha posat a fer
feina i ha intentat dur endavant coses que va plantejar en aquell
discurs d'investidura. I hi ha realitzacions, hi ha determinades
coses que ja s'han fet. Com per exemple, s'ha comentat aquí, la
reducció dels assessors en un terç, i també la disponibilitat, per
part del president, per respondre aquí en el plenari a les
preguntes que formulin els diputats. S'han previst altres
actuacions, a curt termini, que, aquests dies o la setmana que ve,
es començaran a veure reflectides en el pressupost de l'any
1996, en el pressupost de l'any que ve; o, fins i tot, la iniciativa
de reunir la Comissió Tècnica Interinsular, i aprovar aquest
calendari de traspàs de competències, en dues parts, als consells
insulars. S'han exposat previsions d'un programa, a més llarg
termini, com podria ésser l'Escola Balear de l'Esport, la
biblioteca nacional, l'aprovació de les directrius d'ordenació del
territori, i tantes, i tantes altres actuacions que podria citar.

El president va parlar d’esperança, i des d'aquí, des de la
tribuna que ocup en aquests moments, i des de la responsabilitat
que tenc com a portaveu del Grup Parlamentari Popular, vull dir
que el grup fa seu aquest esperit. Compartim aquesta esperança,
i a més a més, la compartim d'una manera activa, ja que la gent
de les nostres illes és una gent que sent la nostra autonomia i el
paper que representen els consells insulars com a cosa pròpia
del nostre poble. I que cada dia vol aprofundir més en
l'autogovern. I esper que de la meva intervenció pugui aclarir
aquests fets i l'esperança que se'n deriva. En aquest sentit,
volem aprofundir d'una manera activa en el desenvolupament de
l'Estatut d'Autonomia, per aconseguir un major grau
d'autogovern per al poble de les nostres illes. Som conscients
que de cara al futur això no ho podem fer tot sols, sinó més bé
tot al contrari. Hem d'ésser tots els grups d'aquesta cambra que
per consens decidim aprofundir en un major autogovern, i
coordinat també, com no, amb els interlocutors de Madrid.
Senyors diputats, això vol dir que si volem més transferència
de competències de Madrid cap aquí, no queda més remei que
tot nosaltres ens posem d'acord sobre el que volem per a les
Balears, sobre el que volem que siguin les illes en un futur no
molt llunyà. Em refereix a la possibilitat que tenim d'arribar al
nostre sostre d'autogovern, d'aconseguir les màximes quotes
d'autogovern, amb un impuls que ha de partir de la convicció.
El president va indicar clarament que l'autonomia de les Balears
és viva, i que ens pertoca. Pot ésser, per tant, que el nostre deure
sigui, a partir d'ara, com a missatgers que som de la identitat de
les Illes, escometre amb voluntat renovada la tasca de
sensibilitzar a la nostra societat sobre la importància que té el
fet d'aprofundir cada dia més en el nostre estatut, en el sentit
d'aprofundir i d'intentar exprimir al màxim, fins a la darrera
gota, aquells pactes de transferències a les comunitats de l'any
92. Guanyar quotes d'autogovern, les que ens mereixem, les que
es mereix una societat viva, dinàmica, àgil, competitiva, i capaç
d'enfrontar-se als reptes d'un model d'una societat basada en la
comunicació tecnològica.
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Segons les estadístiques de l'activitat econòmica de l'any
94, les Illes Balears es situen com la primera comunitat de
l'estat en producte interior brut per habitant, en poder de
compra, en capacitat d'estalvi familiar, i en demanda
interna. Aquestes són tan sols quatre dades ilAlustratives,
perquè n'hi ha d'altres, com per exemple podrien ésser les
següents, les de l'atur, que indiquen que l'any 94 la taxa de
les Balears es va situar en més de sis punts per davall de la
mitjana espanyola, i en un punt i mig per davall de l'atur que
es va registrar l'any 1993. A més a més, som una comunitat
autònoma amb menys despesa en personal públic per
habitant, i amb menys funcionaris per habitant. Jo no
voldria fer una anàlisi simplista, però el que dedueix és el
que poden deduir tots, vivim a una colAlectivitat on la
iniciativa privada és rica i fructífera, on els empresaris i els
agents de l'activitat turística són la base de la nostra
prosperitat i que han sabut apostar d'una decidida, d'una
manera valenta pel disseny i per la qualitat dels nostres
productes. I a la vegada, formam part d'una societat amb
unes institucions públiques que, d'alguna manera, s'adapten
a les tendències que, segons els experts, han d'assolir les
administracions. Tendències com l'austeritat i el control de
la despesa. Aquesta vitalitat civil, i aquesta responsabilitat
pública, ens situen en el millor punt de llançament per
aconseguir que les Balears, com la comunitat més
representativa del model de vida que avui s'estén per
Europa, es faci sentir en el si de les institucions europees.
Sigui cercant camins o canals comuns entre distintes illes de
la Mediterrània occidental, com podria ésser l'Imedoc, o en
fòrums com podria ésser, per ventura, l'Europa de les
regions. ParalAlelament aquesta combinació que formen un
sector privat, emprenedor, i un sector públic que administra
de manera reflexiva, també ens situen en la plataforma
òptima per aportar els nous models de treball de futur.
Aquells que es basen en la seva eficàcia, en l'ús de les
comunicacions, i en l'aprofitament intelAligent de les
tecnologies innovadores.
Abans he relacionat tot un grapat d'índexs que
reflecteixen la solidesa de la nostra economia. Però no ens
podem oblidar d'un altre indicador, aquell que destaca que
les nostres illes som una de les regions d'Europa amb més
espais protegits, som una de les comunitats del territori
espanyol amb més espais preservats. Un 40% del nostre
territori està protegit. Això vol dir que de cada 100 metres
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quadrats del nostre territori, 40 estan preservats per unes
determinades lleis. Està clar que dos pilars fonamentals
d'aquesta protecció del nostre territori són dues lleis. Per una
part la Llei de costes, i per l'altra la Llei d'espais naturals, que
preserven, per una part, el nostre litoral, i per l'altra, les zones
que formen part de la nostra herència territorial. Però, a més a
més, en un futur hem d'anar incrementant aquest grau de
protecció del nostre territori, i en aquest sentit, el Govern
presentarà en aquesta cambra el text de la futura llei del sòl, que
serà l'instrument que protegirà l'interior de les nostres illes, la
nostra ruralia. A més d'aquestes tres lleis, hi ha unes altres eines
per tractar amb molta cura les zones sotmeses a més pressions
mediambientals. Aquestes eines són les directrius d'ordenació
del territori i els plans especials que desenvolupen la Llei
d'espais naturals. En aquest context únicament voldria ressaltar
que aquest cercle regulador inclou també el Pla d'ordenació de
l'oferta turística de Mallorca, que prest tendran a
Eivissa-Formentera, i Menorca. Un altre aspecte normatiu que
demostrarà la voluntat ferma i clara que el creixement econòmic
no s'ha de basar en el consum de territori, en l'augment de la
nostra oferta turística, o en la degradació d'allò que ens
proporciona la prosperitat.

El Grup Parlamentari Popular, el meu grup, desitja al
Govern balear que es duguin a bon terme les negociacions que
en aquests moments hi ha en marxa per tal de signar un conveni
amb el Ministeri d’Administracions Públiques, el conveni marc,
que permeti l'aplicació del segon pla d'embelliment de les zones
turístiques. Un pla que possibilitarà la inversió de molts de
milions de pessetes dins l'any 96, i, si fructifiquen les
negociacions, tal vegada podríem arribar a les xifres del darrer
pla, allà on les tres adrninistracions, l'administració central,
l'administració autonòmica, i l'administració local, hi varen
participar.
Segons les estadístiques ni l'any 94, ni l'any 95, l'evolució
econòmica positiva de les Balears s'ha basat en l'expansió del
territori, ni en un descens dels serveis que oferim a la nostra
demanda turística. En conseqüència, indicar que la nostra
identitat socio-económica ens remet a un model basat en un
creixement sostenible, en els valors mediambientals, i en la
qualitat. No és un desig, és una realitat. Una realitat que
confirmen els fets, les estadístiques, i totes les anàlisis
econòmiques. És obvi que un model territorial qualitatiu, és
l'únic que s'adapta a la voluntat del poble de les Illes. I més
enllà encara, a la voluntat dels clients de la nostra principal
indústria, la turística. Any rera any, les enquestes sobre opinió
turística destaquen que els turistes en els seus dies de vacacions
volen bon clima, paisatge agradable, i un mediambient
preservat. Treballar des de les institucions, i des del sector que
formen els agents turístics ja ha començat a donar els seus
fruits. Enguany, la temporada turística ja s'ha allargat, s'ha
començat a fer realitat aquell vell somni que sempre es posaven
els implicats en el sector turístic. Allargar la temporada
turística, combatre l'estacionalitat, i aquest fet s'ha aconseguit
millorant la qualitat de la nostra oferta turística i no
incrementant el consum del nostre territori.
Som una comunitat rica que, més a més, està ben
encaminada a conservar aquesta riquesa. Però això no ens ha de
fer tapar els ulls. I també hem de veure que hi ha determinats
colAlectius que necessiten d'un especial esment per part de
l'administració autonómica, i també per part de les altres
administracions. Hem de tenir en compte que tota societat
madura ha de saber diagnosticar i detectar els desequilibris

inherents al seu creixement. Des del Grup Popular aposta m
d'una manera decidida per millorar la cohesió social, en el
mateix sentit que anunciava ahir el president Soler. Perquè
hem de tenir en compte el colAlectiu de persones que han
quedat fora del mercat laboral, hem de tenir en compte que
és precisament aquest colAlectiu de persones que necessita
d'uns majors estímuls, i que ha de comptar amb uns
instruments socials adients per evitar caure en el que els
sociòlegs denominen la pre-marginació. Aquesta visió
entorn de la cohesió social, es basa sobretot en dues
qüestions, per una part la necessitat de facilitar l'accés a
l'habitatge dels sectors més desprotegits, i a la vegada
impulsar que sigui la formació la força capaç de recuperar
els segments de la població més afectats per l'atur. Com ja
s'ha destacat, els dos instruments per escometre aquesta
tasca són el Pla d'Habitatge i el Pla de Formació
Ocupacional.

En primer lloc, el Pla d'Habitatge preveu oferir uns
1.500 habitatges de protecció oficial en règim especial.
Encara que la dimensió concreta d'aquesta oferta està
supeditada a les disponibilitats del sòl urbà, i a les directrius
del Pla d'Habitatge, que per al període que va del 96 al 99,
elabora en aquests moments el Ministeri. L'Ibavi serà el
principal promotor d'aquest pla, en una confirmació del
paper que fins ara ha assolit aquest organisme. Un paper que
va més allà del que seria el rol d'un promotor-constructor,
ja que l'Ibavi manté, des del principi del seu funcionament,
objectius de caire qualitatiu. Objectius de caire qualitatiu
significa que l'Ibavi, al marge de l'impuls a les noves
promocions d'habitatges, centra els seus esforços en la
recuperació del patrimoni d'habitatge social heretada per
l'Estat, en la millora i manteniment del parc d'habitatges
socials, com podien ésser les del Camp Radó, les del
Polígon de Llevant o les de Cas Serres d 'Eivissa.
D'altra banda, l'Ibavi assoleix com a objectiu clar la
distribució de la promoció d'habitage de promoció oficial en
petits nuclis urbans. És evident que el que es persegueix és
evitar que la ubicació de determinats habitatges urbans
separin la població segons el seu nivell econòmic. La
intenció és totalment contraria a això. Integrar i no separar.
Sense oblidar que la política referida a l'habitatge té en
compte determinats sectors especialment sensibles, com
podria ésser el colAlectiu dels minusvàlids. El nostre grup
parlamentari considera molt positiu que hi hagi una línia
d'actuació per evitar que la població dels nuclis petits hagi
de sortir del seu poble per manca d'habitatge. Hi ha hagut
promocions públiques, no tan sols a Palma, també n'hi ha
hagudes a localitats com Deià, Mancor, Muro, Alaior o
Ferreries, que s'han beneficiat d'una línia d'actuació que vol
ajudar a fixar la població allà on va néixer, o vol ajudar a
fixar la població allà on vol viure perquè hi té la feina.
Podríem parlar, evidentment, de més aspectes de la política
referida a l'habitatge perquè encara n'hi ha més que reforcen
arguments per actuar sobre l'habitatge, vol dir incidir sobre
la cohesió social.
Però ara, em vull referir al pla de formació ocupacional
que preveu una actuació coordinada entre administració
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autonòmica, els sindicats, i les patronals. Aquesta planificació
obeeix a una, crec que, radiografia ajustada dels problemes que
tenim i que hem d'intentar resoldre. Abans dèiem que teníem
una economia que anava cap endavant perquè hi ha una
iniciativa privada que ha sabut apostar decididament per una
major qualitat, i per una economia basada en un creixement
sostenible. Però això no seria possible si no hi hagués un
colAlectiu molt important i nombrós de ciutadans que amb el seu
treball han contribuït que tot això fos possible. Evidentment, és
fonamental que l'impuls es doni des de les institucions,
possibilitant una major formació. El pla de formació
ocupacional significa invertir al voltant de 8.000 milions de
pessetes, activar aquesta forca bàsica i paralAlelament fer una
tasca, també, solidària. Es vol actuar amb aquest pla, sobre
persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, les que
pateixen l'atur, i aquelles que, encara amb capacitat, són
excloses perquè tenen entre 45 o 50 anys. Reincorporar tots
aquests colAlectius en el món laboral és facilitar la integració
social, anar amb decisió a impedir que aquest segment situat
perillosament en aquesta barrera de la premarginació, no
augmenti les xifres de la marginació.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristófol Soler i
Cladera):
Vull exposar el talant del meu grup en relació a la nostra
entitat cultural. Si una societat és rica s'ha d'ocupar de la
solidaritat, però també és cert que una vegada cobertes les
necessitats vitals, la societat del benestar no pot ésser més que
una societat culta. I la nostra cultura s'identifica, en primer lloc,
amb la riquesa de la nostra llengua. Una riquesa que hem de
conservar, fomentar, fer créixer i donar-li el paper que crec que
es mereix. I a més a més, ho hem de fer amb normalitat. I
normalitat vol dir que qualsevol expressió en la qual intervé la
paraula s'ha de fer realitat en la llengua pròpia, en les modalitats
que formen part de l'herència del nostre poble, dels mallorquins,
dels menorquins, dels eivissencs, i dels formenterencs. En
conseqüència, normalitat també es tradueix en l'ús de la llengua
per part dels funcionaris, d'una manera gradual, en funció de la
seva categoria i del seu lloc de treball. Normalitat en l'ús de la
nostra llengua.
Senyores i senyors diputats al llarg del dia d'avui s'han pogut
contrastar opinions, maneres diferents de veure la política i de
les solucions que es poden donar a l'hora d'intentar resoldre els
problemes que afecten la nostra comunitat. Esper que el camí
d'arribar al màxim d'acords possibles per obtenir quotes més
amplies d'autogovern, defensat pel nostre president i pel nostre
grup, el podem recórrer tots junts, i que es concreti en l'actuació
diària de tots i cadascun de nosaltres. Aquest és el plantejament
que defensa el Grup Parlamentari Popular.
En aquest sentit, president Soler, comptes amb tot el suport
del teu grup parlamentari. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

Sr. President. Sra. Salom. Quan arriben aquests moments
del debat, solen ésser també els moments en que un està ja
més cansat, les hores pesen, però, sense cap dubte, és un
moment per agrair el suport al grup parlamentari. Al grup
parlamentari, que dóna suport a l'actuació del Govern de la
Comunitat Autònoma, en aquest sentit, i així ho he deduït
d'una manera clara de la intervenció que ha fet la portaveu,
els elements troncals, les qüestions dins el que és bàsic, la
totalitat, en definitiva, del discurs inicial fet, són assumits,
com toca ésser, pel grup parlamentari.
El primer caire, l'aspecte de la identitat institucional,
amb l'objectiu d'aconseguir més quotes d'autogovern per al
nostre poble, vertebrar, efectivament, els consells insulars,
i major consciència autonòmica a la societat civil. Al mateix
temps que projectar la nostra comunitat autònoma envers d
'Europa. Identitat, també, sòcio-econòmica amb un model
de desenvolupament sostenible, l'adequat, l'idoni per poder
continuar el nivell de benestar del poble de les Illes Balears.
Identitat cultural també, reconeixent el paper de la nostra
llengua, desplegant la normalització lingüística, duent a
terme les actuacions previstes en tots els àmbits. I també
l'aspecte de la cohesió social, quan una societat arriba a un
cert nivell de renda i riquesa, és important fer més èmfasi en
aquesta qüestió. És important dur a terme actuacions com
les que ha previst el Govern de la Comunitat Autònoma, en
matèria d'habitatge, en matèria de formació ocupacional. I
des d'aquesta identitat de criteri entre el Govern i el grup
parlamentari, simplement expressar, una vegada més al meu
grup, al Grup Parlamentari del Partit Popular, la seva
postura, el seu suport a les iniciatives, a l'actitud del
Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

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

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
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Arribat el punt final d'aquesta sessió, i abans de
suspendre-la, informar a tots els grups parlamentaris que poden
presentar propostes de resolució davant la Mesa de la Cambra
en un temps de 30 minuts, tal com preveu l'article 169, en el
Registre. Després de concloure aquest temps es reunirà la Mesa
per fer-ne la qualificació, que serà una volta determinada la
seva congruència amb el debat produït. A continuació, seran
remeses a tots i cadascun dels grups parlamentaris, per
començar demà la sessió plenària, tal com està previst, a les
onze del matí.
S'aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquest
debat de propostes de resolució que presenten els diferents grups
parlamentaris. Les normes amb les quals es desenvoluparà aquest
debat vendran fixades per les intervencions dels portaveus, de
menor a major, els quals, per un temps e deu minuts, faran la
defensa de les seves propostes; després intervendran els altres
grups parlamentaris per un temps de cinc minuts per fixar la seva
posició sobre les propostes presentades. Primerament es farà la
defensa de totes les propostes, és a dir de totes les resolucions,
individualment per cada grup, i acabat tot el debat és quan es
procedirà a la votació, i per no equivocar-nos en l'hora de la
votació, es fixa deu minuts després d'haver acabat el debat.
Per tant, començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Mixt, que ha fet arribar a aquesta presidència que es comparteix
la intervenció entre dos portaveus. Té la paraula el Sr. Balanzat.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim de sis mesos, creï la
vice-presidència d'Economia i Ecologia, que coordini les
Conselleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Turisme
i Economia i Hisenda.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre al Parlament, en el termini màxim
de dos mesos, el projecte de POOT per a Eivissa i Formentera i
Menorca contemplant com a criteri bàsic no permetre incrementar
l'oferta de noves places turístiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a prendre, en el termini de tres mesos, les
mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous camps de
golf a les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de dos mesos, que es
presenti el Pla Estratègic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 50% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, ...) a l'any 2000."
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Jo defensaré les quatre primeres propostes, que són les
pròpiament de Els Verds.
Bé, el Sr. Soler ha parlat molt aquests dies de medi ambient,
d'ecodesenvolupament, de desenvolupament sostenible, etc.
Moltes promeses, moltes paraules molt guapes, bé, ara ho
veurem.
Les nostres propostes van en la línia d'una millora ambiental
i de lligar, com allò que comentava ahir, economia i ecologia, i
que això sigui una realitat. Volem que tots els projectes que faci
el Govern que afecten els nostres recursos estiguin coordinats i
subordinats a criteris ambientals. Volem frenar l'expansió de
noves places turístiques. Volem, encara que possiblement ja no
han de tornar al Parlament els POOT de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, com a mínim, estaria bé que ens assabentàssim si
s'estan seguint aquests POOT i s'adeqüen als criteris aprovats en
aquest parlament per a la seva elaboració. Volem que d'una
vegada per totes es freni la proliferació i la creació de nous
camps de golf. I que a poc a poc, de mica en mica, progressem
en el camp de les energies netes, que hi entrem d'una vegada; és
per això que hi ha la proposta que el 50% de la producció d'aquí
a cinc anys pugui ser ja feta amb energies netes.

Res més. Jo només present aquestes quatre, i ara continuarà
Maria Antònia Munar presentant les d'Unió Mallorquina.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per presentar les seves
propostes, té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar.
"5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti un pla d'ajudes a l'oferta
complementària per tal d'adequar-se a les exigències del Pla
de modernització de l'oferta complementària.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti una llei de centres recreatius
turístics a fi de promoure la instal•lació a la nostra comunitat
per tal de contribuir a la diversificació de l'oferta
complementària abans de tres mesos.
7. El Pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de les Illes Balears contemplarà una terminal en els
terrenys del Parc de les Estacions confinant amb la Plaça
d'Espanya de Palma.
8. Amb la finalitat de consensuar al màxim les Directrius
d'Ordenació Territorial del Reglament del Parlament de les
Illes Blaears es crearà una comissió parlamentària no
permanent, encarregada d'elaborar un projecte de Directrius
d'Ordenació del Territori, segons el que preveu l'article 52 en
un termini d'un mes.
9. Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats que
ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, es crearà una comissió que estudiï aquestes
possibilitats, per tal d'assolir uns nivells plens d'autogovern i
que es posi en marxa abans d'un mes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma un projecte de llei de regulació de les
condicions de qualitat dels productes agro-alimentaris sense
elaborar que garanteixi la igualtat d'oportunitats dels nostres
productors amb els productors forans en un termini de sis
mesos.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar un projecte de llei de creació del
Consell Agrari de les Illes Balears abans de la finalització del
present període de sessions com a òrgan màxim de representació i
consulta de l'administració amb el món agrari.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'elaboració de plans sectorials de foment
de la indústria balear per tal de fer-la competitiva en els mercats
exteriors en un termini de sis mesos.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació del Pla d'ordenació de transport
regular de viatgers per carretera de les Illes Balears abans de
finalitzar l'any.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'elaboració abans d'un any d'una llei de
protecció i promoció de la cultura popular i tradicional de les Illes
Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que per a l'any vinent faci efectiu el traspàs
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca al Consell Insular de
Mallorca, recursos i aprofitaments hidràulics, ordenació del
territori i carreteres amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents. A tal efecte en el termini màxim d'un mes, la
Comissió Tècnica Insular remetrà al Parlament les corresponents
proposicions de llei.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que compleixi el Pla de carreteres en el traçat
previst inicialment que enllaça les poblacions d'Inca i Alcúdia.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti els pertinents estudis econòmics
que representa el canvi de traçat de l'autovia Palma-Manacor que
travessa les poblacions de Llucmajor, Campos i Felanitx en un
termini màxim d'un mes."
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En cinc
minuts, presentar propostes de resolució a tots els temes tractats
en un debat de dos dies i a tantes necessitats com hi ha de
respostes i solucions és sempre difícil, però ho intentarem.
Pel que fa a matèria de turisme, s'han presentades les
propostes 5 i 6, on es demana que hi hagi un pla d'ajudes a
l'oferta complementària. En aquests moments hi ha unes
necessitats de restaurants, cafeteries, bars i similars que s'han
d'adaptar a les noves ofertes i és necessari que hi hagi aquest pla
d'ajudes perquè pugui ser efectiu. També és imprescindible que
hi hagi un projecte que reguli els centres recreatius turístics, és
una manera de diversificar l'oferta turística complementària, i
seria necessari fer-ho abans de tres mesos, donat que hi ha
intenció per part de diferents grups de diferents propostes, i, si
no, ens passarà en aquesta matèria allò que ens ha vengut passant
en quasi tot a aquestes illes, que primerament es fan les coses i
llavors es procedeix a la seva regulació.
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Pel que fa a matèria de transports, creim que és
important que hi hagi un pla d'ordenació del transport
regular de viatgers per carretera a les Illes Balears, i creim
que és important que es contempli l'actual situació que hi ha
a la plaça d'Espanya. Creim que és important que els trens
de tota l'illa de Mallorca arribin a la plaça d'Espanya perquè
és allà on està centralitzades totes les línies d'autobusos que
van als diferents pobles de Mallorca, és on es troba el centre
comercial i també és on es localitza el centre neuràlgic de la
ciutat.
Pel que fa a matèria de transports, també, a la proposta
número 13 hi proposam que hi hagi un pla d'ordenació de
transport regular de viatgers per carretera a les Illes Balears.
Creim que aquesta filosofia s'ha de recollir dins les
directrius d'ordenació territorial, donat que hauria d'existir
una resposta real i pràctica als problemes que hi ha en
aquest moment de transport, definitiva, i que hi hagi una
xarxa de distribució i trasllat de persones que sigui el més
racional possible i que encara no s'ha duta avui per avui
endavant. També, en aquest sentit, és important que el
Govern balear d'una manera definitiva faci efectiu el traspàs
de competències al consell insular d'unes determinades
matèries, que signifiquen planificació, que signifiquen
transport, que signifiquen ordenar el territori definitivament,
com és el tema de Serveis ferroviaris de Mallorca, el tema
de recursos i aprofitaments hidràulics, ordenació de territori
i carreteres, i que això es faci amb tots els mitjans humans,
materials i financers que els corresponen. Per, tant,
demanam que la Comissió tècnica insular remeti el més
aviat possible a aquest parlament una proposició en aquest
sentit.
Per altra part, també demanaríem que en ordenació del
territori es creàs una comissió parlamentària no permanent
encarregada d'elaborar un projecte de directrius d'ordenació
territorial, segons preveu l'article 52, en un termini el més
ràpid possible, nosaltres proposam que sigui d'un mes, donat
que, com vostès saben, a través del Consell Insular de
Mallorca tenim un compromís de dur endavant el pla parcial
territorial per a l'illa de Mallorca. Si no volem entrar en
clares contradiccions, si volem que realment hi hagi una
planificació que sigui acceptada i, sobretot, duta endavant
per part de tots, és imprescindible que es faci
consensuadament.
La proposta número 9, que era bàsicament l'aprofitament
de tot el que signifiqui aprofundir en el tema de la
Constitució a l'Estatut d'Autonomia i les sentències del
Tribunal Constitucional per tal d'avançar en l'autogovern, la
retirarem perquè hi ha una proposta, una moció presentada
per un altre grup polític en aquest mateix sentit, i, per tant,
deixarem que sigui ell qui la defensi en el seu moment.
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També és important en matèria d'agricultura crear un projecte
de llei que reguli les condicions de qualitat dels productes
agroalimentaris. Es tractaria d'una igualtat d'oportunitat entre els
nostres agricultors i els productes que ens vénen de fora, que, en
moltes d'ocasions fan competència deslleial i perjudiquen
directament tant els agricultors com els ramaders com els propis
consumidors. També és important la creació de la llei del Consell
agrari de les Illes Balears abans que finalitzi aquest període de
sessions, perquè, si no, una vegada més, no hi seríem a temps,
donat que pensam que, tal com s'hi va comprometre el president
Sr. Soler, el tema d'agricultura arribarà als consells insulars
properament, però creim que mentrestant és important que hi
hagi uns diàlegs, una comunicació permanent entre els
agricultors i l'Administració, perquè, si no, em tem que, quan
arribin les competències en agricultura als consells insulars, ja no
ens quedi a qui aplicar la normativa que nosaltres duríem
endavant en matèria d'agricultura.
També, en matèria d'indústria, és important que el Parlament
es dirigeixi al Govern per tal d'elaborar un pla sectorial que
fomenti la indústria balear per tal, de qualque manera, de fer-la
efectiva en els mercats exteriors en el termini de sis mesos. Ahir,
en la presentació que es va fer de la situació econòmica de sa
Nostra i de la Banca Catalana, s'hi va veure claríssimament que
un dels sectors que en aquests moments està en una situació de
més dificultat precisament és la indústria, així com la construcció
ha avançat molt positivament i ha crescut, ho ha fet també el
sector del turisme, ho ha fet fins i tot l'agricultura, en una
petitíssima mesura, però, donada la situació en què està, és un
avanç molt positiu, la veritat és que la indústria està en una
situació difícil, de regressió, i, per tant, creim que hem de fer un
gran esforç entre tots perquè això no passi. Crec que el millor
que es pot fer és una política de promoció industrial que ha
d'implicar tots el sectors i que ha d'anar dirigida especialment a
la petita i mitjana indústria per tal de potenciar la seva
productivitat i fer-la més competitiva.
En matèria de cultura, creim que és imprescindible que es faci
una llei per tal de promoure i protegir la cultura popular, la
cultura popular i tradicional de les Illes Balears com una
herència de forma de vida, de costums i de tradicions dels nostres
avantpassats, però també amb una expressió de l'ànima del poble
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i creim que és
imprescindible protegir-la, tenir-ne cura i procurar que avancem
en matèria de cultura popular. Nosaltres sabem que hi ha grups
que estan poc interessats que el poble de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera conegui les seves tradicions, estimi la
seva llengua, la seva cultura i la seva història, perquè pensen que
com més coneguem qui som, menys votarem partits centralistes,
això fa que no hi hagi un gran interès en el que són els símbols,
en el que són els himnes, en el que són lleis de cultures popular,
en el que és la nostra història i la nostra tradició. No obstant això,
nosaltres creim que és imprescindibles aquesta llei de cultura
popular.

També, en matèria de carreteres, crec que és important
aclarir-hi dos temes que han estat en els mitjans de
comunicació darrerament i que fan referència, per una part,
a l'autovia Inca-Alcúdia, un projecte que ja donàvem tots els
grups per aprovat i que seria iniciat en breu temps, i ara
pareix que no serà així; nosaltres demanaríem al Govern que
ens presentàs el traçat previst d'enllaç entre les poblacions
d'Inca i Alcúdia per tal de conèixer-lo i per saber quines
seran el dia de demà les vies de comunicació que hi haurà
a la nostra illa i quina serà, també, la seva incidència en el
desenvolupament econòmic i en la cohesió territorial que
se'n pugui desprendre, i per una altra part, i també parlant de
carreteres, un tema que preocupa a tots els ciutadans,
demanaríem al govern de la Comunitat que fes els pertinents
estudis econòmics per tal de fer saber exactament a tots els
diputats quin és el cost que representa el canvi del traçat de
l'autovia que en principi estava prevista de Palma a
Manacor, el qual pareix que ara es Palma-Manacor passant
per Llucmajor, Campos i Felanitx; seria interessant saber la
diferència de cost entre un projecte i l'altre i també que es
definís, si es fa el traçat Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx,
si es deixarà de fer el de Palma a Manacor , si es faran els
dos al mateix temps. Crec que és important una política
racional, d'austeritat, a la qual al•ludeix el president del
Govern, i no pareix que sigui aquest projecte alternatiu ni el
més auster ni el més econòmic, però, de totes maneres, si és
possible fer les autovies connectant Palma amb Manacor i,
a la vegada, Palma-Campos-Felanitx-Manacor, crec
realment que hi haurà un millor servei de carreteres i tots els
ciutadans, encara que hi hagi un cost important, l'agrairíem.
Aquestes són les nostres propostes que feim, les quals no
s'han defensades donat que, com vàrem quedar ahir, queden
totes ja en el Diari de Sessions. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar. Efectivament, recollint les
darreres paraules, faig constar ja, des d'aquest moment, que
seran transcrites totes i cadascuna de les propostes que
presentin els diferents grups parlamentaris en aquest debat.
Per tant, així s'evita que se n'hagi de fer lectura.
Passam al torn de fixació de posicions per part dels
grups. Sr. Grosske, té vostè la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. De les propostes que
presenta el Grup Mixt, jo vull cridar molt l'atenció sobre la
primera, em sembla una proposta potent i em sembla una
proposta que expressa perfectament bé des del punt de vista
de l'organització del Govern allò que és precisament un
model ecològicament sostenible o una política
d'ecodesenvolupament. Efectivament, crear una vicepresidència, per tant, una conselleria particularment
important en l'esquema general del Govern que controli els
aspectes de tota una sèrie de conselleries que, en definitiva,
han d'estar coordinades en funció d'aquesta política comuna
d'ecodesenvolupament que contempli d'una manera
unificada economia i ecologia. Per tant, lògicament, des
d'Esquerra Unida, donarem suport a aquesta proposta.
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A la segona també, des del moment en què, al marge
d'aspectes formals, ens quedam amb la idea que els POOT
d'Eivissa i de Menorca han de limitar i no permetre incrementar
l'oferta de noves places turístiques.
Quant a allò dels camps de golf, igual. Hi votarem a favor,
perquè pensam que és una demostració de la insuficiència, de la
positiva proposta que el Sr. Soler va fer ahir en la cambra, és a
dir, no es tracta ja que els camps de golf existents emprin aigua
depurada, es tracta de prendre mesures perquè no s'hi creïn més
camps de golf.
La moció referida a pla energètic és, evidentment, excessiva
en la seva quantificació i temporalització d'objectius, però, de
tota manera, com que posa èmfasi en un tema cabdal, on
m'imagin que el Pla energètic no posarà prou èmfasi, també hi
votarem a favor.
Ens abstendrem, no obstant això, en la moció número 5 i
número 6, perquè, en definitiva, la seva inconcreció i la seva
potencial perillositat depèn com s'apliquin aquestes polítiques,
des del punt de vista de l'equilibri econòmic i de l'impacte
ambiental, ens conviden a ser cauts i a abstenir-nos en aquesta
proposta.
Sí que votarem la del ferrocarril, òbviament, per raons ja
explicades reiteradament.
Quant a les directrius d'ordenació del territori, totalment
d'acord. Nosaltres feim una proposta més ambiciosa, amb
participació d'agents socials, però ens sembla bé que hi hagi una
comissió parlamentària per a aquest tema.
La 9 ha estat retirada.
Amb la 10 i l'11, d'acord, com a mesures importants de suport
a l'agricultura.
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D'acord, lògicament, amb la proposta del traspàs del
servei dels ferrocarrils al Consell Insular de Mallorca, està
absolutament dins la nostra política.
Votarem en contra de la proposta número 16, perquè
nosaltres estam en desacord amb la manera com el Pla de
carreteres contempla aquest enllaç Inca-Alcúdia, i, per tant,
no instarem al compliment d'una cosa amb la qual no estam
d'acord.
I, lògicament, es justifica amb els seus termes el fet que
s'informi aquesta cambra dels costs econòmics i de les
repercussions d'aquest projecte que maneja el Govern de
nou traçat de l'autovia Palma-Manacor. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM... Sí, té vostè la paraula, Sr.
Diputat.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Votarem que sí a totes les
propostes defensades pel Sr. Balanzat, tot i que nosaltres
havíem presentat amb la unitat de gestió..., també en teníem
una en tema mediambiental, però creim que és important
també incloure-hi aquesta visió econòmica.
I també hi votam a favor, tot i la dificultat d'alguna que
contrastam i que tenim present, com és la del punt quart,
quan fixa com a objectiu que el 50% de l'energia provengui
de fonts renovables l'any 2000. Creim que com a tendència,
com a línia..., però som conscients que, com a objectiu, no
creim que sigui assolible. De totes maneres, hi donarem
suport i, tant de bo, que hi errem nosaltres.

La 13 es justifica amb els seus termes, el compliment d'una
necessitat.

Respecte de les defensades per la Sr.a Munar, votarem
que sí també a totes, no farem una defensa de cada una, tret
de tres. La del punt sisè, sobre centres recreatius turístics,
perquè no acabam de veure clar ni ports d'aventura ni parcs
aquàtics, és una cosa que no veim clara la possibilitat que
obre aquest punt sisè.

La 14 la votarem també a favor, malgrat que, lògicament, no
es pot confondre la política cultural amb el suport a la política
tradicional. Per tant, en aquesta proposta hi ha un cert perill de
política de campanar, però, en definitiva, no hi està explicitat
així; per tant, donarem suport a la proposta.

Ens abstendrem en el punt onzè, sobre el Consell agrari,
perquè de fet és una figura que ja existeix, no veim la
necessitat que sigui regulada per llei, i creim que el que s'ha
de fer és utilitzar totes les possibilitats que aquests consells
assessors i d'estudi tenen.

La 12, com a mesura almanco d'intenció de suport o de crear
els mitjans de suport a la indústria.

També votarem en contra del punt setzè, sobre el Pla de
carreteres, atès que no volem recuperar una regulació tan
indefinida com la que es va presentar, concretament en el
tema Inca-Alcúdia, però creim que, de totes maneres, en
haver rebut tan nombroses al•legacions, serà un bon
moment quan torni a sortir a exposició pública per debatre'l.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies. El Grup Parlamentari Socialista no donarà suport a
la primera proposta perquè entenem que també seria incongruent
no tenir un respecte cap a la contenció de la despesa pública ni
el creixement de càrrecs no sempre caracteritza una millor gestió
de la política. Per tant, a aquesta no hi donarem suport.

Número 10, crec que les condicions de qualitat estan
regulades per directives europees i, per tant, creim que no
podem entrar a condicionar una normativa diferent d'aquella
que hi ha. en tot cas, el que seria possible seria potenciar el
consum dels nostres productes en allò que no es pugui
ajustar a aquesta nomenclatura europea.
Número 11, per allò que s'ha dit abans, nosaltres creim
que aquesta (...) existeix, el que és important és que es
reuneixi perquè tengui realment les funcions que li
atorguen.
Número 12, sí.

Sí que donarem suport a la segona. Per tant, no m'estendré en
aquelles a les quals sí que donam suport.
No donarem suport a la proposta número 3 perquè entenem
que una negativa integral no és bona, sinó que el que hem de fer
és només permetre allò que sigui possible, d'acord amb la
conservació del territori i dels recursos hidràulics.
Quant a la número 4, jo crec, i ho ha dit el representant del
Partit Socialista de Mallorca, les utopies no s'han de votar en
aquesta cambra, les utopies, les hem de tenir nosaltres en el
nostre cor, però no els podem donar suport reglamentari en
aquesta cambra.
Sr. Balanzat, si vostè se n'ah informat, en aquesta comunitat
autònoma estan contractats 2.600 megavats de potència, amb una
potència punta de 840 megavats. Calculi vostè, tenint en compte
el rendiment de les plaques solars, els metres quadrats necessaris
per subministrar aquesta energia, tenint en compte que només es
fa quan fa sol i l'energia eòlica, que ha estat estudiada, tampoc,
amb el règim de vents que hi tenim, és prou útil. Em pareix que
aquesta és una utopia, però possiblement no per a l'any 2000,
sinó que, en tot cas, molt més enllà. Per tant, no hi podem donar
suport.
A la pregunta número 5, entenem que s'ha de regular això
dins la pròpia llei, i, per tant, ens hi abstendrem.
A la pregunta número 6, entenem que això ha d'anar dins el
Pla d'ordenació turística i no és objecte d'una llei específica.
Número 7, sí.
Número 8, no ens pareix adequat crear una comissió per
entrar en aquest tema.

Número 13, també.
Número 14, també, però hi voldríem fer una precisió.
Entenem que la Sra. Munar ha parlat dels partits
centralistes, jo diria que hi votarem que sí perquè no ens
sentim al•ludits, nosaltres som un partit amb implantació a
tot l'Estat, que no vol dir el mateix que centralista, ja que la
nostra estructura de partit és de caràcter federal.
Número 15, sí.
A la número 16, ens hi abstendrem. Nosaltres no
estàvem d'acord amb el traçat previst inicialment, per tant,
no podem comminar que es compleixi una cosa amb la qual
no estàvem d'acord.
A la número 17, hi votarem que sí, tot i que entenem que
aquesta pregunta realment és difícil de complir, tot i que no
hi ha un projecte, de la carretera cap a Manacor, d'un traçat
i tampoc no n'hi ha per a un altre. Per tant, segurament el
conseller d'Obres Públiques tendrà dificultat per fer un
estudi econòmic entre dues alternatives que no estan
concretades, però supòs que alguna previsió a alçada es
podrà fer sobre aquest (...),i hi donarem suport. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Maria Salom.
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. En primer lloc, intentaré fixar la postura del meu
grup respecte de les quatre propostes de resolució que han
presentat Els Verds.
Respecte de la primera, creació de la vice-presidència,
el nostre grup vol indicar que creu que no és oportú donar
suport a aquesta iniciativa, en el sentit que és una facultat
del president de la Comunitat organitzar el Govern de la
manera que consideri més oportuna; en tot cas, hi ha el
compromís d'intentar, que ja s'ha fet, reduir el nombre
d'assessors i en cap cas d'incrementar el nombre d'alts
càrrecs.
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Quant que es presenti en el Parlament en un termini de dos
mesos els POOT d'Eivissa i de Menorca amb criteris que no
permetin incrementar en cap plaça les places turístiques,
nosaltres no podem donar suport, evidentment, a aquest punt,
nosaltres volem manifestar que els POOT de Menorca i d'Eivissa
segueixen pel camí previst, que a final d'any en principi
s'aprovaran i que posteriorment aniran a exposició pública. En
aquests POOT, nosaltres no creim que sigui correcte dir que no
es pot donar un nou permís o no es pot donar un sol permís per
incrementar les places turístiques, el que nosaltres creim és que,
si es donen permisos per a noves places, també hi ha d'anar, a
l'altre costat, permisos per intentar amortitzar places obsoletes,
permisos perquè disminueixi tot aquell nombre de places que
consideram que ja estan antiquades, i, en definitiva, el que hem
d'intentar és que el conjunt de l'oferta no s'incrementi, si les
places que es donen de bell nou es compensen amb les places
que s'amortitzen, aconseguirem millorar la qualitat de la nostra
oferta turística i no incrementarem el volum global de la nostra
oferta. Per això, el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposta de resolució, la número 2.
Quant a evitar la creació de nous camps de golf, nosaltres no
podem donar suport a aquesta iniciativa, hi ha una llei en aquest
parlament sobre camps de golf que indica quins són els criteris,
quines són les normes que s'han de complir per poder posar en
marxa nous camps de golf. Nosaltres, en aquest moment, ens
estam centrant en intentar que els camps de golf que hi ha en
aquest moment en marxa que empren aigua d'extracció de cara
a un futur intentin emprar a l'hora de regar aigües depurades. En
aquest moment és l'objectiu que ens hem marcat, i si hi ha unes
lleis, estan perquè es compleixin, i no podem, amb una proposta
de resolució, anar en contra d'una llei que és en vigir en aquests
moments.
Quant al pla energètic, que es presenti en el termini de dos
mesos en el Parlament, diré... Bé, també s'hi indica que en
producció, almanco el 50% d'energies provinents de fonts
renovables. HI ha un compromís per part del Govern de treure
endavant aquest pla energètic, s'està elaborant. No ens volem
comprometre a dir que entrarà en aquest parlament en un termini
de quinze dies, de dos mesos o de tres; quan es consideri oportú
que entri en aquesta cambra, hi entrarà, però, en principi, crec
que és millor que no ens comprometem a dos mesos i llavors no
complir, deixem que el Govern, quan consideri que el té a punt,
que tengui la iniciativa d'entrar-lo en aquesta cambra. Però allò
que marquen vostès d'un 50% d'energia provinents de fonts
renovables, és impossible de complir; els criteris que en principi
aplicarà el Govern a l'hora d'elaborar aquest pla energètic, són
quatre: potenciar els recursos autòctons convencionals i energies
renovables, diversificació energètica, implementació d'iniciatives
referents a la millora de l'eficàcia energètica i reducció de
l'impacte mediambiental. Per això, el nostre grup, hi queda clar,
no pot donar suport a aquesta proposta de resolució de Els Verds.
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Si entram en el següent bloc, en el bloc de les propostes
que ha presentat el Grup d'Unió Mallorquina, nosaltres
fèiem comptes donar suport a dues, que són la número 9 i la
número 12, però, si no he entès malament, la número 9, que
feia referència a crear una comissió per intentar aprofundir
en les possibilitats de l'Estatut d'Autonomia i de la
Constitució per intentar aconseguir millors quotes
d'autogovern, s'ha retirada, i evidentment, si s'ha retirada, no
serà votada i no hi podrem donar el nostre suport; però sí
que la proposta número 12 es manté viva, i fa referència a
posar en marxa o a elaborar uns plans sectorials que
fomentin que la indústria balear pugui cada vegada competir
de millor manera en els mercats exteriors, el nostre grup
està d'acord amb això, creim que hem d'intentar ajudar les
nostres indústries de Balears perquè puguin competir cada
vegada millor amb altres indústries d'altres indrets, i en
aquest mateix sentit creim que seria positiu el tema del
règim econòmic i fiscal, que permeti a les empreses de
Balears poder competir en igualtat de condicions amb les
empreses de la resta de les altres regions i així poder
millorar aqueixa competitivitat de les nostres indústries
respecte dels mercats de l'exterior.
A les altres propostes, el nostre grup no els donarà
suport.
No donarà suport, per exemple, al tema que es
transfereixin als consells insulars les competències en
matèria de tren, i ho farà per una cosa molt senzilla, perquè
en aquests moments hi ha establert un calendari, en aquests
moments el Govern ha marcat unes prioritats que vénen
reflectides en el programa electoral del nostre partit, i en
principi hi ha un calendari aprovat per part de la Comissió
tècnica interinsular, amb dues fases, i nosaltres ens
intentarem adaptar i cenyir al que ha aprovat la Comissió
tècnica interinsular.
Per un altre costat, quant a la proposta número 16,
respecte del Pla de carreteres d'Inca a Alcúdia, el nostre
grup volem mencionar que és intenció en aquests moments,
crec que prioritària, i prioritària perquè així ho demana la
societat de Mallorca, intentar millorar el traçat d'Inca a
Alcúdia amb la millora d'aquells carrils per a vehicles lents,
sobretot en el tram de la costa de Son Fuster. Crec que és
millor en aquests moments intentar millorar certs carrils per
a vehicles lents en la carretera d'Inca a Alcúdia i posar-nos
d'una manera seriosa, d'una manera decidida, a arreglar
d'una vegada per totes el tram que va de Palma a Manacor,
el qual, avui per avui, crec que té més ús i on hi ha una
densitat de tràfic molt més importants, els embussos en
aquesta carretera són molt més greus que els que es
produeixen en la carretera d'Inca a Alcúdia. Crec que en
aquests moments, millorant la carretera d'Inca a Alcúdia
amb accessos per a carrils lents, es millorarà bastant la
circulació per aquesta via.
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A la resta de les propostes el nostre grup hi votarà que no,
però m'agradaria fer constar que moltes de les propostes que ha
anunciat aquí la portaveu d'Unió Mallorquina ja s'estan fent per
part del Govern balear, fins i tot n''hi ha una que fa referència a
la creació del Consell agrari, i si no ho tenc mal entès, aquest
consell agrari ja existeix en aquest moment, i que altres
propostes de les que avui es presenten aquí també ja vénen
incloses en la iniciativa que hem tengut nosaltres a l'hora de
presentar propostes de resolució.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'un servei balear de
protecció de la naturalesa per fer efectiu el compromís de
gestió de les Aneis, amb mesures concretes d'actuació
conservacionista i de vigilància.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació i al manteniment d'una
unitat de primera acollida a les illes de Menorca i Eivissa per
a menors majors de 12 anys.

Dit tot això, Sr. President, res més i moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Acabat el torn de fixació de posició per part dels grups,
passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la paraula
el seu portaveu, Sr. Eberhard Grosske.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei de finançament dels
consells insulars per establir el sistema definitiu de finançament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei reguladora del Fons
de Compensació Interinsular, per corregir els desequilibris existents
al conjunt de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
pel que fa a l'obligació del Govern de dur al Parlament en el temps
marcat per la llei de la corresponent comunicació fruit de l'estuydi
i examen de les memòries rebudes de cadascun dels consells
insulars referides a les competències que van gestionant, en el
temps marcat per la llei.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar davant la Comissió Tècnica
Interinsular la proposta de transferir durant la present legislatura
la competència als consells insulars de protecció civil.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la remissió al Parlament d'una llei que
reguli la publicitat institucional perquè sigui objecte de debat en
aquesta cambra, que contempli la creació d'un òrgan plural de
seguiment en matèria de publicitat institucional.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a ampliar el suport a les comunitats balears
a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben amb
dificultats, i impulsant els aspectes socials, econòmics i culturals en
la seva relació amb les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromissos, concrets des de la declaració de Menorca,
reserva de la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de
Menorca.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de
Menorca, reserva de la biosfera.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a dur a terme, des de principis de l'any
1996 i, si és possible, amb la col•laboració dels consells
insulars, una campanya institucional prou dotada des del punt
de vista pressupostari, en favor d'una reforma del nostre
Estatut d'Autonomia que permeti equiparar-lo al de les
comunitats més desenvolupades de l'Estat en aquest terreny.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i
béns econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en
depenen.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a arbitrar partides pressupostàries
suficients ja als pressuposts del 1996 per cobrir la demanda
efectiva de percepció del suport transitori comunitari.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un fòrum específic de debat
socialment plural per a la discussió dels criteris de redacció de
les Directrius d'ordenació territorial.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a consolidar i ampliar la capacitat
d'acció del Consell d'agricultura ecològica pel fet que la
promoció de l'agricultura ecològica és una clau fonamental en
la diversificació del producte agrícola.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de tres mesos
una ampliuació del Pla de residus sòlids urbans que doni
prioritat a lña reducció en origen, la reutilització, la recollida
selectiva i el reciclatge de residus, i que elimini la incineració.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible,
al Parlament, sengles projectes de llei de mesures d'estalvi d'aigua.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes per
combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla proveirà
les actuacions necessàries a dur a terme des de les diverses
instàncies de l'administració autonòmica i l'impuls d'actuacions
dutes a terme des de l'àmbit priovat i s'elaborarà amb la
participació i des del diàleg amb els agents econòmics i socials.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que amb la màxima urgència i en compliment
d'una promesa, anys i anys repetida, iniciï les obres del desviament
de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini més breu possible doni
solució amb el compromís econòmic escaient, a la depuració i
reutilització de les aigües residuals dels municipis menorquins de
Maó i d'Es Castell."
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Esquerra Unida
presenta 21 propostes, de les quals retira les dues primeres i la
Mesa li ha retirat la setena, per tant, ens en queden 18, que són
propostes ben bones d'aprovar per part de tots els grups, esperam
que tenguin un suport majoritari en aquesta cambra.
La primera, que en realitat és la número 3, es justifica amb els
termes, simplement es tracta de demanar que es compleixi la
norma, i, per tant, no m'estenc sobre aquest tema.
La quarta és voluntàriament modesta en els seus termes, i va
en el sentit d'ampliar els projectes, les perspectives de feina de
la Comissió tècnica interinsular quant a transferències a consells
insulars, pel que fa al tema de protecció civil. És voluntàriament
modesta en la seva ambició, aquesta proposta.
La cinquena és una mesura de control que jo consider que és
important. La publicitat institucional és una eina temptadora per
a qualsevol govern municipal, autonòmic o estatal, és una eina
temptadora d'autopropaganda, de propaganda partidista, i es fa
amb recursos públics, i és una eina temptadora fins i tot de fer
clientelisme als mitjans de comunicació. Per tant, jo crec que
seria d'agrair per part dels ciutadans, però jo crec fins i tot per les
pròpies institucions, evitar temptacions i crear controls objectius,
rigorosos que reglamentassin de qualque manera la utilització
d''aquesta publicitat institucional. Jo crec que la salut
democràtica ho agrairia enormement.
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El punt número 6 jo crec que es justifica amb els termes,
significa que aquest parlament sigui sensible respecte de les
comunitats de gent emigrada d'aquesta comunitat que s'està
a diversos indrets i que realment mereix el suport d'aquest
parlament.
La número 8, jo crec que té importància també en el
sentit que la Llei d'espais naturals és una llei amb llums i
ombres, però, en tot cas que les llums facin llum, i, perquè
les llums facin llum, és necessari que les àrees naturals
d'especial interès estiguin efectivament ben gestionades i
que es faci efectiva la protecció d'aquests espais.
La número 9 es justifica amb els termes, és una modesta
aportació a una política global de protecció de menors que,
insistesc des del punt de vista d'Esquerra Unida, tot esforç
en política de menors serà poc per part de les institucions
d'aquesta comunitat.
La 10 i l'11 jo crec que es justifiquen també bastant bé,
signifiquen que el Govern d'aquesta comunitat s'impliqui de
bon de veres en una figura que jo crec que ens constitueix
en comunitat privilegiada respecte d'altres comunitats de
l'Estat, que és el fet de la reserva de la biosfera, a Menorca,
però, perquè això sigui una realitat constatable i fructífera,
necessita de la implicació de tothom i que tengui una
aplicació pràctica conseqüent.
La número 12 la consider important i molt en relació
amb el debat d'ahir, i la veritat és que no m'agradaria veurela rebutjada, perquè es manté estrictament fidel a
compromisos que des d'aquí va adquirir el president
d'aquesta comunitat autònoma, amb els objectius polítics i
amb la manera d'arribar-hi. S'hi diu que hi hagi una
campanya institucional a favor d'una reforma estatutària que
ens equipari a les comunitats més desenvolupades de l'Estat.
Pràcticament podria redactar aquesta proposició agafant
paraules del Sr. Soler del dia d'ahir. Per tant, que això es
faci efectiu i donem almanco una passa endavant en el tema
de la conscienciació ciutadana sobre aquest tema.
La número 13, exactament el mateix. És un tema
important. El Sr. Soler va dir que hi estava obert, idò, si el
Sr. Soler va dir que hi està obert i aquest parlament s'hi
manifesta a favor, jo crec que hi donarem una empenta
important, a la realització pràctica d'aquest registre
d'interessos, cosa que crec que també és un servei a la
democràcia, com el propi Sr. Soler va manifestar en el dia
d'ahir.
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La número 14 també és bona d'aprovar perquè si aquí,
després d'un munt d'anys, al final donam a llum el Suport
transitori comunitari, universalment conegut com salari social,
i no el dotam de la partida pressupostària suficient com per donar
satisfacció a la demanda, la veritat és que cream una figura buida
de contingut, una figura fins i tot discriminatòria, en el sentit que
uns usuaris hi accedeixen i d'altres, no. Per tant, jo crec que el fet
de dir que l'any 96 hi hagi -hi ha una altra proposta en aquest
sentit- prou consignació pressupostària, això és perfectament
possible per la quantitat que això significa, jo crec que és una
proposta més que raonable.
Proposta número 15, directrius d'ordenació territorial.
Simplement s'hi fa èmfasi en una cosa i complementa una altra
que hi ha hagut abans de creació d'una comissió, apart que el
Parlament pugui crear una comissió per debatre el tema de les
directrius d'ordenació territorial i dels criteris, és un tema prou
important, al nostre entendre, com perquè hi hagi participació
social en l'elaboració dels criteris per a l'aprovació d'aquestes
directrius, i en aquest sentit, pens que seria perfectament possible
donar suport a aquesta proposta d'Esquerra Unida.
La número 16 jo crec que simplement expressa un desig de
les institucions i persones implicades en aquest consell
d'agricultura ecològica, en el sentit de donar-hi més potenciació
i suport, perquè, a més és un factor important de futur per a un
sector tan castigat com és l'agricultura de la nostra comunitat
autònoma.
El tema número 17, comprenc que ja no és tan bo d'aprovar,
ho dic per si algú s'ha despistat i es pensa que todo el monte es
orégano, idò, no, la proposta número 17 és una proposta de calat
polític que significa que des d'Esquerra Unida, com vaig
manifestar ahir, no concebem l'ecodesenvolupament compatible
amb la incineració, i, per tant, convidam el Govern de la
Comunitat Autònoma a traves d'aquest parlament a reelaborar el
Pla de residus sòlids urbans, a eliminar-ne el tema de la
incineració i a potenciar la recollida selectiva, el reciclatge i la
reutilització.
La proposta número 18 jo crec que es justifica també bastant
bé. Jo crec que després d'una polèmica una mica estèril,
manifestada en la comissió i en aquest plenari en diversos debats,
tothom veu clar que l'estalvi d'aigua no només és un desig, és una
necessitat objectiva, i, per tant, jo crec que es materialitzi en una
norma aquesta voluntat política sempre serà favorable als
interessos de tothom.
El punt número 19 jo crec que apunta cap a un tema de cabdal
importància. Ahir el Sr. Soler va admetre els perjudicis que
ocasionava l'estacionalitat en matèria de precarietat de
col•locació. Per tant, jo crec que una acció coordinada des de
diverses instàncies del propi Govern i del conjunt de
l'Administració autonòmica on s'impliquin els sectors econòmics
i els agents socials per tal d'elaborar un pla d'actuació contra
l'estacionalitat, jo crec que és un objectiu perfectament
compartible per part de tots.

Les propostes números 20 i 21 reflecteixen dues
qüestions que són enormement sentides per àmplies capes
de població de Menorca, dues qüestions que no desperten
polèmica des del punt de vista polític. Jo crec que és
necessària aquesta desviació de la carretera, és necessària
aquesta estació depuradora per als municipis de Maó i es
Castell, i efectivament seria bo que aquest parlament es
manifestàs en aquest sentit i que instàs el Govern a fer totes
les accions possibles i necessàries perquè aquests dos
objectius es convertissin en realitat. Moltes gràcies.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Grosske. Grups que hi vulguin
intervenir? Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Bàsicament, Els Verds votarem
favorablement totes ls propostes presentades per Esquerra
Unida, per diferents motius; per exemple, algunes de les
propostes, la 3 i la 4, fan referència a la potenciació dels
consells insulars i de les transferències, per tant, hi estam a
favor. Hi ha algunes que també ens han agradat perquè fan
referència a una major participació de la societat civil en la
gestió de tot els assumptes que ens pertanyen, com són les
propostes 5, 15 i 19. I després, òbviament, no podem estar
en contra de tot allò que fa referència a gestió, vigilància i
millora d'espais naturals aprovats, com són les propostes 8,
10 i 11. Per tant, anunciï que Els Verds votaran a favor de
totes i que els dos representants d'Unió Mallorquina votaran
a favor de totes, excepte a la número 17 i a la número 5, on
s'abstendran. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.
LA SRA. BOVER I NICOLAU:
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM donarà suport
a totes les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida, ja que aquestes disposicions
impregnen en certa manera la filosofia del nostra grup
parlamentari, com poden ser la defensa del medi ambient,
la defensa de la societat del benestar, la defensa del valor de
la solidaritat, també defensa que es dotin els continguts dels
diferents consells insulars i també el foment de la
transparència en la gestió de les diferents institucions i
administracions. Ara bé, Sr. Grosske, crec que serà difícil
que la proposta de resolució número 12 vagi endavant, ja
que, el Grup Parlamentari del Partit Popular, majoritari en
aquest parlament, sabem que no va votar a favor de la
reforma de l'Estatut i tampoc no sabem si votaran a favor o
donaran suport a una campanya a favor d'aquesta reforma.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Antich.
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Donarem suport també a les propostes en relació amb
l'agricultura ecològica i, com se suposa, a lluitar a en contra
de l'estacionalitat, i que, a més, això, com molt bé es
proposa per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida, es
dugui a terme de forma consensuada amb els agents socials.

EL SR. ANTICH I OLIVER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una
vegada analitzades les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida, hem de dir que el nostre grup
donarà suport a quasi totes elles. Ens pareix encertada la
proposta d'incloure dins la present legislatura la transferència en
matèria de protecció civil. Com molt bé ha dit el representant del
grup parlamentari que ho proposa, es tracta d'una proposta
modesta, nosaltres creim que hauríem d'anar més enllà, i així ho
hem manifestat en relació amb el pla presentat pel president del
Govern en aquest debat. Creim que és un pla de transferències
poc ambiciós i que seran necessaris un caramull d'anys perquè
els consells juguin el paper important que els pertoca jugar.
Per altra banda, també creim que és encertat, i així es desprèn
de molts de debats que s'han fet en aquesta cambra, regular totes
aquelles matèries i posar en marxa totes aquelles mesures que
afavoreixin una major transparència i eficàcia en les institucions;
sense cap dubte, regular la publicitat institucional n'és una, per
evitar que es pugui produir malgastament de doblers, abusos i
perquè les accions que es duguin a terme en aquest tema siguin
realment proporcionals a allò que realment es persegueix.
També hem manifestat de forma reiterada la necessitat de
desenvolupar la Llei d'espais naturals. Sense cap dubte, va ser
importantíssim posar tota una sèrie de mesures en matèria de
protecció urbanística a aquests espais naturals, però el que és
cert, i ho hem repetit ja molts de vegades, és que no ens podem
aturar aquí i que, per tant, s'ha de desenvolupar aquesta llei
creant els instruments de gestió necessaris per mantenir i
conservar així com cal aquests espais.
També donarem suport a tot allò que faciliti el consens en
matèria de directrius d'ordenació del territori, així com que es
compleixin els compromisos, i, per tant, que també s'hi posin els
mitjans econòmics necessaris, per dur a terme tot allò referent a
la declaració de Menorca, reserva de la biosfera.
Hem estat també sempre a favor, perquè aquí ja se'na discutit
en moltes d'ocasions, d'adoptar un pla de mesures concretes en
relació amb l'estalvi d'aigua. Nosaltres creim que aquest recurs
sí que ha de jugar un paper molt important a l'hora de facilitar
nous creixements urbanístics, així com també donarem suport a
tot allò que impliqui finalitzar el pla de depuració d'aigua i la
posada en marxa de plans de reutilització.

En definitiva, donarem suport a quasi totes les propostes,
excepte a la número 12 i a la número 17.
A la número 12 perquè som escèptics davant d'aquestes
grans campanyes institucionals i, a més, perquè creim que
aquest govern, el govern que hi tenim, prou feina té en
aquest moment amb gestionar tot allò que té al mig; en tot
cas, pensam que, en una matèria tan important, seria
convenient que abans de realitzar grans campanyes, hi
hagués un consens ample sobre els contenguts. Per tant,
creim que en aquest moment és un tema prematur i que, en
tot cas, si hi hagués un consens ample sobre els contenguts,
ja en parlaríem.
Quant a la proposta número 17, diré que nosaltres estam
totalment d'acord amb modificar el pla director, amb
ampliar-lo, amb donar prioritat a la reducció en origen, a la
reutilització, ala recollida selectiva i al reciclatge, no només
hi estam d'acord, el Consell Insular de Mallorca va prendre
un acord en relació amb aquest tema precisament a proposta
del grup de consellers socialistes. Amb el que no podem
estar d'acord és amb eliminar la incineració amb recuperació
d'energia, precisament perquè l'experiència de països més
avançat que el nostre ens diu que la reducció, la reutilització
i el reciclatge tenen uns límits, i, per tant, és necessari tenir
un sistema complementari per poder fer un tractament
integral de tots els fems; dels sistemes que puguin
complementar les accions en matèria de reducció,
reutilització i reciclatge, dels sistemes que coneixem,
abocadors i incineració, nosaltres pensam que l'escollit a
Mallorca, la incineració amb recuperació d'energia és, dels
dos sistemes, el més segur i el mes eficaç. Per altra banda,
no és lògic que en aquest moment es prengués una
resolució en aquests termes, quan fa molt poc hem acordat
en el consell insular crear una comissió precisament per
estudiar possibles alternatives, deixem fer feina aquesta
comissió i llavors, en tot cas, ja prendríem resolucions. De
totes formes, s'han de fer dues precisions més: que, quant a
aquest tema, hi ha una concessió, és a dir, el pla director ja
està en marxa, no estam en aquest moment cercant els
sistemes millors, sinó que ja tenim un pla director en marxa,
per tant, amb un bon grapat de mils de milions de pessetes
enmig i, per tant, això necessita, des del nostre punt de
vista, d'un estudi molt important i no prendre decisions tan
a la lleugera; per altra banda, nosaltres creim també que el
pla director s'haurà de modificar per a altres temes, com per
exemple per al del compostatge.
Per tot això, donarem suport a totes les propostes,
excepte a la número 12 i a la número 17. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Antich. per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Salom.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
I res més, no és ver?
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SALOM I COLL:
I res més.
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo li
proposaria en primer lloc, al Sr. Grosske, una transacció respecte
de la proposta de resolució número 6. Ell hi demana instar el
Govern de la Comunitat a ampliar el suport a les comunitats
balears a l'exterior; el nostre grup, Sr. Grosske sap que any rera
any el Govern destina una partida més o manco important a
intentar ajudar aqueixes comunitats balears que hi ha a l'exterior.
La llei és de l'any 92 i ja duim tres o quatre anys dedicant una
partida pressupostària a aquests efectes. La nostra transacció
aniria en el sentit que si allà on posa "ampliar" ho canviàssim per
"continuar", el nostre grup estaria disposat a donar suport a
aqueixa proposta de resolució. Fins i tot la priorització que en fan
vostès, seguint la redacció de la seva proposta de resolució,
estaríem disposats a acceptar-la sense cap problema. La
transacció, en concret, seria canviar "ampliar" per "continuar";
si vostès estan disposats a aqueixa transacció, el nostre grup hi
votarà que sí.
Respecte de les altres propostes de resolució, n'han
presentades 21, de les quals n'han retirades una sèrie, cregui'm
que nosaltres ahir vespre, a la reunió de grup, vàrem intentar fer
un esforç per analitzar-les, i ens sap greu, però no podem donar
suport a la resta de les seves proposicions; a unes perquè
consideram que en certa manera surten un poquet de la línia del
debat d'aquests dies, a les altres perquè hi ha unes propostes de
resolució del nostre grup parlamentari on certs aspectes que
vostès proposen ja els contemplam, com podria ser, per exemple,
la prioritat que hi haurà a l'hora de fer els plans especials que
desenvolupen la Llei d'espais naturals o els criteris i el planning
que s'ha fet a l'hora d'aprovar les directrius d'ordenació del
territori, a unes altres propostes de resolució nosaltres tampoc no
donarem el nostre suport perquè creim que són coses que el
Govern ja fa, i no té sentit avui votar aqueixes propostes, perquè
el Govern ja té el seu timing marcat amb una sèrie d'actuacions,
i hi ha unes altres propostes de resolució que consideram que en
certa manera són un poc utòpiques, si em permet que ho digui,
i que, com molt bé s'ha dit aquí, les utopies no es poden votar.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Segons s'indica, s'ha fet una
proposta de transacció, i vull sol•licitar si s'accepta per part del
grup proposant.
Sr. Diputat, té vostè la paraula per manifestar si accepten o no
aquesta proposta.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
M'ho temia. La veritat és que no l'acceptam perquè per
dir que es continuï igual no es fa una moció; sempre es fa
una moció perquè es faci qualque cosa.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tant es manté la proposta tal com ve
redactada per part del grup proposant.
I passam a les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Mateu
Morro.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris el calendari de
tramitació de les lleis d'atribució de competències als consells
insulars i el seu contingut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris, dins les mesures de
regeneració democràtica, la modificació del Reglament del
Parlament, de tal manera que sigui possible la creació de
comissions d'investigació amb tan sols la sol•licitud de dos
grups parlamentaris.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
comparèixer davant el Parlament per tal d'explicar el destí i el
procés d'adquisició de l'edifici de Can Salas.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre una comunicació al Parlament sobre la política
d'avals de l'empresa pública Isba i la política d'inversions de
la Societat Balear de Capital Risc.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la seva participació a l'empresa pública Isba i a la
Societat Balear de Capital Risc atesa la seva incapacitat
demostrada de marcar polítiques coherents respecte
d'aquelles, i d'informar-ne al Parlament.
6. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern en relació a la incapacitat per dur a terme les
inversions previstes dins l'objectiu 5b, que han frustrat les
esperances, dipositades per ajuntaments i ciutadans, que el
mateix Govern havia suscitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar les directrtius del Pla hidrològic, en el sentit de:
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a) Donar prioritat als usos agrícoles per damunt dels recreatius.
b) Suprimir el projecte de transvassament de les Font de S'Olla
i Ses Lladones de Sóller.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a unificar en
una sola direcció general de Medi Ambient tota la gestió
mediambiental del Govern de les Illes Balears, avui dispersa.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
en el termini de sis mesos tots els plans especials de les àrees
naturals d'especial interès de cadascuna de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar
la xarxa ferroviària de Mallorca a través d'un pla d'inversions per
al 1996 que contempli l'obertura de infraestructures existents. Així
mateix, insta el Govern a presentar a la Comissió Tècnica
Interinsular, en el termini de sis mesos, un projecte de llei
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
ferrocarrils (SFM).
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
condicionar la cessió dels terrenys de l'estació dels trens de Palma,
que es garanteixi el manteniment del quilòmetre 0 a la Plaça
d'Espanya.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Governn a
impulsar els organismes consultius i de participació adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i especialment el
Consell Agrari i el Consell Pesquer.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a suprimir
l'empresa pública Semilla per considerar-la innecessària.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a convocar
eleccions a les cambres agràries de les Illes Balears, de tal manera
que aquestes es puguin celebrar dins l'any 1996.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
línia d'ajuts per als refugis de caça per tal de disminuir la pressió
cinegètica existent.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
en el termini d'un any el cens agrari de les Illes Balears.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
mesures contundents per tal d'eradicar l'oferta turística no
legalitzada.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, una comunicació al
Parlament sobre el grau de compliment del Pla de
modernització de la planta hotelera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la Direcció General de Promoció Turística, i a
presentar en el termini de tres mesos una llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de promoció
turística.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, en
matèria lingüística i cultural, en aplicació del que estableix la
disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
doblar per a l'any 1996 la dotació econòmica de les escoles de
música.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
mitjançant els convenis de col•laboració amb el Ministeri
d'Educació i Ciència, s'exigeixi el coneixement del català als
ensenyants per poder obtenir plaça dins el territori de les Illes
Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure, mitjançant la signatura de convenis de
col•laboració, la progressiva normalització lingüística de
l'Administració perifèrica de l'Estat.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans de l'inici del proper període de sessions, una
comunicació al Parlament en matèria de política lingüística,
que contempli el programa d'actuacions previstes pel Govern.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar
les prioritats del Pla de reindustrialització vigent.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament
de Palma la modificació dels estatuts de la Fundació Balear
per a la Música, així com el nomenament dels seus càrrecs
directius.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
en el termini d'un any a la Comissió Tècnica Interinsular un
projecte de llei d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'indústria i comnerç.

29. El Parlament de les Illes Balears reclama al Partit
Popular les quantitats cobrades de la concessionària del túnel
de Sóller, i insta a ingressar-les a la Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió per tal d'elaborar una proposició de proposició de llei per
ser tramitada davant el Congrés dels Diputats, que permeti la
transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les
competències d'ordenació del comerç.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
augmenti per a l'any 1996 l'aportació econòmica sobre el salari social.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
gestioni amb els diferents sindicats la situació del personal laboral
de Gesma.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'un circuit de centres d'acollida per atendre les persones
amb una problemàtica social crònica.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a integrar
dins una mateixa conselleria les competències de menors i acció
social garantint d'aquesta manera la unificació de criteris i
coordinació de recursos.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer una
aportació econòmica al Fons mallorquí de solidaritat i cooperació.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incloure
una partida pressupostària destinada al tercer món equivalent al
0,7% dels pressuposts de la Comunitat.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a suprimir les conselleries de la Funció Pública i sense
Cartera."
EL SR. MORRO I MARCÉ:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
propostes que presenta el Grup Nacionalista-PSM són 36, de les
quals n'hi ha dues que hem retirat, que són la número 5 i la
número 19.
El nostre grup creu que aquest conjunt de propostes
representa una aportació que de fet pràcticament en la seva
totalitat és acceptable, respon a un debat extens en el qual
aquests temes varen ser discutits, i volem fer constar que creim
que dins la línia de consens, realment novedosa -això ho hem de
reconèixer-, aquest tarannà obert en el qual no hi ha tanta
prepotència, i això és positiu, i ho reconeixem així, és important
que això es demostri amb fets, i es vegi aquesta predisposició al
consens amb els acords que es puguin deduir d'aquest debat.
Nosaltres hem presentat un primer bloc de propostes que són,
dins aqueixa línia de consens, de democratització, d'obertura a la
societat, un consens que certament no és aquell que hem vist a la
Fundació Balear per a la Música, allò de sis més un, o de sis
enfront d'un, això no és consens. Això és una altra cosa, a la qual
ja estàvem acostumats, i que nosaltres no acceptam ni creim
democràtic, ni creim correcte.

La primera proposta és que es consensuïn amb tots els grups
parlamentaris el calendari de tramitació de les lleis
d'atribució de competències als consells insulars, i els seus
continguts I ho feim així, i especificam amb els grups
parlamentaris, perquè no creim que la vertebració
institucional d'aquesta comunitat autònoma, de la qual els
consells són una part importantíssima, hagi de ser una
qüestió de partidisme, una qüestió sotmesa a qüestions
d'oportunitat, de si ara governen els meus o no governen, o
que és el que jo em vull retenir o el que no em vull retenir,
sinó a una visió global que permeti fer passes coherents, i
no a l'arbitri dels interessos partidistes com es va manifestar,
per exemple, amb la modificació del la Llei electoral que
nosaltres hem plantejat, i altres grups parlamentaris han
plantejat. No facem, per tant, una qüestió de partidisme la
vertebració de la nostra comunitat autònoma, sinó que
partim de criteris de consens, tal i com el president va
proposar.
En segon lloc, la segona proposta, una mesura que
entenem que és plenament coherent, és que sigui possible en
aquesta cambra la creació de comissions d'investigació tan
sols amb la sol•licitud de dos grups parlamentaris. Això
creim que és important si volem recuperar el paper del
Parlament com a cambra que controla l'actuació del Govern,
i cambra viva, que no és un lloc on es fan debats, que moltes
vegades no tenen concrecions, no permeten exercir la funció
democràtica del Parlament.
En aquest mateix sentit anirien les propostes 3 i 4,
potenciar la nostra cambra parlamentària, instant el govern
a comparèixer i explicar qüestions importants, com és allò
que ha passat amb l'adquisició de l'edifici de Can Sales, i
tota la qüestió de política d'avals de l'empresa pública Isba,
i la política d'inversions de la Societat Balear de Capital
Risc. El nostre parlament es troba amb una limitació que ve
determinada per les competències que exercim, que són
molt poques, són molt escasses. És una cambra que qualque
vegada pareix que li donam una ressonància, els debats es
duen amb una transcendència, i llavors veim què hi ha
davall, i trobam poc. Perquè ni hi ha Educació, ni hi ha
Sanitat, ni hi ha allò que dona cos a les comunitats
autònomes amb una mica d'àmbit competencial, les
comunitats autònomes que deim històriques, o que han
sabut lluitar, que no ha estat el cas de la nostra, per
aconseguir unes competències. Si al Parlament li eliminem
possibilitats d'exercir les seves funcions encara anam cap un
major provincianisme.
Després, la proposta de resolució número 6 la vàrem
comentar ahir, no m'hi estendré. Rebutjam l'actuació del
govern en tot el relatiu a l'objetiu 5B. Comprenem que hi
pot haver mancances econòmiques. Si n'hi ha és perquè el
Govern balear no ha sabut ni ha volgut lluitar per resoldre
temes importants del seu finançament. Però entenem que ja
seria una pura ironia que un tema tan important que és tot
allò que afecta el medi rural, i aquest és un dels objectius
del 5B, estigui així com està, frustrat, desesperançat,
contradient el que va dir el Sr. Soler quan va parlar de la
famosa esperança. Per a nosaltres, el tema del medi ambient
és un tema lligat a la permanència del la vida econòmica en
el Pla, a la Tramuntana, a les illes de Menorca i d'Eivissa,
als municipis rurals, que necessiten inversions i necessiten
recursos.
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I per això, i en la mateixa línia, la proposta número 7, on
plantejam algunes qüestions ja debatudes sobre el tema
hidrològic, que fan referència que no s'expoliïn els recursos
hídrics dels pobles, del medi rural, de la pagesia, en funció d'uns
interessos de creixement, moltes vegades purament especulatius.
Ahir sentíem, i ho reflexionàvem, la intervenció de la Sra. Maria
Salom, allò que som la comunitat autònoma que té grans espais
naturals, els que tenim més espais naturals protegits. Ho veim
escrit a publicacions del Govern balear, quan veim unes taquetes
de color verd que representen el 30% de la nostra comunitat
autònoma. Pensam que això s'ha de concretar i que hi ha d'haver
mesures, que s'han de determinar en els plans especials de les
àrees naturals, que això és ben urgent, perquè protegir no és fer
unes taques, no és fer unes normes. És fer efectiva aquesta
protecció, perquè alerta que aviat no ens trobem que aquestes
àrees naturals de natural en tenguin poc, i siguin teòricament
àrees naturals, però hagin estat degradades sense funcions, sense
una ordenació dels seus usos.
En el tema del tren, és una tasca que ja fa molts d'anys que es
lluita en aquesta comunitat autònoma, Sr. Soler, fa molts d'anys
que es treballa. Vostè va esser injust ahir, i va fer una
generalització falsa perquè, li vull recordar, que el PSM, si
haguéssim d'ajuntar en un carpeta les iniciatives que hem
proposat en aquesta cambra sobre el tren, quan era una funció i
una competència en mans del Govern central, i instarem, i
lluitarem, i treballarem, podríem haver de menester bastant
d'espai per reunir totes aquelles iniciatives que quasi sempre
varen caure en un sac buit. Per tant, nosaltres continuarem
lluitant per allò que creim que és millorar la xarxa ferroviària, i
per això demanam plans d'inversions, demanam, també, i
proposam l'atribució de competències als consells insulars. I
això, Sra. Salom, és lògic. Això és coherent. També proposam
que es mantengui el quilòmetre zero a la Plaça d'Espanya, això
és evident.
I pas a una altra bateria de propostes que són de caire
econòmic. Ahir varen esser, la majoria d'elles, argumentades. La
12, 13, 14, 15, 16, fan referència a la democratització del sector
agrari fent possible la racionalització administrativa i és posar en
funcionament una sèrie d'instàncies, com són el Consell Agrari
i el Consell Pesquer. I la número quinze, proposam una sèrie
d'ajuts per a refugis de caça, perquè pensam que a les Illes
Balears hi ha una excessiva pressió cinegètica i que fan falta
mesures que minvin, en benefici precisament d'aquesta activitat,
l'excessiva pressió existent.
En matèria d'indústria i comerç proposam, la proposició 17,
revisar el Pla d'Industrialització, la 18, una llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'indústria i
comerç.
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En matèria turística proposam mesures actives, clares,
per tal d'erradicar l'oferta turística no legalitzada. Creim que
és un tema bàsic, el compliment de la normativa a tots els
nivells, hem insistit, s'ha insistit molt en temes com la
inspecció, i podem continuar insistint. I també ens preocupa,
i per això proposam que s'efectuï una comunicació en el
Parlament sobre el grau de compliment del pla de
modernització de la planta hotelera. També, la proposta 22,
suprimir la Direcció General de Promoció Turística i
presentar una llei d'atribucions, en el termini de tres mesos,
de competències als consells.
En matèria cultural, proposam instar el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb les
comunitats autònomes que tenen la nostra mateixa llengua,
d'acord amb el que propugna l'Estatut, i d'acord amb el
pacte proposat a les conclusions del segon congrés de la
llengua catalana, i seguint altres precedents bastant clars. I
volem dir una cosa, això és una qüestió que interessa,
sobretot, les Illes Balears. El fet de beneficiar-nos de
recursos, de possibilitats en matèria lingüística i cultural,
que altres comunitats autònomes que tenen més volum de
competències, que tenen més experiència, que han treballat
més, que no és un descobriment nou, com pareix que feim
nosaltres aquí, sinó que hi duen una tradició d'anys, de
treball, d'organització, creim que ens interessa a nosaltres
participar en convenis que beneficiaran la nostra cultura i la
nostra política lingüística. Proposam, també, i instam el
Govern, volem que s'insti el Govern que es dobli per a l'any
96 l'aportació a les escoles de música, que en aquests
moments s'estan reduint.
En matèria de política lingüística, voldríem que s'instàs
el Govern a establir convenis amb el Ministeri d'Educació
per exigir el coneixement de català als ensenyants, cosa avui
molt relaxada i que en absolut no s'acompleix. Igualment,
voldríem que s'instàs, en aquest mateix sentit, la progressiva
normalització de l'administració perifèrica, que volem
remarcar que, en alguns aspectes, té nivells avançats de
normalització, en altres no es fa res, però que també, en
alguns casos, hem constatat voluntats de progressiva
normalització, i en aquesta cambra en volem deixar
constància. Demanam una comunicació político-lingüística.
I després feim una proposta que pot semblar contundent,
exagerada deia ahir el Sr. Soler, que és reclamar al Partit
Popular les quantitats cobrades de la concessionària del
túnel de Sóller. Por parèixer contundent però creim que això
seria una bona manera de restablir la salud democràtica i la
confiança en els polítics, esser conseqüents i coherents en
coses que ja semblen constatades, que semblen evidents.
Política social, demanam augmentar les aportacions al
salari social. Creim que 50 milions són molt pocs. Pensam
que 100 o 150 serien el mínim. I demanam, també, la
proposta 34, i ja vaig acabant i reduint l'exposició, que el
Parlament insti el Govern a fer una aportació econòmica al
fons mallorquí de solidaritat i cooperació, i igualment,
afegiríem, aquí no s'ha constatat, a altres fons que puguin
existir a Menorca o Eivissa en aquest mateix sentit. I això
ho proposam perquè els fons de solidaritat i cooperació no
són instàncies partidistes. Són instàncies que just volen
assegurar una major eficàcia i una major coherència a totes
les actuacions de les administracions perquè no siguin tan
disperses. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició dels diferents
grups parlamentaris, per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Dir que bàsicament el Grup Mixt està
d'acord amb les proposicions presentades pel Grup NacionalistaPSM, perquè toquen una mica grans àrees en les quals,
òbviament, estam d'acord, prioritats, ecologisme, agricultura,
democratització de les institucions, eliminació d'empreses
públiques innecessàries, potenciació de la política lingüística,
una, la 20, molt interessant sobre eradicació de l'oferta turística
il•legal, ja seria hora que el Govern balear s'ho prengués
seriosament, la número 8, crec que és poc pretensiosa, sobre la
unificació de la gestió ambiental dins la Direcció General de
Medi Ambient, però bé, en qualsevol cas anunciar que el Grup
Mixt votarà favorablement totes les propostes. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Dir, també, que des d'Esquerra
Unida es donarà suport a quasi totes les propostes presentades
pel Grup Nacionalista, perquè efectivament són perfectament
assumibles dins la línia de la política que planteja Esquerra
Unida. Hi ha qualque, jo no diria dificultat, però, per exemple, a
la proposta número 9, quan planteja la presentació en el termini
de sis mesos de tots els plans especials de les àrees naturals
d'especial interès, realment el termini és certament ambiciós en
la seva expressió numèrica, però jo crec que la voluntat política
és clara i compartida que això estigui enllestit com més aviat
millor. Ens abstendrem en el tema de la proposta número 22, no
tant perquè no creim que els consells insulars no hagin de tenir
un paper en la promoció turística, sinó perquè la manera com
està expressada la proposició que ve a significar que la
Comunitat Autònoma com a tal, és a dir, el Govern autònom
deixi de tenir un paper en la promoció turística, la veritat és que
no ens sembla una redacció afortunada, i en aquest sentit, ens
abstendrem. Ens abstendrem també en una altra qüestió que és
el tema número 30, del salari social, no perquè no estiguem
d'acord en augmentar la partida pressupostària, lògicament, sinó
perquè l'expressió de la proposta és excessivament raonable.
Simplement mantenint la dotació pressupostària en pessetes
constants, es compliria per part del Govern la moció aquí
presentada, perquè lògicament suposaria un increment en termes
nominals de l'aportació econòmica. Llavors, no sé la posició que
tendrà el Partit Popular, però és que la veritat a Esquerra Unida
no ens agradaria fer el favor al Partit Popular, de votar a favor
d'aquesta proposta, i que damunt semblàs que tenen cap tipus
d'interès real amb aquest tema. Llavors, com a toc d'atenció,
Esquerra Unida s'abstendrà en aquesta qüestió.

Per últim, votarem a favor de la proposta número 29, és
a dir, del fet que el Partit Popular torni els doblers que
indegudament ha cobrat de comissions del túnel de Sóller,
perquè nosaltres sí pensam que la utopia ha d'esser votada
en aquest parlament. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Diputada
Carme García.
LA SRA. GARCÍA I QUEROL:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Vull dir per endavant que el nostre grup donarà
suport a quasi totes les propostes de resolució presentades,
i per tant no farem esment de cada una d'elles. En general,
perquè coincidim en la valoració de les actuacions de
l'equip de govern, i amb els objectius polítics en matèria de
competència als consells insulars, empreses públiques, medi
ambient, agricultura, regulació de l'oferta turística, política
lingüística, salari social, i altres. En concret, i també en
concret perquè algunes d'elles recullen propostes
presentades pel nostre grup. Així passa amb el punt que
acaba d'esmentar el representant d'Esquerra Unida, el
número 30 sobre el salari social, que el nostre grup ha
presentat una proposta de resolució que també demana un
increment però és més ambiciosa perquè fixa quin ha d'esser
aquest increment, tot i així votarem a favor, naturalment.
Vull fer especial referència a l'abstenció del nostre grup
a la proposta de resolució nombre 34, relativa a l'aportació
econòmica al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
perquè malgrat que el portaveu del grup ha fet menció que
havien oblidat el Fons Menorquí de Cooperació, que sí que
està constituït, i que qualque diputat del seu grup sap molt
bé que és així, el que està escrit és que la transferència és
només al Fons Mallorquí. Nosaltres no hi estam en
desacord, però hem de manifestar que aquí en falta un.
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He dit el principi que el nostre grup donaria suport a quasi
totes les propostes de resolució. Efectivament, he dit quasi
perquè he d'anunciar el vot en contra del nostre grup a la
proposta número 29, que fa referència que el Partit Popular
ingressi les quantitats cobrades de la concessionària del túnel de
Sóller a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma. Votarem en
contra perquè pensem que aquest tema està en via judicial, i són
els tribunals qui han de dir qui ha comès delicte i qui no, quines
quantitats s'han desviat, i a qui corresponen aquestes
responsabilitats legals. Tant en el cas del túnel de Sóller com en
els altres escàndols que han sacsejant aquesta comunitat els
últims anys i mesos, nosaltres pensam que el Govern i tots els
implicats han d'assumir responsabilitats polítiques i dimitir, si
cal. Altra cosa són les responsabilitats penals que les han de
decidir els tribunals. Donar suport a aquesta proposta és tant com
acceptar que el Parlament pot jutjar, sentenciar, i nosaltres no ho
entenem així.
Per contra, i en línia amb la nostra postura, m'agradaria fer
esment especialment a la seva proposta número 2, que votarem
a favor, de mesures de regeneració democràtica per permetre que
es puguin constituir comissions d'investigació com a instrument
parlamentari de transparència política, i que podem lligar
perfectament a altres que fa el Grup Socialista, relatives també
a la transparència política, com són compareixences quinzenals
del president al Parlament, i la creació del registre públic de
contractes. Qualsevol mesura que en aquest sentir rebés el suport
del Partit Popular i aplicada pel Govern, sí significaria un canvi
polític significatiu respecte els anteriors governs. Res més.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Joan Marí.
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Al punt número 7, sí que li donam suport, però al
principi de la meva breu intervenció deia que només
n'aprovaríem un trosset, perquè ja li puc avançar que
nosaltres aprovarem el punt 19 que presenta el PSOE en
aquest mateix sentit, i per tant d'acord amb el que estableix
el Reglament de la Cambra, el Sr. President ja haurà pres
esment d'aquest punt, i ja es veurà que la seva proposta
haurà decaigut, almenys en aquest apartat segon. Però sí que
els donam la raó.
Quant al punt número 8, puc avançar que el Govern no
vol fer una sola Direcció General de Medi Ambient, però sí
vol crear una agència de medi ambient, almenys aquesta és
la voluntat. Per tant, poden constatar, una vegada més, que
la voluntat que ahir expressava el nostre president, o abans
d'ahir, de diàleg i consens, si bé per ventura no és a cada un
dels punts, almenys en la filosofia de protecció
mediambiental està ben reflectit en aquest avanç de creació
d'una nova agència de medi ambient, que ja li puc avançar.
Quant al punt 9, ens permetrà que sigui el Grup Popular
qui s'avanci a l'aprovació perquè aquesta filosofia que
vostès expressen aquí, està quasi idènticament recollida a
l'apartat f que aprovarà el partit majoritari. Una altra vegada
més el consens també ha arribat fins aquí.
Quant al tema del tren, de què tant se n'ha parlat aquí, la
veritat és que no és un tema que jo conegui molt, però sí que
em van convèncer molt i molt, naturalment a mi i al meu
grup, les paraules que va dir el president del Govern
referents a la problemàtica passada i present que té aquest
mitjà de comunicació. Dic que crec que podem estar
tranquils per si algú estima d'una manera especial el tren,
que crec que porta fins a Inca, aquí en tenim digníssims
representants i en buenas manos está el pandero, que bien lo
sabrán tañer, que diu aquell adagi castellà.

EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquestes propostes que presenta el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, el Grup Popular donarà suport a un trosset
d'una, i a les altres no els en podrem donar per una senzilla raó,
que ja sé que es repeteix moltes vegades aquí però que és la
veritat, perquè moltes coses que proposen el Govern ja les fa, i
perquè altres coses més delicades que també proposen ja les fan
els jutges, que són els que ho han de fer en aquesta primera
instància. De totes maneres, volem agrair les paraules del seu
portaveu referents al president del nostre govern, i celebrar tots
conjuntament aquest nou tarannà, a què vostè feia esment, el
mateix que també ahir, d'una manera especial, el seu company de
grup parlava que entre tots havíem d'abraçar la nostra llengua. En
aquest sentit democràtic i de diferència ideològica, com és lògic
perquè si no tots estaríem igual, jo passaré a defensar, quasi bé
punt per punt, no tots, però sí alguns d'ells.
El primer punt, nosaltres votam que no, perquè és la comissió
tècnica la que ja diu quin és el calendari en què s'han de fer
aquestes atribucions de competències, per tant ja ho faran ells,
allà on hi són tots, per cert. Els números 2, 3, 4, i 6, creim que els
consellers ja han donat prou constància de la seva voluntat de
manifestar davant aquesta cambra i les comissions allò que ells
estan fent, i també crec que puc dir que tant uns consellers com
els altres, d'acord amb el que estableix el Reglament, estan
disposats a venir davant les comissions pertinents per tal de
donar les explicacions adients. No és necessari concretar quines
són les obligacions del Govern i dels consellers, perquè, com
deia, ja ho estan fent.

Quants als punts 12, 13, 14, 15, 16, i 17, estan
pràcticament recollits molts d'ells, en la filosofia que té
aquest govern, i els que no estan recollits, senzillament,
votarem que no perquè al Govern li sembla o bé que està en
la seva voluntat fer-ho, o bé que alguna vegada hi ha alguna
dificultat pressupostària, perquè com s'ha dit tantes vegades
aquí, els recursos són limitats.
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Quant al número 20, que fa referència que el Govern prengui
mesures contundents per tal d'erradicar l'oferta turística no
legalitzada, si miren vostès damunt el meu escó, he fet dur un
diccionari per buscar exactament el significat de la paraula
contundent, i vol dir dirigir-se a una persona a cops. El nostre
benvolgut conseller de Turisme, l'amic Joan Flaquer, ho tendria
difícil, ell i els seus dotze inspectors, si havien de rebre a
aquelles persones que han fet possible que la nostra comunitat
sigui tan rica gràcies al turisme, si aquelles persones d'una
manera legal o il•legal, que jo no m'hi pos, els han de rebre o
expulsar d'una manera contundent, sembla esser que seria una
mica massa exagerat, i en qualsevol cas, aquest no és el tarannà
del Partit Popular. El que faci una cosa mal feta que la pagui,
però no cal donar-li pedregades.
Quant al número 23, aquest modest diputat que els parla, dir,
com algú de vostès ja sap, que fa uns tres anys, aproximadament,
a proposta del Consell d'Eivissa i Formentera, va tenir lloc a la
ciutat d'Eivissa una cimera de consellers de cultura de Catalunya,
de València i de les Balears, que per la seva raresa, per dir-ho
d'alguna manera, va estranyar a molta gent, semblava que no era
possible que València, Catalunya i Balears ens posàssim d'acord
en temes que a tots ens interessen quant a cultura. I va resultar
que el clima acollidor de l'illa d'Eivissa va fer possible que els
consellers de cultura d'aquestes tres comunitats arribassin a
alguns acords i que també arribassin a algunes concrecions, i
com vostès saben, hi ha el Patronat Ramon Llull, que no és que
sigui una eina primeríssima, però sí que almenys és una voluntat
de demostració que és possible l'enteniment amb el respecte
mutu a la història, a l'autonomia i a la idiosincràsia d'aquests tres
països.
Quant al punt 24 li direm també que no, perquè a mi
personalment com a diputat d'Eivissa, m'agradaria que en lloc de
doblar-se la quantitat per a les escoles de música, es creassin
escoles de música a les illes que no n'hi ha. Per tant, abans de
doblar les que ja hi són, creem les que no hi són. Si la seva
proposta, tal vegada, hagués anat en aquest sentit, no dubti que
hauria lluitat perquè això fos possible, però no és bo que uns
tenguin mil i encara se'ls hi dobli, a proposta de vostès, i que uns
altres no tenguin res. Jo ja reconec que vostès són de Mallorca i
que d'Eivissa i Formentera no en saben res, però què li hem de
fer, el seu partit allà no té èxit.
El 25 és el coneixement del català dels ensenyants per poder
obtenir plaça dins el territori de les Illes Balears, vostès haurien
de saber que quan un mestre o un catedràtic obté plaça a les
Balears i no domina el català, per tal que tengui una possibilitat
de fer efectiva la plaça que amb tant d'esforç ell ha aconseguit,
se li donen dos anys per poder tenir els certificats que se li
exigeixen. Altra cosa és que aquesta normativa no es pugui
canviar o no s'hagués de canviar, però el que és cert és que el que
està fet ara pel Ministeri és això que jo els dic.
Quant a la 26, el Govern fa cursos oberts de català per a
tothom, funcionaris de la Comunitat, locals, i també per això que
vostès proposen, per administració perifèrica de l'Estat. Una
vegada més he de dir que el que vostès proposen el Govern ja ho
està fent. Tal vegada si no ho fes sí que diríem que sí. Però com
que ja ho està fent no cal que ho hagin d'aprovar.

Quant a la proposta número 29, al nostre grup ens
sembla que qui ha de parlar, com he dit al principi d'aquesta
intervenció, ja parlarà, i per tant no ens fiquem en camises
d'onze vares que la justícia ja parlarà i, si s'ha de fer alguna
cosa, ja es farà. Però no està en mans del Parlament, sinó
que està en altres instàncies.
Quant al punt 35, perquè ja s'ha encès el llum vermell, el
president del Govern ja va manifestar aquí la voluntat ferma
que abans d'acabar, o com a màxim acabada aquesta
legislatura, l'aportació serà del 0'7% dedicat al tercer món.
En podem parlar les vegades que facin falta, poden fer
vostès les propostes que vulguin, però el Govern està decidit
a defensar aquesta postura i així ho farà.
I finalment la proposta número 36, també votarem que
no, perquè, com vostès saben molt bé, les prerrogatives que
té el President del Govern una, claríssima, és la de poder
nomenar o destituir els seus consellers, tenguin cartera o no
en tenguin. Per tant, al César lo que es del César, i a la
Cambra el que és de la Cambra, però aquesta és una potestat
que té el president.
Acabar recollint el seu tarannà democràtic i també, en
aquest to dialogant del qui és un mestre, el nostre president
Soler, he dit el que havia de dir el meu partit. Moltes
gràcies, senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a les propostes... Té
vostè la paraula per una qüestió d'ordre.
EL SR. MORRO I MARCÉ:
Efectivament, gràcies, Sr. President. Voldríem fer
constar que la proposta número 34 que per error
mecanogràfic hem posat "Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació", hauria de dir "els diferents fons insulars de
Solidaritat i Cooperació".
EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que aquesta és una modificació substancial i
no un error mecanogràfic, i crec que les senyores i els
senyors diputats així ho entenen. Si hi ha unanimitat a la
Cambra perquè es modifiqui, es podrà modificar sempre que
hi hagi acord per part de tots els portaveus. Però no és una
correcció d'error, sinó una modificació.
Allà on diu... La proposta número 34, no? Hi ha
inconvenient que es modifiqui en aquest sentit? Idò queda
modificada en el sentit exposat per part del portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
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Passam a les propostes de resolució..., per part del Grup
Socialista té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar a
partir dels pressuposts de la Comunitat per al 1996, el suport
transitori comunitari/salari social amb una partida equivalent, com
a mínim, al 0,7% dels pressuposts generals ordinaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a activar
programes dirigits a l'orientació i a les ajudes a les famílies i
menors especialment en situacions de risc social.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
adequadament i especialment les illes menors d'infraestructures i
serveis, dirigits a la protecció de menors en situació de
desemparament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre
una política decidida i efectiva per tal d'eliminar l'oferta turística
no legalitzada. A tal fi reforçarà els mitjans personals i materials de
la inspecció i prendrà la iniciativa legislativa pertinent per tal
d'augmentar l'import de les sancions corresponents.
5. El Parlament de les Illes Balears constituirà una comissió no
permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la finalitat d'establir-ne
un diagnòstic i elaborar propostes d'actuació de les diferents
administracions competents amb l'objecte d'allargar la temporada
turística i minimitzar els seus efectes sobre l'ocupació.
6. El Govern de la Comunitat promourà, d'acord amb els
empresaris i sindicats, la creació d'una agència pública d'ocupació.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
efectives les transferències de les competències en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca, menors i ordenació turística, en
el termini màxim de sis mesos, i les transferències d'artesania,
transports per carretera i cooperatives en el termini màxim d'un
any, amb el compromís d'incloure en les noves propstes de
transferències els fons d'inversió europeus i propis de la Comunitat.
8. El Parlament de les Illes Balears declara com a instrument
prioritari per a l'acció política del Govern, el diàleg social amb els
objectius següents:
- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells d'administració
de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Establiment d'un organisme d'arbitratge i mediació.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Molt Honorable
President del Govern de la Comunitat a comparèixer
quinzenalment davant la Cambra, per respondre les preguntes
i les interpel•lacions que li dirigeixin els diputats de la
Cambra.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de dos mesos, una modificació de la
Llei de la funció pública, que inclogui els coneixements mínims
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'han
de tenir per accedit a tots i cadascun dels llocs de feina de
l'Administració de la Comunitat.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per
aconseguir que el conjunt de funcionaris i personal laboral al
servei de la Comunitat, adquireixi els nivells mínims de
coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, que s'estableix a la Llei.
12. El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres del Govern de la Comunitat mitjançant
una ponència creada en el si de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. Per la qual cosa, el Govern de la Comunitat
remetrà al Parlament de les Illes Balears tota la documentació
referida a cadascuna d'aquestes operacions, immediatament
després que s'hagin realitzat.
13. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió especial de control dels contractes d'obres i serveis
de la Comunitat Autònoma. El Govern crearà immediatament
un registre públic dels esmentats contractes en compliment
d'allò que estableix la Llei de contractes de les administracions
públiques.
14. El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de quinze dies, una ponència formada per tots els
grups parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de llei de
finançació definitiva dels consells insulars, prevista a la Llei
de consells insulars.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir en el termini màxim de dos mesos les juntes insulars
d'explotació, previstes com a òrgans de participació a la
legislació d'aigües.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projuecte de
llei de creació d'un fons de cooperació municipal.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en
el termini de dos mesos presenti al Parlament la relació de
llocs de feina amb la seva retribució íntegra anual, el nom de
les persones que els ocupen i la naturalesa de la seva relació
amb l'Administració.
18. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
compliment dels compromisos del Govern en la redacció de les
directrius d'ordenació territorial per a les Illes Balears i insta
el Govern al compliment de les resolucions del Consell de la
Unió Europea en matèria de desenvolupament sostenible en la
redacció de les directrius esmentades.
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19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació,
i en especial al Ministeri d'Obres Públiques, a desglossar el
projecte de transvassament de Sa Costera (Proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana), inclòs en el conveni d'Obres Hidràuliques Govern
balear-MOPTMA, per tal de contractar separadament, amb la
major celeritat possible, les obres de conducció a través del túnel
en construcció, en règim de concessió, variant de la Serra d'Alfàbia
(túnel de Sóller).
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
als grups parlamentaris l'enquesta a la qual el president del Govern
ha fet referència en el seu discurs del 24 d'octubre.
21. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
consternació i el seu rebuig per la implicació de càrrecs públics i
de representació als escàndols econòmics del túnel de Sóller, Bon
Sossec, Brokerval-Inverbroker i Can Salas, i insta el Govern de la
Comunitat a depurar-ne les responsabilitats polítiques que afecten
el seu bon nom, i a tots els afectats a presentar la seva renúncia als
càrrecs que actualment ocupen a les institucions."
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Dividiré la defensa de les nostres propostes de resolució en
quatre grans temes. El primer fa referència a la regeneració de la
vida pública i a l'exigència d'una major transparència entre les
relacions de la vida política. El segon gran aspecte és la
potenciació del diàleg institucional, que nosaltres oferim centrat
en tres temes, la lluita contra l'estacionalitat, els consells insulars,
i la llengua. El tercer aspecte temàtic fa referència al diàleg
social i a la seva translació a l'àmbit de la política social del
Govern de la Comunitat Autònoma. I per últim, un conjunt de
resolucions referides a qüestions d'Ordenació Territorial,
Turisme i Recursos Hidràulics.
Comencem pel final, la nostra darrera proposta de resolució
insta el Govern de la Comunitat a depurar, dins el seu si, les
responsabilitats derivades dels escàndols polític-econòmics del
túnel de Sóller, Bon Sossec, Brokerval, Inverbroker, i Can Salas.
I demanar a les persones que apareixen com a implicades en
aquests escàndols la seva renúncia als càrrecs de representació
que avui ocupen. És aquesta una mesura profilàctica, necessària,
encara que no suficient per poder girar full, per poder donar per
tancat un període marcat pels escàndols de la corrupció no basta
la cosmètica gestual. No és suficient ni tan sols el profund
trauma que ha significat per vostès, senyores i senyors diputats
del Partit Popular, veure destituït el seu president recentment
electe. No. Cal que aquesta cambra efectuï, sense prejutjament
sobre les honorabilitats personals, o sobre les responsabilitats
penals que incumbeixen als tribunals de depura, que demani a
aquestes persones la seva retirada de la vida política.

Mesures de transparència, demanam compromisos en relació
a la compareixença quinzenal del president de la Comunitat
Autònoma, en relació al control parlamentari de les
inversions de financeres del Govern, jo crec que això ens ho
haurien d'agrair perquè la voluntat que el Parlament
s'impliqui amb el control de les inversions financeres del
Govern de la Comunitat Autònoma a la vista de les que
aquest efectua directament o a través de les empreses
públiques, signifiquen fins ara un seguit de fracassos en
aquest tema. La creació immediata del registre públic de
contractes, segons mana la nova Llei de contractes de les
administracions públiques, la remissió a aquest parlament
d'una cosa tan simple com és la nòmina de persones que fan
feina amb càrrec a l'administració pública, als seus
organismes i a les seves empreses, amb expressió nominal
del càrrec que ocupen i la seva retribució bruta anual. No
demanam entrar dins cap aspecte que faci referència a la
reserva privada dels seus àmbits tributaris, sinó simplement
la remissió d'una relació de noms, càrrecs i retribucions
brutes anuals. Cosa que després de demanar una vegada,
una altra, d'una manera, una altra, acollits a un article del
Reglament, a un altre, encara no ho hem pogut aconseguir.
I per últim, simplement per coneixement, que el Govern ens
remeti l'enquesta sobre la qual ahir el president de la
Comunitat Autònoma, va basar bona part del seu discurs,
que feia referència a una sèrie d'aspectes sobre opinions i
estats d'opinió dels ciutadans que aquesta cambra desconeix.
Si aquest primer paquet de mesures es compleix, aquest
primer paquet de mesures referit a la regeneració de la vida
pública, a la transparència, al millor grau de coneixement de
l'acció política per part d'aquest parlament per possibilitar
un millor control parlamentari, llavors podem començar a
parlar de diàleg institucional. Podem començar a parlar de
diàleg institucional sempre que marquen uns objectius.
L'objectiu del diàleg no és amenar notícies sobre què estam
dialogant, sinó la consecució d'uns objectius que nosaltres
oferim cenyits a tres aspectes fonamentals, primer,
l'estacionalitat, segon, el desenvolupament del protagonisme
dels consells insulars dins la vida autonòmica, i tercer, la
llengua.
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Comencem per l'estacionalitat, demanam la constitució d'una
comissió no permanent sobre la diagnosi i les propostes de
resolució que puguin atacar el més greu problema de la nostra
estructura productiva, molt més greu que el de la pròpia
insularitat. Ha estat l'estacionalitat la base sobre la qual s'ha
assentat la dinàmica depredació territorial que ha constituït
aquest model vergonyós, que ha rebut el nom de balearització,
d'ocupació i depredació del territori. És un factor de descohesió
social i de desintegració cultural perquè la concentració, que
s'està guaitant com una tendència perillosa de la temporada alta
cada vegada en un període més curt de temps, signifiqui
dificultats per a la integració socio-econòmica, laboral i cultural
dels treballadors del sector turístic i tota l'estructura productiva
que viu a l'entorn d'ell. Si s'aconsegueix aquest consens,
nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista, fa públic el seu
compromís de contribuir que aquelles mesures que emanin
d'aquesta comissió, que impliquin accions per part d'altres
administracions, sigui el Govern de l'Estat, siguin les
administracions europees, i estic parlant en concret de la
possibilitat de parlar de mesures fiscals que estan dins l'àmbit del
Govern de l'Estat, o de mesures de posar en marxa programes de
vacacions de tercera edat a l'estil de les que hi ha al Govern
espanyol a nivell europeu, nosaltres comprometem l'ús de la
nostra força parlamentària i política en aquesta cambra i fora
d'ella, per dur endavant aquest gran repte que significaria una
girada important del rumb que està prenent el procés de
concentració estacional i les conseqüències negatives,
econòmiques i socials, que aquest procés comporta.
Segon gran tema sobre el qual oferim el nostre diàleg
institucional, ens estimam més xerrar d'això com a fase prèvia al
consens, que és un objectiu que encara està un poc verd,
aprofundir sobre el paper dels consells insulars dins la nostra
comunitat autònoma. I això vol dir, per un costat, l'increment del
volum de les transferències que des del Govern de la Comunitat
Autònoma passin als consells insulars, fer efectiva una
participació important de la gestió dels consells insulars sobre la
globalitat dels pressuposts de la Comunitat Autònoma, i una
decidida acceleració del calendari de transferències que el
Govern ens ha ofert. Una decidida acceleració de tal manera que
al final d'aquesta legislatura, els consells insulars gestionin una
part important d'allò que l'article 39 preveu que gestionin els
consells.
Tercer gran ítem sobre el qual nosaltres oferim el diàleg, i
oferim arribar a un consens final, la nostra llengua. Feim dues
propostes de resolució sobre la modificació de la Llei de funció
pública, d'això n'hem parlat molt, i sobre un pla estratègic als
funcionaris que actualment exerceixen la funció pública, perquè
les xifres, tal com ahir es va posar de manifest en el debat,
d'acompliment d'objectius dels programes de reciclatge de català
dels funcionaris de la Comunitat Autònoma, són realment
deplorables, són realment baixes. Els pregam, senyores i senyors
diputats, que no prenguin aquesta oferta com un intent
d'enfrontament des d'un grup parlamentari de l'oposició amb el
Govern o amb el grup majoritari. És, de veritat, una proposta
d'un suport parlamentari a la política de normalització lingüística
que ha defensat el Sr. Soler i alguns membres del Grup
Parlamentari Popular, que no tots, malauradament.
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Tercera gran qüestió, tercer grup de propostes de resolució,
xerram de política social. Ahir, senyores i senyors diputats,
vàrem sentir el president de la Comunitat Autònoma
expressar-se d'una manera crípticament crítica sobre les
formes d'actuació política de l'anterior govern, de l'anterior
president, millor dit. I nosaltres hi estam d'acord. Estam
d'acord que determinades formes d'acció política que s'han
duit a terme per part del Govern de la Comunitat Autònoma,
no són adequades per aconseguir ni tan sols les finalitats
que tenien plantejades, reconeixement de despesa pública
supèrflua, per exemple en temes d'assessors, separació
radical de la política lingüística seguida fins ara, crítica i
separació del model de creixement econòmic plantejat per
l'anterior administració, suposen la base d'accentuar aquest
diàleg institucional i, a més, una altra cosa, treure el diàleg
al carrer. Fonamentar un diàleg social, donada per acabada
l'estrategia thatcheriana de l'anterior president de la
Comunitat Autònoma d'eliminar els sindicats, i introduir
una sistemàtica de diàleg, pel qual també volem reclamar
l'assenyalament d'uns objectius. I aquests objectius són un
pacte per a l'ocupació, la institució d'una agència pública
d'ocupació, la institució, d'una vegada per totes, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, una política social
que incrementi les prestacions i els programes socials, en
relació a famílies amb risc social i menors, un increment
substanciós de la partida destinada des del Govern de la
Comunitat Autònoma al salari social, la instrumentació de
mecanismes i institució d'arbitratges i mediació, i el
finançament dels sindicats.
I per acabar, Sr. President, el darrer grup de propostes
que fan referència a Ordenació del Territori, Turisme i
Recursos Hidràulics. Volia expressar la meva experiència
personal, però el llum no em dóna temps, quan jo vaig
entrar en aquest parlament, l'any 1987, s'acabava d'aprovar
la Llei d'ordenació del territori, vàrem passar una legislatura
reclamant les directrius d'ordenació del territori al Govern.
He estat quatre anys retirat de la vida política, he tornat a
aquest parlament, i continuam reiterant al Govern les
directrius d'Ordenació del Territori, vuit, nou anys de retard.
És realment lamentable perquè aquest és l'instrument
fonamental de la nostra política d'ordenació territorial.
Volem lamentar el retard, volem animar al Govern que
superi, imprimint una acceleració a l'aprovació de les
directrius, i volem dir-li que la sostenibilitat del
desenvolupament no caigui en el perill de quedar, una
vegada més, en pura retòrica, concretem, no xerrem de
desenvolupament sostenible i ho buidem de contingut,
introduïm a les directrius d'ordenació del territori els criteris
expressats a les resolucions del Consell de la Unió Europea
en relació al desenvolupament sostenible. Posem en marxa
les juntes insulars d'explotació d'aigua, organismes de
participació dels consells insulars, i dels usuaris, organismes
consultius, tremendament importants en la fase, en el
període i en la relació que en aquests moments la Comunitat
Autònoma té en relació a aquest greu problema.
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En relació al turisme, una cridada d'alerta, Sr. President,
estam veient, els experts així ens ho diuen, que en el que duim de
l'any 95 el nombre de places turístiques pot haver crescut entre
10 i 15 mil que se sumarien a les 4.000 d'increment de 1994. La
tendència, Sr. President, s'ha invertit, la tendència que en aquest
moment tenim en relació a l'oferta turística, ja no és una
tendència decreixent. L'any 94 i l'any 95 hi ha hagut un
creixement del nombre de places de l'oferta, equilibrable entre 15
i 20 mil places. Així ho assenyalen els experts. És una tendència
tremendament perillosa. Nosaltres pensam que l'aportació de
l'oferta turística no legalitzada en aquest procés és molt
important. I per tant, consideram prioritària la dotació de mitjans
materials, humans, i també legislatius a la Conselleria de
Turisme, la Inspecció de Turisme, per combatre, per fer el
possible, tot el que estigui en les seves mans, aquest fenomen.
En definitiva, i per acabar, Sr. President, és un conjunt de
propostes que intenten convertir en realitat algunes de les coses
que per ara no són més que paraules. Regeneració de la vida
pública, que passa pàgina signifiqui..., i entrar en els problemes
dels ciutadans no sigui apercebut pels ciutadans com una llei de
punt final, diàleg institucional i social sobre els problemes que
afecten econòmica i socialment els nostres ciutadans, implicació
de la Comunitat Autònoma en la construcció de la societat del
benestar, és a dir, una política social a l'altura de la comunitat
més rica d'Espanya, i una ordenació territorial amb vertaders
criteris de sostenibilitat. Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

Cal instrumentar un gran pacte per l'ocupació, dins el
qual les administracions públiques, i molt en concret
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de prendre la iniciativa, d'acord amb els
sindicats, d'acord amb la patronal, d'acord amb altres
administracions, sense dubte -convocam a això també a les
administracions insulars i locals, naturalment- per procurar
que no solament es combati d'una manera genèrica
l'estacionalitat, sinó que els poders públics, i més quan es
prepara un paquet de transferències en matèria de treball,
s'impliquin en allò que són dos grans aspectes de combatre
l'estacionalitat des d'un altre punt de vista, no des del punt
de vista de la política econòmica, sinó des del punt de vista
de l'acció política concreta; per un lloc la formació
ocupacional -d'això, se'n va parlar molt ahir-, per l'altre
d'una agència de col•locació íntimament lligada amb els
programes de formació ocupacional. En aquest sentit
nosaltres demanam al Govern de la Comunitat Autònoma,
i ens conformaríem, la veritat, amb una programació
acurada, detallada, amb un objectiu clar d'aconseguir una
lluita contra l'atur en aquesta comunitat autònoma, la
instrumentació d'un agència pública de col•locació, com han
fet altres comunitats autònomes. El model no és nou,
existeix a altres indrets del territori espanyol, per tal de
contribuir de manera positiva, tenint present, naturalment,
que dins l'etiologia del nostre problema de l'atur,
l'estacionalitat conforma la causa fonamental i la més
important dels problemes laborals de la nostra comunitat.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
li demanaria, Sr, Quetglas, després de sentir la seva exposició, si
fos tan amable d'aprofundir una mica. Tal vegada, la veritat és
que hi ha passat molt per damunt, o jo tal vegada no he prestat
l'atenció, però crec que hauria de menester una explicació de la
seva proposta número 6, pel que fa a la creació d'una agència
pública d'ocupació. Jo li demanaria que tengués a bé donar una
explicació un poc més somera d'aquesta proposta que realitza.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Obert torn accidental per part del
Govern, té la paraula el Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, Sr. Matas, la seva
percepció que he passat molt per damunt aquest tema, perquè
malauradament els 10 minuts de què un disposa per defensar la
globalitat de les propostes de resolució, no donen temps per
estendre's massa. En qualsevol cas aquesta proposta d'incardina
clarament dins el que nosaltres deim a la proposta, i a la defensa
que ahir va fer el nostre portaveu de la nostra posició sobre
aquest tema, hem de procurar un gran pacte per l'ocupació en
aquesta comunitat autònoma. El problema de l'estacionalitat, ja
ho hem dit, provoca seriosos problemes de desintegració social,
de manca de cohesió social, i és probablement, segons els nostres
diagnòstics, segons les nostres anàlisis, el més greu problema
que té aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Quetglas, per la seva aportació. Jo vull dir-li que crec que és
un tema que probablement no estigui desencaminat. Jo crec
que té un problema de temps, de moment; i també em
preocupa, tal vegada -insistesc que no estic en condicions en
aquest moment de tancar fermament- la limitació pública,
perquè crec que hauríem d'estar oberts a un àmbit més
ampli, per què no?, dins el que seria aquest diàleg que
nosaltres defensam, del que seria una agència d'ocupació.
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La veritat -i en això, vostè estarà d'acord amb mi- és que
aquesta qüestió pot estar molt mediatitzada pel que sigui la
transferència de la competència. Lògicament, el president de la
Comunitat Autònoma ja els va anunciar aquí que la Comunitat
Autònoma ha fet una important, jo crec, labor previsora en el que
ha estat la mediació en els tribunals arbitrals; i el president ahir
a les seves rèpliques ja els va anunciar precisament que el
Govern de la Comunitat Autònoma quan tengui competències,
perquè no pot ser d'altra manera, constituirà el tribunal laboral
arbitral, per la qual cosa ja ha fet feina amb els sindicats i amb
els empresaris.
Per tant, jo vull agrair-li precisament aquest aclariment, i dirli que no podrem aprovar aquesta resolució, perquè crec que no
està posada en el temps, i aquesta restricció em preocupa, però
sí crec que és interessant probablement la intencionalitat, i que
per aquest camí crec que estarem d'acord.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de
posicions per part dels grups.
Sra. Munar, té la paraula per part del Grup Mixt.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Majoritàriament seran votades amb un
sí les propostes del Grup Socialista. No obstant això, hi haurà
una abstenció, i a la número 19 un no.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part d'Esquerra Unida té
la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Esquerra unida ha observat i
examinat les propostes del Partit Socialista amb la mateixa bona
voluntat amb què ha examinat totes les propostes dels altres
grups parlamentaris d'aquesta cambra; és a dir, aferrant-nos al
seu contingut i amb voluntat d'arribar a acords, perquè pensam
des d'Esquerra Unida que és bo que es produeixin acords en
aquesta cambra, i que així es transmeti a la societat sobre temes
que són fonamentals. I sobretot sobre propostes que moltes
vegades no són simples apel•lacions al compliment de la
legalitat, i que per tant sembla raonable que aquesta cambra es
manifesti a favor que es compleixi la legalitat.
Aquest és l'esperit amb què Esquerra Unida examina aquests
propostes, l'hem vist afortunadament amb tots els grups, plurals,
d'aquesta cambra, exceptuant-ne un. A mi m'ha sabut realment
greu des del punt de vista polític observar com des d'aquesta
tribuna s'ha pogut afirmar -i consta en el Diari de Sessions- que
"a aquesta, aquesta i aquesta proposta no les votarem, perquè no
hi estam d'acord", cosa més que raonable, i continuació afirmar
"i aquesta, aquesta i aquesta no la votarem, i votarem en contra
perquè tanmateix hi estam d'acord i ho tenim assumit", amb la
qual cosa si s'està d'acord es vota en contra, i si s'està en
desacord també. És a dir, mai no es vota a favor, en no ser...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat. li record que ha de fixar la posició en torn a
les propostes presentades pel Grup Socialista, i no obrir-me
debat amb els altres portaveus. Gràcies.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
No faig un debat amb altres portaveus, fix la meva
posició en contrast amb d'altres posicions.
Per tant, Esquerra Unida fixa la seva posició des d'un
clima i una voluntat de diàleg i d'enteniment, que jo crec
que ha de caracteritzar especialment un debat de política
general que, insistesc, no es veu reflectit en tots els altres
portaveus.
I per tant, des d'aquesta posició de diàleg, i des de la
coincidència bàsica amb les propostes del Partit Socialista,
i sense que serveixi de precedent, Esquerra Unida votarà a
favor de totes les propostes presentades pel Partit Socialista.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM té la
paraula el Sr. Antoni Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:
Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Nacionalista-PSM
votarem afirmativament totes les proposicions del Grup
Socialista, tret d'una, malgrat que realment ens costi de fer
abstracció que aquest partit socialista, obrer i espanyol és
exactament el mateix que governa l'Estat, amb uns criteris
federalistes, com es demostra amb el sostre competencial
que avui té el nostre estatut. Però, estam convençuts que no
ha estat cap mostra, en alguns dels punts que ens presenta
avui, només per citar-ne dos, i és per mirar de veure si entre
tots hi avançam, cap aquí. El primer punt, l'1 és sobre el 0,7,
que realment és l'Estat el veritable destinatari de la
recomanació de Nacions Unides. Evidentment que nosaltres
donarem suport a aquest punt, tot i que també celebram la
proposta i el compromís que ha assumit el president en
aquest aspecte d'arribar-hi dins aquesta legislatura.
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Sobre el tema lingüístic, ens dol també la situació de
l'administració perifèrica, una actitud del Govern de l'Estat de no
finançar el suport decidit a la normalització lingüística i a les
llengües no castellanes, de no tenir un institut Cervantes, de no
tenir ajudes econòmiques, de la política de mitjans de
comunicació. De totes maneres donarem suport, evidentment, a
la Llei de funció pública, a aquesta substitució, i a arribar a un
gran consens entre tots els grups per avançar en aquest punt.
Tan sols hem anunciat un vot contrari, amb tota la resta és
evident que hi ha una gran consonància entre les proposicions
presentades i les que defensa el nostre grup; però és en el punt
19, sobre sa Costera. Creim que primer, abans de declarar
urgències, s'hauria d'aclarir, s'haurien de garantir els impactes
ambientals negatius del projecte, contrastar les al•legacions, i
garantir que no siguin perjudicats els cabals de la font de l'Olla
i sa (...). Tan sols volem fer un esment especial, només ens
detendrem en el darrer punt, sobre els casos de corrupció. El
nostre grup, també ja ho hem dit, té un gran desig, i li arribaria
molt poder arribar a consensos en els grans temes institucionals,
i garantir en aquesta legislatura moltes d'energies cap a aquest
punt. Però el Partit Popular creim que ha demostrat també en part
amb la seva actuació a l'Estat, que hi ha un (...) importantíssim
abans d'asseure's a aclarir aquests temes, i és la credibilitat dels
polítics i resoldre tots els escàndols, assumint les responsabilitats
polítiques fins a l'enfront. És imprescindible, i per tant donam
especial força i especial contingut a la darrera proposta de
resolució que presenta el Grup Socialista. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Joan Marí.
EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Damunt la
meva taula he deixat les notes que havia pres ahir quan el
portaveu socialista va parlar, i amb molta satisfacció, com havia
dit abans, he pogut donar-me'n compte que vostè també s'havia
donat compte d'aquesta nova esbrufada democràtica que viu
aquest parlament, i una demostració d'aquest nou tarannà de
diàleg i d'enteniment dins del possible en seran paleses mostres
algunes de les propostes que el meu partit li donarà suport i li
votarà afirmativament. Evidentment n'hi ha d'altres que no li
podem donar, per la senzilla raó d'aquell joc democràtic que si
tots fóssem iguals no hi hauria confrontació, que és l'esperit i
l'ànima de tota democràcia, amb el respecte mutu, això sí, i
sempre.
El punt primer de les seves 21 propostes, com ja havíem dit
abans a un altre grup, el Govern en el termini de quatre anys
haurà arribat a aquest sostre del 0,7.
Al punt segon el Partit Popular li dóna suport. Diu "el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a activar
programes dirigits a l'orientació i ajudes a les famílies i menors,
especialment en situacions de risc social". Nosaltres li donam
suport perquè compartim amb vostès aquesta necessitat social i
perquè sempre els més desfavorits són aquells que necessiten
més ajut.

Al punt tercer li direm que no, perquè entenem que les
institucions ja tenen cura d'aquest problema que vostès
esmenten aquí, i en el cas d'una illa menor; i a mi
personalment això d'illes menors no m'agrada gens. Les illes
tenen nom, i jo sempre som partidari de citar-les pel seu
nom, perquè això d'illa menor sembla una petita o una gran
prepotència, cosa amb què els que som de les illes menors
no hi estam d'acord, perquè som ja almenys majors, malgrat
que Mallorca faci honor a l'etimologia de què vostès
n'empren quan parlen de les altres; però diguem-les
Menorca, Pitiüses en tot cas, Formentera o Eivissa, però no
emprem aquest "illes menors"; que a mi em recorda aquell
programa de televisió autonòmica d'un país germà que
parlen del les Illes, com allò de "terrenos de ultramar a
conquistar", cosa que per altra no aconseguiran.
El punt número 4 parla de l'oferta turística no
legalitzada. Crec que va ser el president del Govern que ja
va anunciar que s'augmentarà el nombre d'inspectors, per
tant aquesta oferta turística cada vegada serà més petita si
aconseguim que aquests inspectors facin bé la seva feina,
com és de suposar a priori que així ho han de fer. També el
Govern estudia un pla per lluitar contra l'oferta turística
il•legal, i a mi m'ha sabut molt de greu sentir aquí unes
paraules de què tots en som culpables, però que no havíem
de repetir, quan es parla del terme "balearització"; justament
si algun municipi té o pot tenir aquest qualificatiu, vostès
saben molt bé quin és, i jo també, perquè el veig quatre
voltes per setmana quan hi pas per damunt en l'avió, i que,
per cert, a més d'aquella quantitat d'edificis que es veuen,
també es poden veure uns camps de golf preciosos, dos que
n'hi ha i altres tants que es volen fer. A una banda no se'n
vol cap, a les illes menors no, i a la Majorica sí. Tots moros
o tots cristians. Jo vull que tots siguem cristians,
naturalment.
El punt número 7, ja n'hi ha un, de calendari, però jo li
demanaria al Sr. Portaveu socialista, a qui s'han de fer
efectives les transferències, perquè aquí no hi diu. Supòs
que vostè es refereix al consell insular. Per tant, si la
legalitat ho permet, hi haurà d'afegir vostè aquesta
mancança, que jo només vull atribuir a una petita errata
mecanogràfica. Però, tornant a posar la mateixa cançó que
tantes vegades deim els que representam el Govern, i que és
l'única cançó que es pot anar cantant, i que sent d'altres
auditoris, pareix que el que vostès demanen el Govern ja ho
fa.
El punt número 9, és amb gran satisfacció, com a
portaveu del Grup Popular, que li deim que el nostre
president ja ha donat compte que no és necessari que aquí
li diguem per llei, o ordenar-li allò que ha de fer. Crec que
era Ramon Llull que deia que el coneixement engendra
amor, i el desconeixement odi, i així ho diu, a més, aquest
monument que vostès tenen a Mallorca, i ho diu en llatí:
Iustitia generat pacem et iniuria bellum. No cal posar-li al
president apretat aquí, el president vendrà les vegades que
ell estimi convenient, i no dubti que, coneixent el seu
tarannà, ho farà tal vegada més voltes de les que vostès
voldrien, perquè els aportarà solucions que vostès pensen
que només tenen vostès, i les té el meu grup i la té el meu
president.
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Quant al número 10 -ja s'encén el llum groc- no sap vostè
amb quina alegria el meu partit l'aprovarà; i com que nosaltres
votarem les votacions abans que vostès, doncs nostre ho farem
avui o ho farem el dia que ho pensem necessari.
El coneixement del català es pot adquirir amb les classes que
el Govern fa per a tots els funcionaris, els que són nostres i els
que són perifèrics. Tothom pot aprendre el català si en té interès,
cosa absolutament necessària per arribar al coneixement, l'estima
i l'apreci de la nostra pròpia llengua.
El punt número 13, els que vos dedicau d'una manera més
especial a fer pressupostos i ofertes públiques, coneixeu molt
millor que jo el compliment que s'ha de fer a la nova normativa
vigent, i per tant no cal dir-li que sí, perquè no hi ha més remei
que fer-ho així com està establert per llei.
El punt número 19 els ho aprovarem, perquè hi estam
senzillament d'acord, i perquè anam en el mateix camí. Tornaré
una mica enrera, al punt número 18, el Partit Popular presentarà
en aquest sentit també, i l'apartat e) que presentarem nosaltres
recull això que vostès proposen, i per tant, com que nosaltres
serem primers, aprovarem primer el nostre, i el de vostès supòs
que decaurà.
Sr. President ja acab.
I realment qui està consternat pel punt número 21 som
nosaltres. "El Parlament de les Illes Balears", diu el Partit
Socialista, "manifesta la seva consternació i el seu rebuig per la
implicació de càrrecs públics i de representació als escàndols"
que s'han fet aquí i allà, i "insta el Govern de la Comunitat a
depurar-ne responsabilitats polítiques que afecten el seu bon
nom". Estan vostès consternats pels escàndols. I nosaltres, que
no hi estam pels seus? Els seus estan demostrats, els nostres
encara no; i per tant els deim que no. I els deim que no perquè hi
estam totalment en contra, i és la millor manera...
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Passam a les darreres propostes de resolució, les
presentades pel Grup Parlamentari Popular; i per fer la seva
defensa té la paraula la seva portaveu, Sra. Maria Salom.
"El Parlament de les Illes Balears assumeix com a pròpies
les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció
política i de govern, i que es concreta en les resolucions
següents:
A) El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'habitatges de protecció oficial en règim especial (1996-99)
i el Pla de formació ocupacional (1996-99) són unes bones
mesures per millorar la cohesió social i per això li dóna el seu
suport.
B) Tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs hem d'intentar despertar un major grau de
consciència autonòmica i aprofundir en les possibilitats de
l'Estatut; de la mateixa manera que s'ha de desplegar el paper
autonòmic dels consells insulars com a vida de doble efecte:
augmentar la consciència autonòmica i cohesionar les Illes; el
Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Tècnica
Interinsular a acomplir el calendari establert en el si de la
comissió en dues etapes quant a la transferència de
competències als consells insulars.
C) El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'aconseguir un reconeixement d'autogovern més ampli;
l'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres, que hem de continuar treballant amb tenacitat i que
l'estratègia més raonable per actuar en matèria de
reivindicació estatutària hauria de passar per un treball de
consens, encara que iniciem aquest camí amb acords petits o
d'escassa significació autonòmica.

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. MARÍ I TUR:
Sí, però em deixi acabar. Anava fer una cita llatina dedicada
al Sr. Triay, ja que ahir va parlar de Sant Pau, però ho deixarem
per un altre esdeveniment. Només era dirigit al president del meu
partit, que vostè va parlar de Damasc, del cavall i de la llum. Jo
volia acabar dient allò que li va dir Déu, amb aquella veu
misteriosa que va sortir pel desert, que deia "Pau, Pau, per què
em persegueixes?". És a dir, que es deixin vostès de perseguir,
deixin treballar amb tranquil•litat el nostre Govern, i ja veuran
com ho farem bé, malgrat vostès. Moltes gràcies.

D) El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moments, el marc més idoni per a una política activa
de cooperació, iniciativa, en tot allò que sób objectius i
mancances comuns amb altres territoris insulars, és l'Imedoc,
illes de la Mediterrània occidental, format per tres regions
insulars, de tres estats diferents, amb problemàtiques similars;
i a més a més, el Govern balear tractarà d'informar a la
Cambra dels seus programes i línies d'actuació.
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E) Atès que la majoria de ciutadans han manifestat que volen un
model territorial qualitatiu especialment sensibilitzat amb el
manteniment dels valors naturals i mediambientals de les Illes, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a posar en
marxa un calendari per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació
del territori: aprovar les hipòtesis del model territorial per gener
del 1996 i presentar l'avanç de Directrius el mes de setembre vinent.

L) Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics
que facin reerència a la llengua pròpia de les Illes Balears
hauran de tenir especial cura a protegir, defensar i difondre
les nostres modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17
de la Constitució Espanyola i l'article 14 de l'Estatut
d'Autonomia, com a expressió de la riquesa lingüística que ha
de ser objecte d'especial respecte i protecció.

F) El Parlament de les Illes Balears insta que el Govern balear
a l'hora de redactar els plans especials de desenvolupament de la
Llei d'espais naturals prioritzi aquells que tenen més demanda d'ús
públic.

M) El Parlament de les Illes Balears es manifesta partidari
de les polítiques d'acció positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona al món laboral i a continuar realitzant
polítiques per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
En aquesta línia, instam el Govern a presentar el II pla
d'igualtat de la dona."

G) El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori a obrir el procediment que es
consideri oportú per tal de reconduir la situació dels camps de golf,
que en data d'avui, tenen autorització per utilitzar aigües
d'extracció a l'objecte de garantir que, en el termini màxim de dos
anys, passin a utilitzar aigües depurades per regar els camps de
golf.
H) El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent amb caràcter consultiu, amb la mateixa
composició política que les comissions permanents, per estudiar el
problema de l'escassesa d'aigua a les Illes Balears, que elabori
propostes d'actuació adequades per resoldre la problemàtica.
I) El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Obres
Públiques, Transport i Medi Ambient perquè iniciï els tràmits legals
tendents a la firma del conveni de carreteres amb el Govern balear
objecte de la proposició no de llei aprovada pel Congrés dels
Diputats; per això assignarà, en els pressuposts d'inversió de la
Direcció General de Carreteres, les quantitats necessàries en els
exercicis successius.
J) El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant un nou pla d'embelliment de les zones
turístiques en el qual els conceptes principals siguin la realització
d'operacions d'esponjament i regeneració turístiques i la dotació
d'equipaments complementaris com a actiu de captació de turisme
en temporada mitjana i baixa.
K) El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB serà sempre el de la Constitució,
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de
normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern s'esforçarà
per defensar i promoure la nostra llengua, amb una atenció especial
a les nostres modalitats insulars, com a element potenciador i
diferenciador de la nostra identitat com a poble. Així mateix, el
Govern de la Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús progressiu i
nornmal d'aquesta en l'àmbit oficial i administratiu i la posarà com
a requisit d'accés i n'establirà els diferents nivells en funció del lloc
de feina que s'hagi d'ocupar; això no obstant, la cooficialitat de les
dues llengües ha de suposar un fet de normalitat i no un argument
de confrontació.

LA SRA. SALOM I COLL:
Bon dia, senyores i senyors, Sr. President. La
presentació per part del meu grup d'aquestes propostes de
resolució, jo crec que no és més que la confirmació del que
vaig dir ahir des d'aquesta tribuna quan vaig intervenir en
nom del meu grup parlamentari, la mostra que el Grup
Parlamentari Popular està en sintonia amb les línies que
varen marcar els distints consellers a les seves
compareixences a distintes comissions, per explicar quin era
el programa d'actuació dels propers quatre anys al front de
les conselleries, en sintonia, idò, així amb el discurs que va
fer despús-ahir el president de la nostra comunitat.
En aquest sentit el nostre grup ha presentat 13 propostes
de resolució. Millor dit, n'hem presentades 13 però n'hem
retirada una, hem retirat la número h), perquè ens hem posat
d'acord els distints portaveus dels distints grups
parlamentaris, i totes aquelles propostes de resolució que
afectaven qüestions que en aquest moment estan dins el
Parlament, que estan en tramitació parlamentària, hem
decidit llevar-les d'aquestes propostes de resolució per
debatre-les més tranquil•lament en properes sessions
parlamentàries. Idò així, aquesta proposta nostra que feia
referència a la creació d'una comissió no permanent en el
Parlament, amb la mateixa composició que la resta de
comissions parlamentàries per estudiar la problemàtica de
l'aigua a les nostres illes, i intentar estudiar possibles
solucions, doncs aquesta l'hem retirada, i supòs que la
setmana que ve o l'altra veurem la moció del Grup
Parlamentari Socialista respecte d'aquesta qüestió.
Les nostres propostes van encaminades a aconseguir que
una societat viva, una societat moderna i pròspera tengui en
compte certs elements de cohesió social, Pla de formació
ocupacional, Pla d'habitatges i una sèrie de mesures a les
quals el nostre grup parlamentari vol donar el total suport.
Volem que els sectors de la nostra societat més desprotegits
puguin gaudir d'aquestes mesures especials, com podrien ser
les que m'he referit abans, l'habitatge i un bon pla de
formació ocupacional al qual puguin acudir un caramull de
persones que en aquest moment es troben en situació d'atur.
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Per altra banda, les nostres propostes van encaminades a
reclamar més transferències cap a la nostra comunitat autònoma.
Volem assolir un major sostre competencial, volem aprofundir
en el nostre estatut d'autonomia. Però pel que fa referència a
augmentar la consciència autonòmica, consideram que s'ha donat
en certa manera una passa important, i que és positiu el que es va
aprovar fa poques setmanes a la Comissió Tècnica Interinsular,
que és el calendari de transferències de competències de la
Comunitat als distints consells insulars, un traspàs de
competències el calendari del qual es va aprovar en dues fases.
Una cosa és certa, i és que les nostres són propostes jo crec
que de feina, propostes per continuar treballant, i si és possible
tots junts, i aconseguir aquest grau que demanàvem aquests dies
de consens, per intentar que en temes importants s'ha d'intentar
incrementar el nostre sostre competencial, puguem tenir el
màxim de consens des dels distints grups parlamentaris d'aquesta
cambra; i evidentment trobar una coordinació amb els
interlocutors de l'administració central.
Voldria recordar que el nostre grup ha estat sempre obert a
aquest consens. Aquí hem pogut sentir, pens, moltes vegades
com des d'aquesta mateixa tribuna es feien oferiments des de les
distintes conselleries, des del distints membres del Govern.
Quant a la nostra comunitat, vull incidir que no estam tot sols,
i que per tenir força és necessària la nostra integració dins les
regions d'Europa, o intentar cercar aquest camins comuns entre
distintes regions europees, com podrien ser les illes del
Mediterrani occidental, illes que poden tenir unes certes
característiques comunes, com són les illes de Còrsega i
Sardenya. Vull destacar en aquest punt la importància de
l'Imedoc com a marc idoni, crec, per desenvolupar aquesta
política activa.
Aquí hem de destacar que també les nostres propostes van
dirigides a aconseguir un model territorial, sensibilitat en el
manteniment del nostres valors naturals, del nostre medi
ambient, per la qual cosa creim imprescindible -i així ho
destacam en aquestes propostes de resolució- l'aprovació dins un
calendari que hem establert de les Directrius d'ordenació del
territori, i el desenvolupament dels plans especials de la Llei
d'espais naturals, incidint especialment en aquelles zones on hi
ha una major demanda d'ús públic.
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Els recursos de la nostra comunitat són escassos, i les
inversions necessàries en carreteres són moltes, i tal vegada
no han tengut l'aportació pressupostària suficient per part de
les distintes administracions, o del Govern central, i és per
això que volem demanar que el Govern iniciï els tràmits
oportuns per arribar a firmar un conveni entre l'executiu
autonòmic i el Ministeri d'Obres Públiques, per millorar la
finançació per poder fer tota la xarxa de carreteres de la
nostra comunitat.
Pel que fa referència a temes d'esponjament turístic, el
nostre grup, el Grup Popular, vol instar el Govern a
continuar en la línia ja iniciada per part de la Conselleria, de
suprimir o intentar suprimir tots aquells establiments
turístics obsolets dins zones turístiques, i reconvertir aquest
territori en zones mes belles, en zones més verdes, en zones
allà on hi hagi tota una sèrie de dotacions i d'equipaments.
Creim necessari també aprofundir en l'acció del Govern
dins el marc de la Constitució de l'Estat i del nostre Estatut
d'Autonomia. Per això proposam promoure la nostra
llengua, defensant les distintes modalitats que hi ha a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Només així
aconseguirem potenciar la identitat del nostre poble, i això
crec, senyores i senyors diputats, que ho hem de fer amb
normalitat. Tot això es farà efectiu amb el procés, fent
normal l'ús de la nostra llengua a l'àmbit oficial i
administratiu de la nostra comunitat, instant el Govern a fer
efectiu aquest ús progressiu i normal de la llengua dins la
funció pública establint, això sí, distints nivells, en funció
del lloc de feina.
I per acabar, senyores i senyors diputats, presentam
també una proposta per dur a terme polítiques d'acció
encaminades a facilitar la incorporació de la dona dins el
món laboral amb igualtat de condicions, continuant així amb
el procés d'igualtat entre homes i dones.
Jo crec que les nostres propostes són interessants, les
nostres propostes intenten mirar amb optimisme cap al futur
de la nostra comunitat, i jo vull demanar a tots els grups
d'aquesta cambra que donin suport a les propostes que ha
presentat el nostre grup parlamentari. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

També proposam a una altra proposta de resolució la
utilització d'aigua depurada per regar els nostres camps de golf,
per al qual cosa instam la Conselleria d'Obres Públiques que obri
aquest procediment que consideri més adient per intentar que els
camps de golf que en aquest moment tenen permís per regar amb
aigua d'extracció o amb aigua potable, a mig termini tenguen
l'obligació de regar els camps de golf amb aigua depurada.

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Entram en el torn de
fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Maria Antònia Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per part
del Grup Mixt vull dir que hi ha algunes de les propostes que es
presenten que són perfectament assumibles, i que poden comptar
amb el suport d'Unió Mallorquina. Però crec que el que no
podem assumir és l'encapçalament de les propostes que el Grup
fa. Crec que és bastant clar que no podem assumir que estam
totalment d'acord i que el Parlament assumeix com a pròpies les
línies programàtiques del seu grup, i els continguts i objectius
que el Sr. Soler va ahir exposar al seu discurs. Per tant, si vostès
estan d'acord en retirar aquest encapçalament, Unió Mallorquina
els donarà suport a les propostes que fan referència al tema de
l'habitatge, que és la proposta a). També estam d'acord amb la
filosofia dels punts b) i c), creim que la nostra postura en aquests
apartats passa per deixar de parlar-ne, de paraules, i crec que és
important passar als fets i plantejar un desplegament autonòmic
alternatiu, que és possible, entre l'Estatut, la Constitució i les
sentències de l'actual Tribunal Constitucional. Tendrien també el
nostre suport.

Moltes gràcies, Sr. President. Després de mostrar-me
efectivament d'acord amb la indicació que feia la Sra.
Munar referida a aquesta proposició prèvia i general
d'adhesió global a les línies del discurs presentat ahir pel Sr.
Soler, i que tal vegada és un error mecanogràfic també, al
final, sí vull dir que Esquerra Unida ha examinat aquestes
propostes exactament amb el mateix esperit que ha
examinat les propostes del Partit Socialista i les propostes
de la resta de grups. I aquí, entre d'altres coses, es noten les
diferències d'esperit i de tarannà entre el grup del qual som
portaveu i del grup que presenta aquestes propostes. I com
que ho faig amb un esperit idèntic a aquell amb què ells han
examinat les altres propostes, i per tant radicalment distint
al que ha expressat la portaveu del Partit Popular a l'hora
d'examinar les presentades per Esquerra Unida, he de dir
que quatre de les propostes presentades seran votades
favorablement pel nostre grup, dues en contra, i la resta
seran abstencions.

Amb l'apartat f) estam totalment d'acord, perquè, com vostès
molt bé saben, és un dels punts dels continguts del nostre propi
programa. Pel que fa a l'apartat g), és important dur, creim, a
terme totes aquelles accions necessàries per poder salvaguardar
els recursos naturals d'aquesta terra, i que facin referència a
l'aigua; i creim que tendran també el nostre suport perquè
podríem votar-les.

Quant a la primera proposta, la veritat és que la seva
acceptació significaria una adhesió incondicional acrítica a
aquests plans d'habitatges i de formació ocupacional, amb
els quals globalment podem estar d'acord, però així com
s'expressa significaria, insistesc, una adhesió acrítica que
Esquerra Unida no comparteix per diversos motius, i per
tant no podem donar suport a la proposta.

No estam d'acord amb els apartats d) i e); amb el d) perquè si
bé estam d'acord en la integració de les Illes a l'Imedoc, no tenim
massa clar, perquè no s'han explicat, quins són els objectius que
el seu govern pretén a través d'aquest organisme, al marge que
pensam que seria també interessant la integració d'altres
estructures regionals que són més avançades, que són els quatre
motors d'Europa, i que ens podrien ser més profitoses a les Illes
Balears. Pel que fa a l'apartat e) hem de dir que no, perquè
nosaltres proposam que es creï una comissió no permanent per
aconseguir consensuar les directrius, que creim que és més
important que no fer-les només el Govern pel seu compte.

La segona és d'una insubstancialitat absoluta, i a més que
contrasta més encara amb el començament, és a dir l'al•lusió
a la necessitat d'aprofundir la consciència autonòmica..., tot
queda en el fet que la Comissió Tècnica Interinsular
compleixi un calendari que ni tan sols és de tramitació
d'assumptes, sinó simplement d'enteniment d'assumptes. Per
tant ens abstendrem, davant el fet que no és ni chicha ni
limoná.

Per tant, bàsicament vull dir que podrien tenir per part d'Unió
Mallorquina el suport a totes les propostes menys a dues, que hi
haurà un vot del Grup Mixt que s'abstendrà en dos apartats, i als
altres els votaria que no. De totes maneres, s'ha d'entendre que ni
per part d'Unió Mallorquina, ni crec que per part de cap de
l'oposició és assumible que el Parlament assumeixi com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
proposats per un grup polític, encara que sigui majoritari, i
encara que sigui el president del Govern. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Maria Antònia Munar. Té la paraula per
part d'Esquerra Unida el seu portaveu Sr. Grosske.

A la tercera proposta efectivament es fa una apel•lació
al consens, que jo crec que s'ha de compartir, i a la darrera
línia -faig la significació- ja s'assenyala el camí cap on
condueix aquesta proposta del Sr. Soler del dia d'ahir, que
és el camí de la derrota, en definitiva, diu que malgrat que
aquest camí ens dugui a acords petits o d'escassa
significació autonòmica; és que ha ens explica cap on anam.
De tota manera, com que es fa una apel•lació, i nosaltres hi
estam d'acord, ens abstindrem a aquesta proposta, malgrat
que efectivament assenyal que ja du la trampa perfectament
explícita a la darrera línia.
Quant a la quarta proposta, ens abstendrem també,
perquè efectivament estam d'acord amb el fet d'aquesta
coordinació amb les altres illes de la Mediterrània, però jo
crec que com a expressió d'una estratègia d'inserció de la
nostra comunitat en una regió europea és insuficient.
Nosaltres pensam que ens uneixen una sèrie de qüestions
amb aquestes illes, però hi ha tota una regió a la
Mediterrània occidental no insular que hauria de formar part
de la nostra estratègia europea, i per tant ens abstendrem a
aquesta proposta.
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El tema de les Directrius d'ordenació territorial tal com
s'expressen és absolutament insuficient. Jo crec que s'ha de fer
referència després de tants d'anys de retard a la participació del
Parlament i de la societat en l'elaboració d'aquestes directrius,
com s'ha fet i s'ha plantejat a determinades propostes aquí
presentades, i en aquest sentit ens abstendrem, per insuficiències
de la proposta.
La sisena proposta la votarem favorablement, quant a la
prioritat de la regulació dels espais naturals amb més demanda
del públic, entenent que la major demanda significa major perill
d'incidència sobre aquests espais, i per tant major necessitat
d'una regulació. Per això votarem a favor d'aquesta proposta.
Pel que fa als camps de golf, igualment abstenció per
insuficiència, és a dir que efectivament és positiva la proposta,
però no reflecteix ni molt manco les necessitats objectives
d'aquesta comunitat pel que fa a la política de camps de golf.
A la proposta i) la votarem favorablement, perquè pensam
que efectivament el finançament de carreteres d'aquesta
comunitat no és correcte, i que és necessari que s'aprovi aquest
conveni, i que se reguli aquesta situació.
Igualment votarem a favor de la proposta j), perquè pensam
que efectivament aquest pla d'embelliment que es proposa,
malgrat que tenguem nosaltres crítica respecte de determinades
rehabilitacions fetes en el passat, conté una referència clara a la
lluita contra l'estacionalitat, i per tant es fa mereixedor des del
nostre punt de vista del vot favorable del nostre grup.
Quant a la proposta k), "no", d'Esquerra Unida, i "no" perquè,
malgrat tota la càrrega aparentment positiva, aquí el que no hi ha
és un tractament igual per al castellà i per al català. Es continua
donant per suposat que el funcionari de la Comunitat Autònoma
ha de saber castellà. Probablement a qualsevol categoria se li
posarà una redacció com a primer exercici, que si fas no sé
quantes faltes, ja servirà com a primer punt d'eliminació. En
canvi, amb el tema del català ja anirem determinant tota una
escala per veure si tanmateix a determinades categories o a
determinats llocs de feina no és necessari un coneixement
excessiu de l'altra llengua. Jo crec que hem de cercar fórmules
adequades, ens hem d'adequar a la realitat també, però el que
hem de tenir perfectament clar és que no ens pot sortir cap
fórmula d'accés a la funció pública d'aquesta comunitat que
impliqui una situació de discriminació del català respecte del
castellà. Jo crec que si no feim això, ens equivocam d'una
manera radical.
Quant al tema de la proposta l), nosaltres evidentment no
estam en desacord amb el que es proposa, però creim que es
proposa malament, perquè jo crec que no es poden fer
referències a les modalitats lingüístiques insulars, etcètera, sense
fer referències a la unitat de la llengua, perquè incorrem en
possibles confusions, incorrem en els perill d'encoratjar
determinades posicions de fraccionament de la llengua, darrere
de les quals, òbviament, mai es trobarà Esquerra Unida. Però
com que el que es diu estrictament no és incorrecte, simplement
notam a faltar aquesta apel•lació a la llengua, en lloc de dir que
no, ens abstendrem.

441

I finalment, a la darrera proposta, que és la del Pla
d'igualtat de la dona, efectivament votarem a favor per raons
òbvies. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM té la paraula el Sr. Ramon Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els he
de confessar que el Grup Parlamentari del PP ha aconseguit
amb la confecció de les seves propostes de resolució una
cosa que a hores d'ara ja em semblava impossible: Deixa
perplex -es diu astorat en mallorquí?- aquest humil però
"veterà" diputat que els parla.
En primer lloc hem de dir que ja ens sembla poc lògic
que el Grup Popular, que suporta el Govern, insti aquest a
dur a terme determinades actuacions, en no ser que aquesta
sigui una espècie d'autoflagel•lació, que pot divertir qualcú,
però que no entenem massa bé. No formen el Grup
Parlamentari i el seu Govern un únic i indissoluble cos?
Semblaria que el més lògic és que qui presenti instàncies al
Govern fóssim els grups que no el suportam, perquè
realment no el podem suportar.
Però, anem a analitzar algunes de les seves propostes,
per exemple la segona. A veure si ho entès bé, senyores i
senyors diputats del Grup Popular, per augmentar la
consciència autonòmica, diu, i cohesionar les Illes, el
Parlament ha d'instar la Comissió Tècnica Interinsular a
complir un calendari de transferència de competències. Vol
dir que al cap de dotze anys d'haver creat la Comissió
Tècnica Interinsular encara no saben quin és el seu paper,
quines són les atribucions que li confereix l'Estatut
d'Autonomia i la Llei de consells insulars? Encara no saben
que per molt que la CTI s'ho proposés, no poden aprovar res
si abans el Govern o un grup parlamentari o un consell
insular no remet propostes? O és aquesta proposta una
estirada d'orelles a l'Honorable Vice-presidenta del Govern,
que ha presidit i presideix la Comissió Tècnica Interinsular
perquè no ho ha fet bé? Em preocupa, a vostè no la varen
aplaudir, Sra. Vice-presidenta. Creuen que la CTI, on el PP
té majoria no absoluta, absolutíssima, ha estat qui ha
bloquejat el procés de transferències als consells insulars, i
per això l'instam? És evident que hi votarem en contra,
perquè conté massa disbarats aquesta proposta que vostès
presenten.
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La tercera proposta els he de confessar que em sembla genial.
El nostre grup, que es declara nacionalista, ha hagut d'esperar a
llegir aquesta proposta de resolució per conèixer què significa
l'autonomia, el concepte d'autonomia. El Grup Parlamentari del
PP magistralment ho defineix. Ho llegiré literalment:
"L'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres". A la fi sabem què és autonomia per al PP. Açò deu ser
allò que es diu una concepció intimista de l'autonomia i de
l'autogovern. I, clar, seguidament, en coherència amb la definició
tan profunda i imaginativament elaborada, proposa textualment
"un treball de consens per actuar en matèria de reivindicació
estatutària". I després del doble joc mantingut respecte de la
reforma de l'Estatut ens proposen aconseguir aquest consens? Per
tornar collir una altra abstenció, açò sí, sempre positiva, del seu
grup al Congrés dels Diputats?
Consensuaran, Sr. President del Govern, senyores i senyors
diputats del Grup Popular, el conjunt del procés de desplegament
estatutari, incloent el calendari i el contingut de la Llei
d'atribució de competències als consells insulars, o simplement
els interessa consensuar aquest cosa en què tenen dificultats, i
per a la qual necessiten el suport d'altres majories, que és el
procés d'atribució de competències a la Comunitat Autònoma?
Molt ens temem que vostès tenguin una voluntat de consensuar
en una sola direcció; i el consens, senyores i senyors diputats, és
una actitud, i no pot ser parcial.
Proposta d), i també llegiré textualment: "El Govern tractarà
d'informar la Cambra de les polítiques de cooperació amb altres
regions insulars". No informarà, no, tractarà; i què vol dir açò de
"tractarà d'informar", i com s'expliquen aquesta proposta
ambigua? Que és molt difícil informar? Que és que el Govern no
està acostumat a informar i li deixam aquesta proposta ambigua
que intenti fer-ho? Que potser pensen que el Govern no ho sabrà
fer, i així simplement l'insten a intentar-ho?, amb bona voluntat,
provarà d'informar, i si no ho sabés fer, tampoc no passa res
perquè no l'obligàvem a fer-ho.
Propostes e) i f). Simplement ens costa entendre com pot el
Grup Popular instar el Govern a dur a terme actuacions que el
Govern està obligat a fer per llei, i que haurien d'estar ja
realitzades, aprovades fa molt de temps, com són les Directrius
d'ordenació territorial i els plans especials dels ANEI. O sigui
que el Grup Popular, que forma un mateix cos amb el Govern de
les Illes, li diu "hauries d'aprovar aquestes coses, que només
duen sis o set anys de retard". No la retiraran? O la votaran sense
posar-se vermells?
Proposta g): Votarem a favor, però ens creguin que s'em fa un
nus en el ventre. Diu així: En dos anys els camps de golf es
regaran amb aigües depurades. I qui va consentir que determinats
camps de golf es poguessin regar amb aigua dolça extreta del
subsòl, si no va ser el Grup Popular en aquesta cambra quan
vàrem discutir la Llei de camps de golf? Deu ser aquesta una
mostra de penediment? Pregunta que em faig -perdoni, però som
molt innocent-: I qui no ha sabut o no ha volgut aturar els camps
de golf que, vulnerant la llei, es regaven i es continuen regant
amb aigua dolça a l'illa de Mallorca? I qui ha donat des de la
seva majoria declaracions d'interès social dins la Comissió
Insular d'Urbanisme, sense tenir en consideració o no si es
comptava o no amb aigua suficient per ser regats no provinents
del subsòl, si no el PP? I això ens ha obligat -recordin-ho- a
acudir als tribunals, com a mínim en deu casos referits a l'illa de
Mallorca. I els votarem a favor, l'objectiu és correcte, però que
consti que el problema que ara intenten resoldre l'ha creat el
mateix grup proposant d'aquesta possible solució.

Proposta de resolució k): La proposta més eclèctica per
a la política més eclèctica del Govern, normalització
lingüística. Diu: "La Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús
progressiu normal de la nostra llengua en l'àmbit oficial i
administratiu". O sigui, que ara proposa el Govern que
aquest compleixi el Decret 100/1990, que s'ha vulnerat
aquests cinc anys de manera constant pel propi Govern, un
decret signat pel Sr. Cañellas en el seu moment. Un nou cas
de penediment? De tota manera hem de convenir que és
aquesta realment una proposta eclèctica, mig figa mig rém,
que diuen a Mallorca: Normalització però amb cautela,
compliment de la Llei però sense fer llarg, i sobretot que no
hi hagi confrontacions. I qui confronta, Déu meu? Tanta
obsessió amb la confrontació. Votarem, no obstant això,
afirmativament les propostes g), l) i m), encara que el PP no
ens voti més que un trosset d'una de les nostres propostes
que hem presentat com a grup parlamentari; i és que, ja ho
veuen, no som rancorosos, i que a més entenem que el
vertader consens es demostra consensuant, i nosaltres hem
començat a fer-ho. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, qüestió incidental, per favor.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, té vostè la paraula com a membre del Govern.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. Diputat, respecte del tema dels camps de golf, em fa
l'efecte que vostè no vol entendre, perquè és ben simple: el
Govern balear ha explicat que respecte dels camps de golf
que avui estan de forma irregular, ha obert expedients
sancionadors. Són tres camps de golf. I també ha dit que
respecte de quatre camps de golf que avui en dia de forma
completament legal reguen amb aigua bona, s'aconseguirà,
d'acord amb instruments de negociació o de pressió, que
passin a regar amb aigua depurada. Parlam de golfs que avui
en dia de manera completament legal utilitzen aigua
d'extracció; no parlam de camps de golf que de manera
irregular fan una política errònia, que avui en dia tenen
expedient sancionador obert, i que acabarà amb una sanció
forta. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té vostè la paraula per matisar, el que passa
és que l'explicació està ben clara, no hi ha contradicció, però té
vostè la paraula, no en faltaria d'altra.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, vostè no ha entès,
o no ha escoltat atentament, o jo m'he explicat molt malament,
la intervenció que he fet des de la tribuna. Nosaltres els hem dit
que segurament que era tard per corregir uns defectes que vostès
varen crear, per canviar unes propostes que vostès varen
permetre, varen fer possibles en el moment en què es va aprovar
en aquest parlament la Llei de camps de golf. Perquè hem de ser
conscients: qui va obrir la possibilitat que determinats camps de
golf es reguessin amb aigües no depurades, amb aigua dolça
extreta del subsòl va ser el Grup Popular amb els seus vots en
aquesta cambra, i açò és així. Qui ha fet possible que es declarés
l'interès social de determinades instal•lacions de camps de golf
sense que hi hagués l'exigència d'una demostració prèvia que es
comptava amb un subministrament d'aigua depurada suficient
com per ser regats, ha estat el PP dins la Comissió Insular
d'Urbanisme, encara que no puc dir que sigui el Govern, perquè
el Govern hi tenia un representant, açò sí, i segurament que
també hi devia estar d'acord.
Per tant avui vostès intenten arreglar els problemes que vostès
varen crear, que vostès com a grup parlamentari varen crear. I ja
li hem dit que li donarem suport, perquè el nostre grup no vol
que s'empri ni una gota d'aigua dolça extreta del subsòl per regar
camps de golf, i ho hem demostrat quan es va aprovar la Llei de
camps de golf, quan es va provar la Llei de les àrees naturals
d'especial interès, que aquest tema també va sortir i es va tractar
en aquesta cambra, i a tots els llocs on hem tingut presència
política, ajuntaments, Comissió Insular d'Urbanisme, quan l'hem
tinguda -vostès ens l'han negada més d'una vegada- i açò ha estat
la qüestió que ens ha duit a tenir entaulats en aquest moment deu
contenciosos contra aquestes aprovacions d'interès social.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió té vostè la paraula,
Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. Diputat, jo pens que vostè està carregat de bons
sentiments, idees, però que li falta informació. Aquest tema
dels camps de golf, per desgràcia, és un tema que parlar-ne,
els crits en contra de determinats col•lectius. Es fa una
batalla d'una cosa que no és un problema real. No vull entrar
en aquesta qüestió, perquè tot el que digui pot jugar avui en
dia en contra meva. És a dir, el volum d'aigua, els
problemes que creen els camps de golf no són reals i
operatius. La demagògia és fàcil, és bona de fer. Jo pens
que, pensant en el futur de les Balears, pensant en un model
de qualitat, hem de començar a ser rigorosos i seriosos en
els temes que tenen importància. No facin batalles de temes
que són ínfims, de temes que realment no s'ajusten al que és
un problema hidràulic important. No aprofitin una opinió
pública que avui en dia, tal vegada mal informada, es tira
d'una manera decidida i negativa en aquest tema, quan hi ha
vegades que inversions en camps de golf poden ser una
millora no tan sols econòmica, sinó també del paisatge.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Damià Pons, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té vostè la paraula.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. En
política, com en totes les coses de la vida, quan es reitera
una cosa, l'únic que es fa és indicar que no s'acompleix. S'ha
reiterat el suport, la sintonia ara mateix del Grup
Parlamentari Popular amb el president. Per què ho
repeteixen? O hi havia dubtes? Nosaltres no en tenim cap.
Hi ha problemes. Aquestes resolucions del Grup
Parlamentari Popular, recordant la condició originària del
president, de la democràcia cristiana, haurem de dir que no
cauen del cel. Cauen, neixen, de l'ideari del Partit Popular,
i per tant crec que són una mostra extraordinàriament
significativa d'allò que ens espera. Però, per favor,
aclareixin-se. Aquest parlament va donar suport, el Grup
Parlamentari Popular, al candidat Cristòfol Soler, no en base
al discurs de fa dos dies, sinó en base al discurs
d'investidura, i en menys de 90 dies la lletra ja ha vençut i
ja ha quedat caducada. Vostès no es remeten al discurs
d'investidura quan es tracta de la qüestió lingüística, es
remeten al discurs rebaixat de fa 48 hores.
Aquí hi ha problemes seriosos, aquí hi ha esquizofrènia
política. Record que, passant pel carrer Estudi General, allà
on vostès tenen el local, que vaig veure una pintada molt
significativa, feta per un dels seus "ultres": "Tófol, dimite
pero ya". Això és el que hi ha, això és el que s'ha creat dins
el Grup Parlamentari Popular, i això és el que reflecteixen...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, vostè és un veterà d'aquesta cambra, i sap que
no fixa la posició, sinó que entra en debat; i aquí s'ha de
fixar la posició. Jo li demanaria -vostè sap que aquest
president tindrà tota la condescendència que faci falta en el
temps, com demostra- que fixi la posició en les propostes
presentades, i no m'entri en altres debats. Moltes gràcies.
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EL SR. PONS I PONS:
Sr. President...
EL SR. PRESIDENT:
Continuï vostè fixant la posició.
EL SR. PONS I PONS:
...li vull recordar que...
EL SR. PRESIDENT:

Vostès, en definitiva, tenen una normalització clara, que
és que volen l'hegemonia del castellà. Això és el que volen,
que el català sigui una cosa marginal, voluntària, residual,
fragmentada. No ho volen per al castellà. Per tant, nosaltres
hem de dir que aquí la qüestió de la novetat, la qüestió del
canvi haurà durat menys de 90 dies. Encara hi és a temps,
Sr. President, a rectificar; però li voldria recordar una cosa
important en relació a aquestes dues propostes de resolució
referides a l'idioma: Crec que hauria de fer una clarificació,
hi hauria d'haver una política lingüística no de gestos ni de
declaracions, sinó una política lingüística de fets, que no pot
ser altra que la que marca la Constitució, l'Estatut, la Llei de
normalització lingüística, de la llengua catalana a les Illes
Balears. Moltes gràcies.

I no estam en discussió entre el president i els diputats.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PONS I PONS:
Sí, bé. Em fixaré als punts k) i l), que són de qüestió de
normalització lingüística, i "Tófol, dimite pero ya" és una qüestió
de normalització lingüística que està en sintonia amb la qüestió
que aquí s'ha debatut. Que va dir el president en el debat? Que hi
hauria una política lingüística ferma i decidida, que proclama
que la llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears, d'acord
amb l'Estatut d'Autonomia". I què s'ens du avui a aprovació?
"Defensar i promoure la nostra llengua"; i quina? Perquè, que jo
sàpiga, les llengües, com les persones, tenen nom, "llengua",
però sobretot tenen llinatge. I els que no tenen llinatge són
bastards, són bords, o són fills de. És així. I què passa?, que aquí
es va alimentar durant dotze anys una criatura sense llinatge, i
ara, al discurs d'investidura, se la va batiar, a la fi!, no d'acord
amb la doctrina cristiana, simplement d'acord amb l'Estatut. I
com es fa per desbatejar una criatura? El que era llengua
catalana, ara és llengua pròpia; i el que era respecte a les
modalitats, dins la unitat de la llengua catalana -ho diu l'Estatutara és fer èmfasi, atenció especial a les nostres modalitats. I què
faran?, fomentaran els anglicismes del menorquí?, fomentaran
les peculiaritats de l'eivissenc?, fomentaran l'article literari a
Pollença?
De què anam aquí? Vostès saben perfectament que això és
una reculada, i que el que intenten aplicar i tornar enrere amb la
proposició k) a la qüestió de la normalització lingüística no
s'atrevirien a presentar-ho de cap manera en relació al castellà.
Jo crec, senyors del Partit Popular, que aquesta criatura borda,
que quan el president cessat la va deixar al portal del Consolat de
Mar com es deixen els bords, davant una institució pública,
convé que recordin que l'han batiada. I que no ens cerquin a
nosaltres com a còmplices per rebaixar, per tornar enrere, i per
crear confusió en matèria de política lingüística. Nosaltres
donarem suport a tota una sèrie de proposicions que planteja aquí
el Partit Popular, però en el cas de la normalització lingüística
hem de manifestar la nostra profunda preocupació, perquè no
creim que una vegada que un president ha agafat un compromís,
es pugui impunement tornar enrere, es pugui impunement
rebaixar, i que en lloc de plantejar una tasca educativa seriosa,
que evidentment, que els materials didàctics han de contenir els
elements propis de les Illes Balears, tant en cultura com en
llengua, i clar que sí; però que una normalització que nega la
denominació d'un idioma, és una denominació impossible.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Rotger, té vostè la
paraula, i s'obre una qüestió incidental.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Damià Pons, vostè ho ha dit: La confusió és
una qüestió que vostè vol introduir d'una manera falsa,
fictícia, dins aquesta cambra. Però l'únic confós és vostè. Al
final, després d'aquestes interpretacions absolutament
fictícies, negatives, vostè mateix ho ha dit: la Constitució,
l'Estatut, la Llei de normalització lingüística, està claríssim,
i nosaltres no en feim una batalla, ja ni sols feim
interpretacions; citam la Constitució, citam l'Estatut, citam
la Llei de normalització lingüística, i si vol que continuï,
puc citar també el discurs d'investidura del president Soler;
i podria continuar. I per tant, té noms, té llinatges, i té totes
aquestes modalitats, que també estan a l'Estatut.
Per tant, la unitat lingüística la tenim molt clara,
l'Estatut, la Llei de normalització lingüística estan
claríssims, i la Constitució també. Per tant, l'únic confós és
vostè. Jo li vaig dir una vegada que no era un home
d'educació, però veig que tampoc no és un home de llengua.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Pons, té vostè la paraula per replicar.
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EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller,
tendré poc pes i tendré poca alçada, però de llengua, em pareix
que no m'en donarà lliçons, i sobretot perquè vostè tant li va bé
un barrido com un fregado. Quan hi havia el senyor que va crear
la criatura borda, conseller; quan hi va haver el discurs
d'investidura allà on es varen anomenar les coses pel seu nom
d'una vegada, conseller; i ara, quan reculam, conseller també.
Vostè sí que ho té clar.
Jo tenc clara una cosa: Jo vull que la llengua catalana de les
Illes Balears sigui un fet normal com el francès a França,
l'alemany a Alemanya, l'anglès a Anglaterra, o el castellà a
Madrid. Ho ha entès? Vostès han de fer les passes, i vostè és el
que ha de dur damunt les seves espatles la tasca concreta de
normalització. Cristòfol vol dir portador de Crist. Jo no li deman
que es carregui Crist damunt les seves espatles, basta que hi
dugui la normalització lingüística, i la faci passar a l'altra banda
de riu, com va fer Sant Cristòfol, per cert, patró dels conductors.
Tengui en compte, Sr. Soler, que a vostè li posen bastons a les
rodes i oli a l'autopista. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Rotger, per tancar aquesta qüestió
incidental té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gràcies, Sr. President, sols un moment. Vull insistir no en el
personal, que és una qüestió a què vostè farà referència i jo no,
sinó d'una manera decidida i ferma no hi ha confusions. Estam
disposat a dur a terme una normalització lingüística d'acord amb
la Constitució, d'acord amb l'Estatut, i d'acord amb la Llei de
normalització lingüística. I feim passes, i en farem més, i ho
farem. I l'únic confós, l'únic que no està d'acord amb això és
vostè. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Se suspèn la sessió per deu minuts, que
recomençarà amb....
LA SRA. SALOM I COLL:
Una qüestió d'ordre, Sr. President.
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LA SRA. SALOM I COLL:
Tan sols que el Grup Mixt, quan ha intervengut la Sra.
Munar, ha dit a veure si podíem retirar el primer paràgraf,
perquè així podria votar a favor una sèrie de propostes de
resolució; i en nom del meu grup dic que acceptam retirar
aquest primer paràgraf. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Vull anunciar a la Cambra que la votació
serà a les dues i quart.
Ocupin els seus escons, per favor. Recomença la sessió.
Ateses les intervencions dels diferents portaveus sobre
les propostes, aquesta presidència i la Mesa entén que hi
haurà bastants votacions per separat. Per tant, per ajudar la
feina del control de les votacions, prec atenció a aquestes
quan s'anunciï què es vota i de quin grup. Com tots saben,
tal com havíem anunciat al començament, les votacions de
les propostes es fan d'acord amb l'ordre de presentació. En
aquest cas, les primeres que se sotmeten a votació són les
propostes del Grup Parlamentari Popular.
Tal com vàrem quedar també a la Junta de Portaveus, es
donen per reproduïdes totes i cadascuna d'elles en el Diari
de Sessions, i per bastarà fer la referència al número o la
lletra que correspon a cadascuna de les propostes, sense
necessitat de fer-ne lectura.
Quant a les primeres, idò, les propostes del Grup
Parlamentari Popular, vull informar també a tots els
parlamentaris, per si hi havia qualcú que es trobés fora de la
sala, que s'ha exclòs d'aquestes el preàmbul i la proposta h).
que ha estat retirada.
Per tant passarem a votació la proposta a) presentada pel
Grup Parlamentari Popular.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Moltes gràcies.
Vots en contra? Moltes gràcies.
Abstencions? Moltes gràcies.
Resultat de la votació: 49 vots a favor; 3 en contra; i 7
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la votació de la proposta b)
Si és una qüestió d'ordre, té vostè la paraula, però demanaria
que no m'entrés en debat, com he fet amb els altres portaveus. Té
vostè la paraula per una qüestió d'ordre.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.
Vots en contra? Poden seure, gràcies.
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Abstencions? Poden seure, gràcies.
Vots a favor, 33; en contra, 22; abstencions, 4. Queda
aprovada aquesta proposta.
Proposta c).
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 49; en contra, 16; abstencions, 4. 39, a
favor, 39; en contra, 16; abstencions, 4. Queda aprovada
també aquesta proposta.

Vots en contra?
Passam a la votació de la proposta i).
Abstencions?
Vots a favor, 50; en contra, 6; abstencions, 3. Queda aprovada
també aquesta proposta.

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

Proposta d)
Abstencions? No n'hi ha.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 58; en contra, 1. Queda aprovada aquesta
proposta.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.
Proposta j).
Abstencions? Poden seure, gràcies.
Vots a favor, 47; en contra, 9; abstencions, 3. Queda aprovada
també aquesta proposta.

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

Proposta de resolució e)
Abstencions?
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 52; cap en contra; abstencions, 7. Queda
aprovada també aquesta proposta.

Vots en contra?
Proposta k).
Abstencions?
Vots a favor, 31; en contra, 3; abstencions, 25. Queda
aprovada aquesta proposta.

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

I passam a la proposta f)
Abstencions?
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 34; en contra, 3; abstencions, 22. Queda
aprovada la proposta.

Vots en contra?
Proposta de resolució l).
Abstencions?
Vots a favor, 37; en contra, 3; abstencions, 22.
Repetirem la votació, per favor.
Perdó. A favor, 37; en contra, cap; abstencions, 22. Queda
aprovada aquesta proposta.
Passam a la proposta g).

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 39; en contra, 1; abstencions, 19. Queda
aprovada també aquesta proposta.
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I passam a la darrera proposta del Grup Parlamentari Popular.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Moltes gràcies.

447

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

(Aldarull a la sala).
Proposta 6.
Per favor, per favor, continuarem amb el grup de les
propostes del Grup Parlamentari Socialista. Atenció, per favor.

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

Proposta 1.
Vots en contra?
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada també aquesta proposta de resolució.

Vots en contra?
Proposta 7.
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta.

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

Proposta 2.
Abstencions? No n'hi ha.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 7.

Queda aprovada per unanimitat.
Proposta 8.
Proposta 3.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

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

Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada la proposta 3.

Vots a favor, 26; en contra, 33; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 8.
Proposta 9.

Proposta 4.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

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

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada la proposta 4.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 9.

Proposta 5.
Proposta 10.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queda rebutjada la proposta
10.

Proposta 17.
Proposta 11.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 11.
Proposta 12.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.
Proposta 13.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.
La proposta 14 ha estat retirada.
Passam a la proposta 15.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.
Proposta 16.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 17.
Proposta 18.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.
I passam a la proposta 19.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 49; en contra, 10; abstencions, cap. Queda,
per tant, a provada aquesta proposta de resolució.
Passam a la proposta 20.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada.
I passam a la darrera proposta del Grup Parlamentari
Socialista.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta.
Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Cal indicar que s'ha retirat la
proposta 5, que s'ha retirat la 19, que s'hga admès el canvi a la
proposta 34, dient "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a fer una aportació econòmica als distints fons de
cooperació constituïts a cada illa"; cal indicar que la proposta 7,
pel que fa referència a l'apartat a), ha estat inclosa en la votació
positiva de la proposta del Grup Parlamentari Socialista, i, en tot
cas, no hi ha cap inconvenient per part d'aquesta presidència que
es voti l'apartat b), a no ser que entengui que una volta aprovada
íntegrament la del Grup Socialista ... Li va bé d'aquesta manera?
Votar només el punt b), perquè la resta és inclosa a la del Grup
Parlamentari Socialista. La proposta de resolució 7.
(Remor de veus)
El més clar serà votar-la i, així, no hi haurà problema
d'interpretació. Era la 19 amb la 7, però, en qualsevol cas, es
passarà a votació amb tota normalitat la del Grup Parlamentari
PSM i cap problema.
Sí, Sra. Salom?
LA SRA. SALOM I COLL:
Sí, el nostre grup demanaria votació per separat del punt 7,
votar separadament l'apartat a) i l'apartat b). I, si és possible, a la
resta de les propostes de resolució, a veure si hi ha qualque
manera d'agrupar votacions.
EL SR. PRESIDENT:
Si vostè fa indicació del vot del grup parlamentari ... quines
vol que agrupem, i la resta, conjuntament ...
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EL SR. PRESIDENT:
Aquesta presidència entén, i crec que açò ho poden
corroborar tots els membres de la Mesa que el que es va
acordar a la Junta de Portaveus és que no votaríem
paràgrafs, però no apartats que siguin numerats amb lletres
o en números, crec que així vam quedar a la Junta de
Portaveus, Sr. Triay.
Sr. Sampol, és coincident amb aquest criteri?
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sí, és així, Sr. President. I ens fa molta il•lusió que se'ns
voti un subapartat.
(Rialles)
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, jo coincidesc amb la interpretació del President del
Parlament sobre el que es va dir a la Junta de Portaveus,
però no podem votar globalment totes les propostes del
PSM, perquè tenim vot diferenciat a dues propostes en
concret. Bé, hi ha un vot separat a la 22 i a la 30.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sí, demanaríem, Sr. President, votació separada a les
números 7, 8 i 29.
EL SR. PRESIDENT:
7, 8 i 29. Sí, Sra. Munar, té vostè la paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sí, Sr. President. Per dir que la interpretació de
Presidència és correcta quant a la Junta de Portaveus i que,
tan sols en el cas de la separació de la número 7, a nosaltres
ens va bé.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SALOM I COLL:
Sí, ja està separada.
Es poden votar totes conjuntes, exceptuant la 7, apartat a).
EL SR. PRESIDENT:
Agafi la paraula el portaveu, si algú vol rallar en aquesta
qüestió d'ordre.

Passam a votar les propostes següents: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 33, 34, 35 i 36.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Vots en contra?
Gràcies, Sr. President. Una qüestió d'ordre. A la Junta de
Portaveus vàrem quedar que no faríem subapartats de les
propostes de resolució.

Abstencions? Cap.
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Queden rebutjades aquestes propostes per 28 vots a favor, 31
en contra i cap abstenció.
I passam a la votació separada de les altres propostes.
Proposta 7, incloent l'apartat a), només en aquest apartat.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.
Passam a votació la proposta de resolució 30.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?

Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Queda aprovada per unanimitat la proposta 7, apartat a).
Proposta 7, apartat b).
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 3. Queda
rebutjada.
I passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Les propostes 1 i 2 han quedat retirades. A la
proposta 6 no s'ha acceptat la transacció feta al seu moment
per part del Grup Parlamentari Popular. La 7 que tendran els
diputats saben que no va ser admesa a la qualificació de la
Mesa. Hi ha indicació de separació de vot?

Abstencions?
Sí, Sra. Salom, té vostè la paraula.
Vots a favor, 10; en contra, 33; abstencions, 16. Queda
rebutjada la proposta 7, apartat b).
Passam a votació la proposta 8.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?

LA SRA. SALOM I COLL:
Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup, es poden
agrupar les votacions, es poden votar totes plegades.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Altres votacions separades? Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

Abstencions?
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 16. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Gràcies, Sr. President. Votació separada de la 12 i la 17,
per favor.

Proposta de resolució 22.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 3. Queda
rebutjada aquesta proposta.
Proposta de resolució 29.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?

12 i 17. Sra. Munar, té vostè la paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Per part nostra, s'haurien de votar
per separat la 5 i la 17.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de les propostes
següents: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 21.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
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Vots en contra?
Queden rebutjades aquestes propostes per 28 vots a favor, 31
en contra i cap abstenció.
I passam a la votació separada, segons l'ordre presentat.
Proposta 5.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 26; en contra, 33; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.
Proposta 12.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
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EL SR. PRESIDENT:
Passam a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Mixt, una per una.
Proposta 1.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada la proposta 1.
Proposta 2.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada aquesta proposta de resolució.

Abstencions? No n'hi ha.
Proposta 3.
Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

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

I passam a votació la darrera proposta d'Esquerra Unida, la
17.

Vots en contra?

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

Abstencions?

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 10; en contra, 49; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.
I passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, de les quals ha estat
retirada la 9. Hi ha indicació de votació separada?

Vots a favor, 10; en contra, 49; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.
I passam a la proposta de resolució 4.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Sra. Salom, té vostè la paraula.

Vots a favor, 10; en contra, 49; abstencions, cap.

LA SRA. SALOM I COLL:

Proposta 5.

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria que es votàs
separadament la 12. Gràcies.

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Vots en contra?

Que es votin d'una en una, Sr. President.

Abstencions?
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Vots a favor, 8; en contra, 31; abstencions, 20. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Vots en contra?
Abstencions?

Proposta 6.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 8.
Passam a la proposta 10.

Vots en contra?
Abstencions?
Sembla que hi ha hagut divisió de vot dins un mateix grup.
Repetirem la votació per donar el resultat exacte.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
6, es volen posar drets, per favor?

Vots a favor, 12; en contra, 47; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada la proposta 10.

Vots en contra?
Proposta 11.
Abstencions?
Vots a favor, 2; en contra, 55; abstencions, 2. Queda
rebutjada la proposta 6.

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

Proposta 7.
Abstencions?
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots a favor, 6; en contra, 47; abstencions, 6. Queda
rebutjada.

Vots en contra?
I passam a la proposta de resolució 12.
Abstencions?
(Remor de veus)
Jo demanaria, per favor, ... entenc que duim bastants hores
dins aquesta cambra, però tenc l'obligació, com a president, de
cridar l'atenció, estam en una votació i, per tant, els diputats
tenen l'obligació del seu pronunciament, jo els demanaria que
fessin atenció.
Repetirem la votació.
Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
7, es volen posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposta.
Proposta 8.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra? No n'hi ha.
Abstencions? No n'hi ha.
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta 13.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha.
Queda rebutjada la proposta 13.
Proposta 14.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
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Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada.
Passam a la proposta 15.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada la proposta per 28 vots a favor, 31 en contra
i cap abstenció.
Proposta 16.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 2; en contra, 41; abstencions, 16. Queda
rebutjada, per tant, la proposta 16.
Passam a la proposta 17.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 28; en contra, 31. Queda rebutjada aquesta
proposta.
I conclòs el debat, s'aixeca la sessió.
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2589/95, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al debat general sobre l'acció política i de govern. (Mesa
de 25 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2590/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al debat general sobre l'acció política i de govern. (Mesa
de 25 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2591/95, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa al debat general sobre l'acció política i de govern.
(Mesa de 25 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2592/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al debat general sobre l'acció
política i de govern. (Mesa de 25 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2593/95, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
al debat general sobre l'acció política i de govern. (Mesa de 25
d'octubre del 1995).
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb l'article 169
del Reglament del Parlament, presenta les propostes de resolució
següents al debat general sobre l'acció política i de govern.
El Parlament de les Illes Balears assumeix com a pròpies
les línies programàtiques, els continguts i els objectius exposats
pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de govern, i
que es concreta en les resolucions següents:
A) El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'habitatges de protecció oficial en règim especial (1996-99) i el
Pla de formació ocupacional (1996-99) són unes bones mesures
per millorar la cohesió social i per això li dóna el seu suport.
B) Tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs hem d'intentar despertar un major grau de
consciència autonòmica i aprofundir en les possibilitats de
l'Estatut; de la mateixa manera que s'ha de desplegar el paper
autonòmic dels consells insulars com a vida de doble efecte:
augmentar la consciència autonòmica i cohesionar les Illes; el
Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Tècnica
Interinsular a acomplir el calendari establert en el si de la comissió
en dues etapes quant a la transferència de competències als
consells insulars.
C) El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'aconseguir un reconeixement d'autogovern més ampli;
l'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres, que hem de continuar treballant amb tenacitat i que
l'estratègia més raonable per actuar en matèria de reivindicació
estatutària hauria de passar per un treball de consens, encara que
iniciem aquest camí amb acords petits o d'escassa significació
autonòmica.

D) El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moments, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, iniciativa, en tot allò que són objectius i mancances
comuns amb altres territoris insulars, és l'Imedoc, illes de la
Mediterrània occidental, format per tres regions insulars, de tres
estats diferents, amb problemàtiques similars; i a més a més, el
Govern balear tractarà d'informar a la Cambra dels seus programes
i línies d'actuació.
E) Atès que la majoria de ciutadans han manifestat que
volen un model territorial qualitatiu especialment sensibilitzat amb
el manteniment dels valors naturals i mediambientals de les Illes, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a posar en
marxa un calendari per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació
del territori: aprovar les hipòtesis del model territorial per gener del
1996 i presentar l'avanç de Directrius el mes de setembre vinent.
F) El Parlament de les Illes Balears insta que el Govern
balear a l'hora de redactar els plans especials de desenvolupament
de la Llei d'espais naturals prioritzi aquells que tenen més demanda
d'ús públic.
G) El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a obrir el procediment
que es consideri oportú per tal de reconduir la situació dels camps
de golf, que en data d'avui, tenen autorització per utilitzar aigües
d'extracció a l'objecte de garantir que, en el termini màxim de dos
anys, passin a utilitzar aigües depurades per regar els camps de golf.
H) El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió no permanent amb caràcter consultiu, amb la
mateixa composició política que les comissions permanents, per
estudiar el problema de l'escassesa d'aigua a les Illes Balears, que
elabori propostes d'actuació adequades per resoldre la problemàtica.
I) El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient perquè iniciï els
tràmits legals tendents a la firma del conveni de carreteres amb el
Govern balear objecte de la proposició no de llei aprovada pel
Congrés dels Diputats; per això assignarà, en els pressuposts
d'inversió de la Direcció General de Carreteres, les quantitats
necessàries en els exercicis successius.
J) El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant un nou pla d'embelliment de les zones
turístiques en el qual els conceptes principals siguin la realització
d'operacions d'esponjament i regeneració turístiques i la dotació
d'equipaments complementaris com a actiu de captació de turisme
en temporada mitjana i baixa.
K) El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB serà sempre el de la Constitució,
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de
normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern s'esforçarà per
defensar i promoure la nostra llengua, amb una atenció especial a
les nostres modalitats insulars, com a element potenciador i
diferenciador de la nostra identitat com a poble. Així mateix, el
Govern de la Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús progressiu i
normal d'aquesta en l'àmbit oficial i administratiu i la posarà com a
requisit d'accés i n'establirà els diferents nivells en funció del lloc
de feina que s'hagi d'ocupar; això no obstant, la cooficialitat de les
dues llengües ha de suposar un fet de normalitat i no un argument
de confrontació.
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L) Els projectes educatius, textos i d'altres materials
didàctics que facin referència a la llengua pròpia de les Illes
Balears hauran de tenir especial cura a protegir, defensar i
difondre les nostres modalitats d'acord amb els articles 3.3 i
148.1.17 de la Constitució Espanyola i l'article 14 de l'Estatut
d'Autonomia, com a expressió de la riquesa lingüística que ha de
ser objecte d'especial respecte i protecció.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
efectives les transferències de les competències en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca, menors i ordenació turística, en el
termini màxim de sis mesos, i les transferències d'artesania,
transports per carretera i cooperatives en el termini màxim d'un any,
amb el compromís d'incloure en les noves propostes de
transferències els fons d'inversió europeus i propis de la Comunitat.

M) El Parlament de les Illes Balears es manifesta
partidari de les polítiques d'acció positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona al món laboral i a continuar realitzant
polítiques per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. En
aquesta línia, instam el Govern a presentar el II pla d'igualtat de
la dona.

8. El Parlament de les Illes Balears declara com a
instrument prioritari per a l'acció política del Govern, el diàleg
social amb els objectius següents:

Palma, a 25 d'octubre del 1995.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb l'article
169 del Reglament del Parlament, presenta les propostes de
resolució següents al debat general sobre l'acció política i de
govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar a partir dels pressuposts de la Comunitat per al 1996, el
suport transitori comunitari/salari social amb una partida
equivalent, com a mínim, al 0,7% dels pressuposts generals
ordinaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
activar programes dirigits a l'orientació i a les ajudes a les famílies
i menors especialment en situacions de risc social.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar adequadament i especialment les illes menors
d'infraestructures i serveis, dirigits a la protecció de menors en
situació de desemparament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre una política decidida i efectiva per tal d'eliminar
l'oferta turística no legalitzada. A tal fi reforçarà els mitjans
personals i materials de la inspecció i prendrà la iniciativa
legislativa pertinent per tal d'augmentar l'import de les sancions
corresponents.
5. El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió no permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la finalitat
d'establir-ne un diagnòstic i elaborar propostes d'actuació de les
diferents administracions competents amb l'objecte d'allargar la
temporada turística i minimitzar els seus efectes sobre l'ocupació.
6. El Govern de la Comunitat promourà, d'acord amb els
empresaris i sindicats, la creació d'una agència pública d'ocupació.

- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells
d'administració de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Establiment d'un organisme d'arbitratge i mediació.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Molt
Honorable President del Govern de la Comunitat a comparèixer
quinzenalment davant la Cambra, per respondre les preguntes i les
interpel•lacions que li dirigeixin els diputats de la Cambra.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de dos mesos, una modificació de la Llei de
la funció pública, que inclogui els coneixements mínims de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'han de tenir per
accedit a tots i cadascun dels llocs de feina de l'Administració de la
Comunitat.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per aconseguir
que el conjunt de funcionaris i personal laboral al servei de la
Comunitat, adquireixi els nivells mínims de coneixement de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'estableix a la Llei.
12. El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres del Govern de la Comunitat mitjançant una
ponència creada en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. Per
la qual cosa, el Govern de la Comunitat remetrà al Parlament de les
Illes Balears tota la documentació referida a cadascuna d'aquestes
operacions, immediatament després que s'hagin realitzat.
13. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió especial de control dels contractes d'obres i serveis de la
Comunitat Autònoma. El Govern crearà immediatament un registre
públic dels esmentats contractes en compliment d'allò que estableix
la Llei de contractes de les administracions públiques.
14. El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de quinze dies, una ponència formada per tots els grups
parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de llei de finançació
definitiva dels consells insulars, prevista a la Llei de consells
insulars.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir en el termini màxim de dos mesos les juntes insulars
d'explotació, previstes com a òrgans de participació a la legislació
d'aigües.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projecte de
llei de creació d'un fons de cooperació municipal.

3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
comparèixer davant el Parlament per tal d'explicar el destí i el
procés d'adquisició de l'edifici de Can Salas.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en el termini de dos mesos presenti al Parlament la relació de llocs
de feina amb la seva retribució íntegra anual, el nom de les
persones que els ocupen i la naturalesa de la seva relació amb
l'Administració.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre una comunicació al Parlament sobre la política d'avals de
l'empresa pública Isba i la política d'inversions de la Societat Balear
de Capital Risc.

18. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
de compliment dels compromisos del Govern en la redacció de les
directrius d'ordenació territorial per a les Illes Balears i insta el
Govern al compliment de les resolucions del Consell de la Unió
Europea en matèria de desenvolupament sostenible en la redacció
de les directrius esmentades.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la nació, i en especial al Ministeri d'Obres Públiques, a desglossar
el projecte de transvasament de Sa Costera (Proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana), inclòs en el conveni d'Obres Hidràuliques Govern
balear-MOPTMA, per tal de contractar separadament, amb la
major celeritat possible, les obres de conducció a través del túnel
en construcció, en règim de concessió, variant de la Serra
d'Alfàbia (túnel de Sóller).
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre als grups parlamentaris l'enquesta a la qual el president
del Govern ha fet referència en el seu discurs del 24 d'octubre.
21. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
consternació i el seu rebuig per la implicació de càrrecs públics i
de representació als escàndols econòmics del túnel de Sóller, Bon
Sossec, Brokerval-Inverbroker i Can Salas, i insta el Govern de la
Comunitat a depurar-ne les responsabilitats polítiques que afecten
el seu bon nom, i a tots els afectats a presentar la seva renúncia als
càrrecs que actualment ocupen a les institucions.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la seva participació a l'empresa pública Isba i a la Societat
Balear de Capital Risc atesa la seva incapacitat demostrada de
marcar polítiques coherents respecte d'aquelles, i d'informar-ne al
Parlament.
6. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern en relació a la incapacitat per dur a terme les inversions
previstes dins l'objectiu 5b, que han frustrat les esperances,
dipositades per ajuntaments i ciutadans, que el mateix Govern havia
suscitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar les directrius del Pla hidrològic, en el sentit de:
a) Donar prioritat als usos agrícoles per damunt dels
recreatius.
b) Suprimir el projecte de transvasament de les Font de
S'Olla i Ses Lladones de Sóller.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
unificar en una sola direcció general de Medi Ambient tota la gestió
mediambiental del Govern de les Illes Balears, avui dispersa.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de sis mesos tots els plans especials de les
àrees naturals d'especial interès de cadascuna de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar la xarxa ferroviària de Mallorca a través d'un pla
d'inversions per al 1996 que contempli l'obertura de infraestructures
existents. Així mateix, insta el Govern a presentar a la Comissió
Tècnica Interinsular, en el termini de sis mesos, un projecte de llei
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
ferrocarrils (SFM).

C)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb
l'article 169 del Reglament del Parlament, presenta les propostes
de resolució següents al debat general sobre l'acció política i de
govern.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
condicionar la cessió dels terrenys de l'estació dels trens de Palma,
que es garanteixi el manteniment del quilòmetre 0 a la Plaça
d'Espanya.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris el calendari de tramitació
de les lleis d'atribució de competències als consells insulars i el
seu contingut.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar els organismes consultius i de participació adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i especialment el
Consell Agrari i el Consell Pesquer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb els grups parlamentaris, dins les mesures de
regeneració democràtica, la modificació del Reglament del
Parlament, de tal manera que sigui possible la creació de
comissions d'investigació amb tan sols la sol•licitud de dos grups
parlamentaris.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir l'empresa pública Semilla per considerar-la innecessària.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar eleccions a les cambres agràries de les Illes Balears, de tal
manera que aquestes es puguin celebrar dins l'any 1996.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear una línia d'ajuts per als refugis de caça per tal de disminuir
la pressió cinegètica existent.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar en el termini d'un any el cens agrari de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revisar les prioritats del Pla de reindustrialització vigent.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini d'un any a la Comissió Tècnica Interinsular
un projecte de llei d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'indústria i comerç.
19. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió per tal d'elaborar una proposició de proposició de
llei per ser tramitada davant el Congrés dels Diputats, que permeti
la transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
les competències d'ordenació del comerç.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre mesures contundents per tal d'eradicar l'oferta turística no
legalitzada.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, una comunicació al
Parlament sobre el grau de compliment del Pla de modernització
de la planta hotelera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la Direcció General de Promoció Turística, i a presentar
en el termini de tres mesos una llei d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de promoció turística.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, en matèria
lingüística i cultural, en aplicació del que estableix la disposició
addicional segona de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
consensuar amb el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de
Palma la modificació dels estatuts de la Fundació Balear per a la
Música, així com el nomenament dels seus càrrecs directius.
29. El Parlament de les Illes Balears reclama al Partit
Popular les quantitats cobrades de la concessionària del túnel de
Sóller, i insta a ingressar-les a la Tresoreria General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
augmenti per a l'any 1996 l'aportació econòmica sobre el salari
social.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
gestioni amb els diferents sindicats la situació del personal laboral
de Gesma.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'un circuit de centres d'acollida per atendre les persones
amb una problemàtica social crònica.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
integrar dins una mateixa conselleria les competències de menors i
acció social garantint d'aquesta manera la unificació de criteris i
coordinació de recursos.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
una aportació econòmica al Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure una partida pressupostària destinada al tercer món
equivalent al 0,7% dels pressuposts de la Comunitat.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern a suprimir les conselleries de la Funció Pública i sense
Cartera.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
doblar per a l'any 1996 la dotació econòmica de les escoles de
música.
D)
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
mitjançant els convenis de col•laboració amb el Ministeri
d'Educació i Ciència, s'exigeixi el coneixement del català als
ensenyants per poder obtenir plaça dins el territori de les Illes
Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure, mitjançant la signatura de convenis de col•laboració, la
progressiva normalització lingüística de l'Administració perifèrica
de l'Estat.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans de l'inici del proper període de sessions, una
comunicació al Parlament en matèria de política lingüística, que
contempli el programa d'actuacions previstes pel Govern.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb l'article 169 del Reglament del Parlament,
presenta les propostes de resolució següents al debat general sobre
l'acció política i de govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei de finançament dels
consells insulars per establir el sistema definitiu de finançament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
amb la ràpida remissió al Parlament de la Llei reguladora del Fons
de Compensació Interinsular, per corregir els desequilibris existents
al conjunt de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de consells insulars
pel que fa a l'obligació del Govern de dur al Parlament en el temps
marcat per la llei de la corresponent comunicació fruit de l'estuydi
i examen de les memòries rebudes de cadascun dels consells
insulars referides a les competències que van gestionant, en el temps
marcat per la llei.

202

BOPIB núm.18 - 3 de novembre del 1995

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar davant la Comissió Tècnica
Interinsular la proposta de transferir durant la present legislatura
la competència als consells insulars de protecció civil.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un fòrum específic de debat
socialment plural per a la discussió dels criteris de redacció de les
Directrius d'ordenació territorial.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la remissió al Parlament d'una llei que
reguli la publicitat institucional perquè sigui objecte de debat en
aquesta cambra, que contempli la creació d'un òrgan plural de
seguiment en matèria de publicitat institucional.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a consolidar i ampliar la capacitat d'acció del
Consell d'agricultura ecològica pel fet que la promoció de
l'agricultura ecològica és una clau fonamental en la diversificació
del producte agrícola.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a ampliar el suport a les comunitats balears
a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben amb
dificultats, i impulsant els aspectes socials, econòmics i culturals
en la seva relació amb les Illes Balears.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini de tres mesos una
ampliació del Pla de residus sòlids urbans que doni prioritat a la
reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el
reciclatge de residus, i que elimini la incineració.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'un servei balear de protecció
de la naturalesa per fer efectiu el compromís de gestió de les
Aneis, amb mesures concretes d'actuació conservacionista i de
vigilància.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible,
al Parlament, sengles projectes de llei de mesures d'estalvi d'aigua.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació i al manteniment d'una unitat de
primera acollida a les illes de Menorca i Eivissa per a menors
majors de 12 anys.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos, concrets des de la declaració de Menorca, reserva
de la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de Menorca.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de Menorca,
reserva de la biosfera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a dur a terme, des de principis de l'any
1996 i, si és possible, amb la col•laboració dels consells insulars,
una campanya institucional prou dotada des del punt de vista
pressupostari, en favor d'una reforma del nostre Estatut
d'Autonomia que permeti equiparar-lo al de les comunitats més
desenvolupades de l'Estat en aquest terreny.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i
béns econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en
depenen.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a arbitrar partides pressupostàries
suficients ja als pressuposts del 1996 per cobrir la demanda
efectiva de percepció del suport transitori comunitari.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes per
combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla proveirà
les actuacions necessàries a dur a terme des de les diverses
instàncies de l'administració autonòmica i l'impuls d'actuacions
dutes a terme des de l'àmbit privat i s'elaborarà amb la participació
i des del diàleg amb els agents econòmics i socials.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que amb la màxima urgència i en compliment
d'una promesa, anys i anys repetida, iniciï les obres del desviament
de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini més breu possible doni
solució amb el compromís econòmic escaient, a la depuració i
reutilització de les aigües residuals dels municipis menorquins de
Maó i d'Es Castell.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
E)
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb l'article 169 del
Reglament del Parlament, presenta les propostes de resolució
següents al debat general sobre l'acció política i de govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que en el termini màxim de sis mesos, creï la
vice-presidència d'Economia i Ecologia, que coordini les
Conselleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Turisme
i Economia i Hisenda.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a remetre al Parlament, en el termini màxim
de dos mesos, el projecte de POOT per a Eivissa i Formentera i
Menorca contemplant com a criteri bàsic no permetre incrementar
l'oferta de noves places turístiques.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a prendre, en el termini de tres mesos, les
mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous camps de
golf a les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'elaboració abans d'un any d'una llei de
protecció i promoció de la cultura popular i tradicional de les Illes
Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de dos mesos, que es
presenti el Pla Estratègic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 50% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, ...) a l'any 2000.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que per a l'any vinent faci efectiu el traspàs
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca al Consell Insular de Mallorca,
recursos i aprofitaments hidràulics, ordenació del territori i
carreteres amb els mitjans humans, materials i financers
corresponents. A tal efecte en el termini màxim d'un mes, la
Comissió Tècnica Insular remetrà al Parlament les corresponents
proposicions de llei.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti un pla d'ajudes a l'oferta
complementària per tal d'adequar-se a les exigències del Pla de
modernització de l'oferta complementària.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que redacti una llei de centres recreatius
turístics a fi de promoure la instal•lació a la nostra comunitat per
tal de contribuir a la diversificació de l'oferta complementària
abans de tres mesos.
7. El Pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de les Illes Balears contemplarà una terminal en els
terrenys del Parc de les Estacions confinant amb la Plaça
d'Espanya de Palma.
8. Amb la finalitat de consensuar al màxim les Directrius
d'Ordenació Territorial del Reglament del Parlament de les Illes
Balears es crearà una comissió parlamentària no permanent,
encarregada d'elaborar un projecte de Directrius d'Ordenació del
Territori, segons el que preveu l'article 52 en un termini d'un mes.
9. Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats
que ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, es crearà una comissió que estudiï aquestes
possibilitats, per tal d'assolir uns nivells plens d'autogovern i que
es posi en marxa abans d'un mes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma un projecte de llei de regulació de les
condicions de qualitat dels productes agro-alimentaris sense
elaborar que garanteixi la igualtat d'oportunitats dels nostres
productors amb els productors forans en un termini de sis mesos.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar un projecte de llei de creació
del Consell Agrari de les Illes Balears abans de la finalització del
present període de sessions com a òrgan màxim de representació
i consulta de l'administració amb el món agrari.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'elaboració de plans sectorials de
foment de la indústria balear per tal de fer-la competitiva en els
mercats exteriors en un termini de sis mesos.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació del Pla d'ordenació de
transport regular de viatgers per carretera de les Illes Balears
abans de finalitzar l'any.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que compleixi el Pla de carreteres en el traçat
previst inicialment que enllaça les poblacions d'Inca i Alcúdia.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti els pertinents estudis econòmics
que representa el canvi de traçat de l'autovia Palma-Manacor que
travessa les poblacions de Llucmajor, Campos i Felanitx en un
termini màxim d'un mes.
Palma, a 25 d'octubre del 1995.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2587/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antich
i Oliver, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data en què s'ha
resolt el contracte de lloguer de l'habitatge al carrer Joan de
Cremona. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2604/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a neteja de
torrents. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2605/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a habitatges
turístics a Eivissa i Formentera. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2607/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a altes i
baixes d'hotels o aparthotels a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2609/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Consell
Insular d'Eivissa i Bisbat d'Eivissa. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
RGE núm. 2610/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a escola
d'agricultura a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 31 d'octubre del 1995).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 26 d'octubre de
1995, s'aprovaren les Resolucions relatives al debat general sobre
l'acció política i de govern.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
"1.- El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'habitatges de protecció oficial en règim especial (1996-99) i el
Pla de formació ocupacional (1996-99) són unes bones mesures
per millorar la cohesió social i per això li dóna el seu suport.
2.- Tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs hem d'intentar despertar un major grau de
consciència autonòmica i aprofundir en les possibilitats de
l'Estatut; de la mateixa manera que s'ha de desplegar el paper
autonòmic dels consells insulars com a via de doble efecte:
augmentar la consciència autonòmica i cohesionar les Illes; el
Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Tècnica
Interinsular a acomplir el calendari establert en el si de la comissió
en dues etapes quant a la transferència de competències als
consells insulars.
3.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'aconseguir un reconeixement d'autogovern més ampli;
l'autonomia és una realitat que conservam dins cadascun de
nosaltres, que hem de continuar treballant amb tenacitat i que
l'estratègia més raonable per actuar en matèria de reivindicació
estatutària hauria de passar per un treball de consens, encara que
iniciem aquest camí amb acords petits o d'escassa significació
autonòmica.
4.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moments, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, iniciativa, en tot allò que són objectius i mancances
comuns amb altres territoris insulars, és l'Imedoc, illes de la
Mediterrània occidental, format per tres regions insulars, de tres
estats diferents, amb problemàtiques similars; i a més a més, el
Govern balear tractarà d'informar a la Cambra dels seus
programes i línies d'actuació.
5.- Atès que la majoria de ciutadans han manifestat que
volen un model territorial qualitatiu especialment sensibilitzat amb
el manteniment dels valors naturals i mediambientals de les Illes,
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a posar en
marxa un calendari per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació
del territori: aprovar les hipòtesis del model territorial per gener
del 1996 i presentar l'avanç de Directrius el mes de setembre
vinent.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta que el Govern
balear a l'hora de redactar els plans especials de desenvolupament
de la Llei d'espais naturals prioritzi aquells que tenen més
demanda d'ús públic.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a obrir el procediment
que es consideri oportú per tal de reconduir la situació dels camps
de golf, que en data d'avui, tenen autorització per utilitzar aigües
d'extracció a l'objecte de garantir que, en el termini màxim de dos
anys, passin a utilitzar aigües depurades per regar els camps de golf.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient perquè iniciï els
tràmits legals tendents a la firma del conveni de carreteres amb el
Govern balear objecte de la proposició no de llei aprovada pel
Congrés dels Diputats; per això assignarà, en els pressuposts
d'inversió de la Direcció General de Carreteres, les quantitats
necessàries en els exercicis successius.
9.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant un nou pla d'embelliment de les zones
turístiques en el qual els conceptes principals siguin la realització
d'operacions d'esponjament i regeneració turístiques i la dotació
d'equipaments complementaris com a actiu de captació de turisme
en temporada mitjana i baixa.
10.- El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB serà sempre el de la Constitució,
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de
normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern s'esforçarà per
defensar i promoure la nostra llengua, amb una atenció especial a
les nostres modalitats insulars, com a element potenciador i
diferenciador de la nostra identitat com a poble. Així mateix, el
Govern de la Comunitat Autònoma farà efectiu l'ús progressiu i
normal d'aquesta en l'àmbit oficial i administratiu i la posarà com a
requisit d'accés i n'establirà els diferents nivells en funció del lloc
de feina que s'hagi d'ocupar; això no obstant, la cooficialitat de les
dues llengües ha de suposar un fet de normalitat i no un argument
de confrontació.
11.- Els projectes educatius, textos i d'altres materials
didàctics que facin referència a la llengua pròpia de les Illes Balears
hauran de tenir especial cura a protegir, defensar i difondre les
nostres modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17 de la
Constitució Espanyola i l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia, com
a expressió de la riquesa lingüística que ha de ser objecte d'especial
respecte i protecció.
12.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
partidari de les polítiques d'acció positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona al món laboral i a continuar realitzant
polítiques per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. En
aquesta línia, instam el Govern a presentar el II pla d'igualtat de la
dona.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
activar programes dirigits a l'orientació i a les ajudes a les famílies
i menors especialment en situacions de risc social.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la nació, i en especial al Ministeri d'Obres Públiques, a desglossar
el projecte de transvasament de Sa Costera (Proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana), inclòs en el conveni d'Obres Hidràuliques Govern
balear-MOPTMA, per tal de contractar separadament, amb la major
celeritat possible, les obres de conducció a través del túnel en
construcció, en règim de concessió, variant de la Serra d'Alfàbia
(túnel de Sóller).
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15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar les directrius del Pla hidrològic, en el sentit de donar
prioritat als usos agrícoles per damunt dels recreatius.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'elaboració de plans sectorials de
foment de la indústria balear per tal de fer-la competitiva en els
mercats exteriors en un termini de sis mesos."
A la Seu del Parlament, 27 d'octubre del 1995.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària Primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2359/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inspecció dels tour operators britànics a
establiments turístics de Mallorca respecte de mesures contra
incendis. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Interpel•lació RGE
núm. 2183/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al cànon
de sanejament d'aigües.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2413/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a destinació del solar de Can Salas. (BOPIB 16 de
20 d'octubre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vicepresidenta del
Govern.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. M. Antònia Munar
del G.P. Mixt, Hble Sr. Eberhard Grosske del G.P. d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Pere Sampol del G.P.
Nacionalista-PSM i Hble Sr. Antoni L. Juaneda del G.P. Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joana M.
Barceló i Jaume Matas.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de novembre de 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm.
2410/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris del traçat de
l'autovia de llevant. (BOPIB 16 de 20 d'octubre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2414/95,
de l'Hble. Sra. Diputada Teresa Riera i Madurell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a canvis de postura del projecte
d'autovia d'accés a la universitat. (BOPIB 16 de 20 d'octubre del
1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2288/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a supressió de la
Conselleria de la Funció Pública. (BOPIB 15 de 13 d'octubre del
1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta del
Govern.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 1995, REBUTJÀ els apartats 1, 2, 3, 4, 6, 7b, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 de les propostes de resolució RGE núm.
2591/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relatives al debat
general sobre l'acció política i de govern. (BOPIB núm. 18 de 3 de
novembre del 1999).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35 i 36:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 17 d'octubre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2309/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a propòsit del president
del Govern de contestar preguntes davant el ple del Parlament.
(BOPIB 15 de 13 d'octubre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. President.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

59
12
31
16

Apartat 22 i 30:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59
25
31
3

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 1995, REBUTJÀ els apartats 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 21 de les propostes de resolució RGE
núm. 2592/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relatives al debat general sobre l'acció política i de govern.
(BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:

Apartats 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,

Apartats 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 21:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

20 i 21:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 8:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B)

Apartat 8:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 1995, REBUTJÀ els apartats 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 i 21 de les propostes de resolució
RGE núm. 2590/95, del Grup Parlamentari Socialista, relatives al
debat general sobre l'acció política i de govern. (BOPIB núm. 18
de 3 de novembre del 1999).

59
10
33
16

Apartat 29:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1.3. TEXTOS REBUTJATS

A)

Apartat 7b):
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apartat 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Apartat 12:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

Apartat 17:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

BOPIB núm.20 - 10 de novembre del 1995
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre del 1995, REBUTJÀ els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 15, 16 i 17 de les propostes de resolució RGE núm.
2593/95, del Grup Parlamentari Mixt, relatives al debat general
sobre l'acció política i de govern. (BOPIB núm. 18 de 3 de
novembre del 1999).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 17 d'octubre del 1995, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE
LLEI, RGE núm. 2227/95 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa als Països Catalans. (BOPIB núm. 14 de
6 d'octubre del 1995).
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartats 2, 7, 13, 14, 15 i 17:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Apartats 1, 8 i 10:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 3 i 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Apartat 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartat 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Apartat 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 17 d'octubre del 1995, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE
LLEI, RGE núm. 1896/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a inclusió d'una partida als pressuposts destinada a la
cooperació amb països en vies de desenvolupament. (BOPIB núm. 7
de 21 de juliol del 1995).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a conveniència de la interposició d'un recurs
d'inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual
es declara reserva natural les salines d'Eivissa ("Ses Salines"), les
illes des Freus i les Salines de Formentera (RGE núm. 2277/95).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 17 d'octubre del 1995, després del debat corresponent,
es procedí a la votació per crida per tal que els diputats es
manifestassin sobre el tema de referència. El resultat de la votació
fou de 31 vots a favor de la presentació del recurs, 28 en contra i
cap abstenció.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

D)
Relativa a retirada de l'apartat H) de les propostes de
resolució sobre el debat general sobre l'acció política i de govern,
presentades pel Grup Parlamentari Popular (RGE núm. 2589/95).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre del 1995, no se sotmeté a votació l'apartat H) de les
propostes de referència, ja que havia estat retirat mitjançant l'escrit
RGE núm. 2600/95.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació

Relativa a retirada de l'apartat 14 de les propostes de
resolució sobre el debat general sobre l'acció política i de govern,
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (RGE núm. 2590/95).

Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de
resposta oral davant ple RGE núm. 2308/95.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre del 1995, no se sotmeté a votació l'apartat 14 de les
propostes de referència, ja que havia estat retirat mitjançant l'escrit
RGE núm. 2600/95.

B)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 17 d'octubre del 1995, es retirà la pregunta de
referència, relativa a destinar el 0'7% dels pressuposts de la CAIB
a ajuts a països del tercer món, presentada pel diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
(publicada en el BOPIB 15, de 13 d'octubre del 1995).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació

Relativa a retirada dels apartats 5 i 9 de les propostes de
resolució sobre el debat general sobre l'acció política i de govern,
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM (RGE núm.
2591/95).

Relativa a posposició del debat de la Memòria dels
consells insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1993.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre del 1995, no se sotmeteren a votació els apartats 5
i 9 de les propostes de referència, ja que havien estat retirat
mitjançant l'escrit RGE núm. 2600/95.

C)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 17 d'octubre del 1995, davant l'observació que
hi ha una documentació sobre el tema de referència que no ha estat
tramesa pel Govern a aquest parlament, s'acorda que un cop
rebuda aquesta comunicació serà objecte de debat a una propera
sessió plenària.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A)

Ordre de Publicació
G)
Relativa a retirada dels apartats 1 i 2 de les propostes de
resolució sobre el debat general sobre l'acció política i de govern,
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears (RGE núm. 2592/95).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre del 1995, no se sotmeteren a votació els apartats
1 i 2 de les propostes de referència, ja que havien estat retirats
mitjançant l'escrit RGE núm. 2600/95.

1.- Que el Parlament de les Illes Balears es doni per
assabentat de les conclusions de l'Informe, el qual considera que el
Compte General s'ha presentat en el termini establert i que reflecteix
adequadament la gestió i situació econòmico-financera duta a terme
a l'exercici del 1992, destacant que els comptes de l'Administració
de la CAIB i dels seus organismes es presenten integrats i que
juntament amb els de les empreses públiques, presenten l'estructura
i el contingut establert a les disposicions que els són d'aplicació, i
són coherents amb la documentació en què es fonamenten.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
atendre les recomanacions formulades al contingut de l'Informe, en
la mesura que això sigui possible.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Seu del Parlament, 18 d'octubre del 1995.
El president de la comissió:
Antoni Marí i Calbet.
El secretari:
Andreu Riera i Bennàssar.

Ordre de Publicació
H)
Relativa a retirada de l'apartat 9 de les propostes de
resolució sobre el debat general sobre l'acció política i de govern,
presentades pel Grup Parlamentari Mixt (RGE núm. 2593/95).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre del 1995, no se sotmeté a votació l'apartat 9 de les
propostes de referència, ja que va ser retirat per la portaveu del
grup.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 1995,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
2156/95, relativa a la matriculació de vehicles amb motor, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)

2. COMISSIONS
PARLAMENT

"El Parlament de les Illes Balears, davant els estudis que
s'estan realitzant per a la modificació del sistema de matriculació
dels vehicles a motor, insta el Govern de l'Estat que la nova
normativa contempli la nova realitat de la Unió Europea i una
identificació territorial que faci referència a les comunitats
autònomes".
Seu del Parlament, 18 d'octubre del 1995.
El President:
Joan Verger i Pocoví.
El Secretari:
Maurici Rovira i de Alós.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en sessió de dia 18
d'octubre del 1995, s'aprovaren les Resolucions següents sobre
l'Informe emès pel Tribunal de Comptes sobre el Compte General
de la CAIB de l'exercici del 1992.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 1995, REBUTJÀ les
Propostes de Resolució RGE núm. 2510/95, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relatives a l'Informe del Tribunal de Comptes
relatiu als resultats de la fiscalització del Compte General de la CAIB
de l'exercici del 1992. (BOPIB núm. 20 de 10 de novembre del 1995).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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EL SR. PRESIDENT:
Per favor, ocupin els seus llocs.
Començam aquesta sessió plenària, amb el punt únic debat
sobre l'orientació política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Té la paraula el Molt Honorable
senyor President de la Comunitat Autònoma, Sr. Jaume Matas.
Punt únic: Debat sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quin és l’estat de
l'autonomia de les Illes Balears? Aquesta és la qüestió que ens
reuneix avui aquí.
Jo intentaré donar la visió que el Govern té de la situació, de
l'estat de l'autonomia. Ara bé hem d'admetre que es tracta d'una
qüestió molt subjectiva, sobre la qual, no en mancaria d'altra,
tothom pot tenir la seva impressió. Jo, personalment, intentaré fer
un esforç de seriositat i de rigor perquè el debat sigui digne
d'aquesta cambra.
Per anar per parts, agruparé l'estat de l'autonomia en sis punts.
En primer lloc, quin nivell d'autonomia tenim. Vull plantejar
a part aquesta qüestió perquè tots coincidim, si més no
teòricament, que les decisions s'han de prendre al nivell més
pròxim al ciutadà i, per tant, tots defensam una autonomia més
forta, dins un estat més descentralitzat.
Tenim un estatut d'autonomia que hem anat desenvolupant
des de l’any de la seva aprovació. Un estatut que ens ha donat en
tretze anys un autogovern que abasta un bon grapat de nivells i
de competències. Un estatut més petit, més poc dotat que molts
altres i, especialment, menys ampli que els estatuts de regions
que han decidit el seu accés a l'autonomia per l'article 151.
Davant aquesta realitat, davant el fet que tenim una
autonomia del 143, aquest govern es planteja dues qüestions:
d’una banda, el desig inequívoc d'assolir més sostres
competencials. Volem més autonomia, més competències i més
capacitat. Per tant, desitjam un avanç en aquest sentit.
D'una altra, i tan important com l'anterior o, fins i tot, més, la
voluntat d'anar avançant dins el marc actual. Es tracta, per
veure'n un exemple, del mateix plantejament que es va fer per
construir Europa: d'una banda, hi havia una visió que exigia,
devers els anys 50, un tractat que assenyalàs el futur d'Europa i,
d'una altra, un tractat més modest, que anàs creixent en
contingut. Cap d'aquests dos camins no és incompatible, però,
sense dubtes, el fonamental és el d'anar fent, el de créixer a poc
a poc, per superar reticències, per generar adhesions a
l'autonomisme.

Dit això, crec que aquest govern, d'ençà que es va fer la
presa de possessió, ha avançat moltíssim. Es tracta d'una
conseqüència lògica de les passes donades pel president
anterior i, també, d'una nova situació en el Govern de l’Estat
central. El fet és que s'han produït avanços importants. Jo en
destacaria tres:
Assumpció de les competències universitàries, que
permeten al Govern assumir la gestió de la Universitat de
les Illes Balears. Això significa molt perquè es tracta d'una
universitat illenca, amb una realitat específica que hem de
tractar tal com és, específica, i que ha de donar resposta a
quatre territoris habitats i aïllats entre si. Això s'ha
d'entendre des de les Illes Balears molt millor que des
d'altres llocs, on aquesta realitat illenca no s’entén. He
escoltat durant el llarg procés negociador diversos
comentaris sobre aquesta qüestió i vull dir que, per a mi,
l'objectiu primer en negociar la competència era millorar-ne
el finançament. Amb els 3.050 milions de pessetes que avui
té la Universitat, 3.050 milions, no era interessant acceptar
aquesta competència, perquè no es tracta d'administrar la
misèria des de Palma o des de Madrid, es tracta de millorar
la qualitat dels serveis i de les disponibilitats. En aquest
sentit, crec que la Cambra es pot considerar satisfeta -jo,
almanco, hi estic-, d'assumir una competència amb una
dotació de 4.500 milions de pessetes, justament un 50 per
cent més que el finançament del curs que ha acabat ara i uns
900 milions de pessetes més que la darrera oferta que
teníem abans d'aquesta negociació. No cal dir que ara, quan
la negociació està tancada, és fàcil dir que eren necessaris
molt més milers de milions, cosa que no es va dir durant la
negociació. I és fàcil oposar-se ara a aquest finançament,
quan fa només un any es deia que, amb 3.313 milions de
pessetes, 3.313 milions de pessetes, ja n'hi havia prou.
Una segona passa dins aquesta millora de l'autonomia és
l'assumpció de la competència d'acció social mitjançant
l'Institut de Serveis Socials. Després de molts d'anys d'haver
sentit que ens havíem de conformar sense la residència de
Felanitx i sense la llar de Llucmajor -anys en què molts
callaven i no demanaven aquestes inversions públiques-,
hem obtingut un finançament de l'Inserso que ens resol en
gran part aquests problemes.
En tercer lloc, els ports i les costes. Sembla que ningú no
se n'ha temut, ni tan sols els més autonomistes, de
l'extraordinària passa que, per consolidar el nostre
autogovern, suposa l'assumpció dels ports de les Illes
Balears. De tots els ports, els de Formentera i Alcúdia
passen jurídicament a la Comunitat Autònoma, mentre que
els altres, Palma, Maó i Eivissa, seran gestionats pels
representants del Govern, que seran majoritaris en la
direcció d'aquests ports.
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Quant a les costes, s'ha produït una sentència
importantíssima: el Govern balear va ordenar les costes
coneixent la possibilitat d'un recurs de l'Estat. Aquest recurs
contra la iniciativa del Govern es va produir, però, finalment,
hem guanyat. És a dir: el Govern ha aconseguit, fins i tot amb
ratificació judicial, assumir les competències en matèria de
costes, una conquesta que jo consider d'una importància
primordial i que també ha estat molt poc valorada, fins i tot, dic,
pels autonomistes més radicals.
No vull amagar que el suport polític d'un partit com
Convergència i Unió a la política del Govern central ha estat
decisiu en moltes qüestions com aquesta dels ports, però també
és cert que el Govern central anterior, que també necessitava el
suport de CiU, no va acceptar aquest avanç substancial cap a la
descentralització de l'Estat. Basta sentir avui dia els crits respecte
a una presumpta desintegració de la unitat estatal, pròpia d’una
mentalitat jacobina.
Això ens acosta, de fet, realment, amb fets, a un sostre
competencial superior per via de la pràctica, de la realitat, més
que de les grans declaracions i dels principis teòrics.
En qualsevol cas, essent aquestes tres competències
importants, estam davant tres qüestions pendents, tres mancances
finalment solucionades, no tres conquestes; són tres actuacions
que ens homologuen i que, fins ara, de manera bastant
vergonyosa, ens deixaven de banda.
Com sabeu, jo he pogut participat, d'una manera o altra, i des
de la primera línia, en les negociacions de tots els sistemes de
finançament autonòmic que s'han signat a l'Estat espanyol. I puc
dir, sense por d'equivocar-me, que un dels punts claus, on les
Illes Balears es jugaven més respecte a la construcció de la seva
autonomia, era el sistema de finançament autonòmic. Per què?
Un periodista fa uns dies em deia: "el Govern sempre ha
d'anar a Madrid a demanar". I és cert. L'Estat central té les
competències que ens ha de transferir i, lògicament, hem d'anar
a qui té el poder que es traspassarà. Però hi havia una altra raó
per anar a Madrid a demanar: el finançament. Per exemple,
carreteres; per exemple, aigua. Sempre havíem d'anar a demanar
que ens donassin finançament ja que, a conseqüència d'un mal
sistema de transferències, en sortíem perjudicats. La nostra
comunitat i totes les altres. No cal recordar com Catalunya
negocia a Madrid cada dia. Ni cal recordar que l'Estat central s'ha
quedat milers de milions de distribució discrecional de la seva
despesa.
Per això, la passa més gran que s'ha fet per consolidar la
nostra autonomia, ha estat el nou sistema de finançament. Dit
amb paraules simples: fins ara, les Illes Balears no tenien
autonomia d'ingressos. Era com si un fill digués a son pare: “Vull
independitzar-me de tu, però, cada mes, m’has de donar el meu
sou”. Mentre no hi hagi ingressos propis, no hi ha autonomia
real.
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És a dir: els ingressos propis són una passa
profundament autonomista. Profundament, perquè ens
vincula als nostres ciutadans i deixa de fer necessari anar
cada dia a demanar el finançament ordinari a què tenim dret.
Si els nostres ciutadans amb el seu treball i la seva feina
milloren el benestar, milloren els ingressos de l’autonomia.
I aquest sistema, a més, és profundament democràtic. És
la típica qüestió que hauria d'exigir l'oposició i rebutjar el
Govern, sigui del partit que sigui. La raó és que, quan un
Govern cobra imposts, com ho haurem de fer nosaltres amb
el 30 per cent de l'IRPF, el ciutadà sap què paga, a qui paga
i per quins serveis. I això és molt important per millorar el
control democràtic, expressat a les urnes, dels governants.
I jo desitj com a sistema el control del Govern, sigui el meu
o el de qualsevol altre. Estic segur que feim un bon ús dels
doblers i, per això, demanam aquest control.
Malauradament, aquesta postura, al meu veure
profundament autonomista i democràtica, no ha tengut el
suport total d'aquesta cambra. Per fortuna, sí que hi ha hagut
una part dels representants dels ciutadans que han entès la
dimensió d'aquesta passa i han tengut la valentia de
reconèixer com a positiu allò que, sense cap dubte, ho és.
No és que s'hagi d’agrair aquesta postura, però sí que trob
oportú reconèixer públicament que hi ha partits que han
demostrat que fins i tot són capaços de superar el llistó de la
rivalitat política, per admetre que aquesta qüestió és clau per
a tots.
En canvi, els altres comportaments, contraris a un
finançament democràtic i autonomista que no vull criticar,
dic que només es veuen a autonomies no històriques. Mai
aquestes postures no es podrien plantejar, ni es plantegen,
a regions del 151, i no pensem en les autonomies més
properes a nosaltres.
Dins aquest context, no vull deixar d'esmentar que, des
d'ara, els ciutadans gaudiran d'un finançament per habitant
que, com a mínim, serà el 90 per cent de la mitjana
d'Espanya, quan fins ara era el 75 per cent.
Resumint: crec que hem passat un breu període de temps
al Govern, però crec també que les passes que hem donat
cap a la veritable autonomia, l'autonomia amb poder de
gestió real, han estat molt importants. I més, si consideram
que ja tenim la data de l'1 de gener del 98 per assolir tota
l'educació i que començam a coparticipar en la gestió
sanitària mitjançant l'experiència de Manacor, on el Govern,
és a dir, els ciutadans d'aquestes illes, podran participar
directament.
No vull deixar de considerar important un canvi
estatutari, que sens dubte es produirà, però que ha de néixer
principalment de l'esgotament del marc actual, al qual
encara queda un bon tros de camí per recórrer.
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Tot el que puguem dir de l'assumpció de competències s'ha
d'aplicar a la transferència d'aquestes competències als consells
insulars. Dins aquest terreny, el Govern no amaga els seus
compromisos: agricultura, cambres agràries, transport terrestre,
ordenació turística i menors en aquesta legislatura. El proper 1
de gener de 1997, si el Parlament així ho considera, els consells
seran els responsables d'aplicar la legislació turística i,
posteriorment, de la resta de competències que els aniran
arribant. Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera podran dur
directament el control de les normes legals que el Govern aprovi.
I, dels consells, seran els funcionaris encarregats de dur endavant
aquestes tasques. És una etapa en què els consells han de generar
en els ciutadans del seu àmbit, com ho ha de fer l'autonomia
davant el conjunt, la percepció que els serveis milloren de gestió
i que com més a prop es fan les coses, millor.
Senyores i senyors, aquest govern no veu possible el futur de
les Illes Balears només amb un bon Estatut d'autonomia però
amb el mateix sistema fiscal i econòmic que té el conjunt de
l'Estat. Aquest govern considera que és una exigència que les
Balears puguin gaudir d'una compensació sistematizada de la
seva insularitat, que permeti a la nostra economia competir.
Aquest és un instrument clau i el primer i més important resultat
que l'autogovern d'aquesta societat podria arribar a oferir als
ciutadans: la capacitat de competir en igualtat de condicions.
Aquest govern està actuant a dos nivells: per una banda, a nivell
estatal -el Parlament ha presentat una proposició de llei a les
Corts perquè en facin la tramitació; projecte que ja té data de
tramitació, al començament de 1997-; per una altra, el Govern,
juntament amb les illes de Sardenya i Còrsega, fa una feina
perquè el tractat de la Unió, que s'ha de reformar amb vista al
1999, deixi una porta oberta perquè allò que avui és un fet, sigui
un dret: el tractament diferenciat de la fiscalitat a les regions
insulars. Dic que és un fet, perquè ja gairebé totes les regions
insulars tenen aquest tractament i, a Espanya, fins i tot es troba
recollit a la Constitució.
No vull deixar de fer una crida a tots els ciutadans i als partits
polítics que els representen, en el sentit que diré: només si totes,
només si totes les forces polítiques de les Illes o, si més no, la
immensa majoria, defensam un tractament fiscal i econòmic
diferent per compensar la insularitat, arribarem a bon port. No
ens podem permetre el luxe que avui, quan la majoria del
Parlament estatal probablement donarà suport a aquesta
exigència històrica, baralles internes puguin fer pensar qualcú
que a les Illes no tots els partits polítics defensam aquest dret.
Com a resum: crec que, en el terreny autonòmic, de la
construcció de l'autogovern, hem avançat més en aquest breu
període que en molts, molts anys. Ja m'agradaria poder prometre
cada quatre mesos una millora autonòmica del nivell de la que
hem viscut. No serà possible, però no ens hem d'aturar, i hem de
considerar aquestes passes com un punt de partida cap al futur.

No vull tancar aquesta part de repàs de la realitat
institucional, sense una referència als ajuntaments. El
Govern balear sap que hi ha una sèrie de problemes greus
que afecten els municipis. Principalment, problemes de
finançament i problema de manca de mitjans de tota casta.
Jo anuncii avui que crearem un fons de cooperació
municipal pactat amb la Federació de municipis, on es crea
una aportació econòmica del Govern, per a accions
concretes, vinculades, pactades amb aquests municipis, dins
competències municipals i gestionades pels ajuntaments.
Aquest fons suposarà que el Govern aporta la seva ajuda als
ajuntaments i que aportarem un finançament multimilionari
als municipis perquè puguin canviar radicalment la realitat
dels seus pobles i la seva situació actual. Hem aprovat, en
consens amb aquesta federació, aquest pla voluminós,
econòmicament generós, que permetrà que tots els
municipis, amb un cost que fins i tot pot ser inferior al 40
per cent del seu valor, puguin modernitzar el seu poble, els
seus carrers, dins un fons de cooperació que crec que és
l'hora d'oferir a tots els ajuntaments de totes les Illes, en
aquest moment que ja tenen clavegueram o que ja estan a
punt de tenir-ne; ara que ja tenen enllumenat; ara que hi ha
una oferta important d'instalAlacions esportives; crec que ja
és hora, dic, d'oferir-los la renovació integral dels nuclis de
població. Això és una aportació de finançament sense cap
condicionant, i fent que siguin els mateixos ajuntaments els
protagonistes d'aquests programes. Un programa que també
arribarà a les zones turístiques i que mantendrà l'aposta del
Govern per millorar el turisme.
Naturalment, mantenim les nostres línies de recaptació
de tributs i pagament avançat d’aquests ingressos, de la
despesa financera dels quals es farà càrrec el Govern.
I, com que sempre ens recorden que vàrem prometre un
ordinador a cada poble, puc anunciar que, en aquest
trimestre, signarem amb els consells insulars i els municipis
un acord que ja està preparat, per dur les autopistes de la
informació a cada ajuntament, gratuïtament: el Govern hi
instalAlarà els sistemes necessaris per crear una xarxa de
valor afegit a nivell de totes les Illes Balears. Una manera
descentralitzada de permetre que els ajuntaments tenguin
accés a la xarxa Mintour, que és la passa clau per a la
informatització del turisme i que està finançada per la Unió
Europea.
I, encara, unes paraules per dir que estam fent feina en
la Sindicatura de Comptes i en la de Greuges i que aviat se'n
presentarà a la Cambra una proposta consensuada. He de dir
que la crisi viscuda al Govern ha suposat un cert retard
d'aquesta qüestió, com és obvi. Diré també que ja hem
aprovat la creació d’un registre de contractes, que ofereix
més transparència en la tramitació, per donar compliment a
la promesa de la presa de possessió: no fer res que no es
pugui dir i no es pugui publicar allà on sigui.
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Per acabar: més competències -ja són aquí-, millor sistema de
finançament -ja és una realitat-, fons de cooperació amb els
ajuntaments -serà una realitat l’any 97-, consolidació del model
de consells -una nova passa, gener del 97.
El segon gran punt d'aquesta intervenció vull que sigui una
anàlisi de l'economia de les Illes.
La casuística dóna exemples per a tot. Cada persona que viu
a les Illes té la seva opinió sobre aquesta qüestió. Però, hi ha
estadístiques que, analitzades amb prudència, ens diuen la
veritat. Hi ha situacions concretes, específiques, com la de la
gent del camp, que, en general, té pocs motius per pensar que ha
estat un bon any. Hi ha gent, com la del turisme, que en pot estar
satisfeta, no tant com l'any passat, però satisfeta. Són
generalitzacions, evidentment, però, podem dir que el turisme ha
anat bé -les xifres definitives d’enguany indiquen un increment
de despesa individual del 3,9 per cent que, amb un increment
lleuger de turistes, centrat en temporada mitjana i baixa, donaran
un increment d'ingressos respectable-, però a Menorca i en
menor mesura a Eivissa i a Formentera no s'han viscut situacions
tan bones i, fins i tot, hi ha hagut qualque caiguda. És a dir, que
hem d'introduir molts de matisos per analitzar la nostra
economia.
I vull començar aquest recorregut dient que les Illes Balears
tenen i mantenen l'economia més lliure i competitiva d'Espanya.
Lliure perquè és privada, oberta a tot el món, àgil i dinàmica. I
per això, jo crec que som els que ens adaptam millor als temps,
als canvis. Dit amb altres paraules: tenim una economia
profundament liberal, on tots els empresaris i els treballadors fan
feina i hi arrisquen el futur. Per això tenim una economia sana:
perquè ens adaptam tot d’una a la realitat. Tot i que ningú no ho
diu, aquest és el nostre primer patrimoni econòmic. El nostre
primer patrimoni és que un senyor que avui té un bar o una petita
sala de festes, o una fusteria, si no se'n surt, tanca, pateix, ho
passa malament, i demà intenta un altre negoci amb més ilAlusió.
Aquesta gent, els ciutadans d’aquestes illes, són els que han fet,
amb el seu sacrifici, la solidesa de la nostra economia. Avui,
quan les coses van millor, guanyen més, però abans, han arriscat
més que ningú. Aquí no tenim un poble que espera el mannà del
Govern; no tenim un govern que espera miracles. Els miracles es
fan amb feina i treball.
Fa poc, la revista d'un holding d’empreses espanyoles feia una
entrevista al professor Lester Thurow i li demanava si els
holdings eren el futur econòmic. I, amb gran sorpresa de
l'entrevistador, el professor va respondre que no, que el futur era
de les petites i mitjanes empreses, àgils, capaces d’obrir i de
canviar segons el mercat. L'economia, en efecte, canvia més de
pressa de cada dia i de cada dia exigeix més dinamisme.
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Dic això, perquè ha de quedar clar que a les Balears no
tenim ni una indústria estatal milmilionària, ni un programa
de subvencions que més o manco arriba a tothom, ni cap
secret que no sigui el treball pur i dur. Crec que podem
discutir tant com vulgueu sobre la nostra manera de ser,
però és clar que aquestes illes no han de canviar aquesta
manera de fer feina, autèntic motor de la prosperitat. No hi
volem jugar, a aquest joc.
Dit això, absolutament clau, vull afegir el següent: si
l'objectiu d'una economia és crear llocs de feina, i tots els
polítics tenim aquesta obligació; les Illes Balears han arribat
aquest estiu al rècord absolut de llocs de feina de tota la
seva història, inclòs l'any 89, que havia estat sempre el punt
de referència anterior. I si mesuram l'atur, vull recordar que
Espanya en té entre el 16 i el 20 per cent; Alemanya, un
10,1; i les Balears, un 7,3, encara que a l'hivern, en tendrem
prop del 12 per cent. Això no és homogeni i, naturalment,
deixa encara tres problemes que no hem d'amagar si volem
trobar-hi una solució.
D'una banda, hi ha un grapat important d'aturats que no
troben lloc de feina. D'una altra, hi ha inestabilitat laboral
que genera en el treballador una sensació permanent
d'inseguretat, d'incapacitat per organitzar-se la seva vida. En
tercer lloc, uns sous que, sotmesos al mercat, són inferiors
als d'altres regions on, sigui pel finançament públic, sigui
per la natura de la seva economia, hi ha més retribucions.
En qualsevol cas, jo no me n'amag de dir que no tenir
tant d'atur és la cosa més important i que s'ha de preservar
una economia que genera ocupació, que genera llocs de
feina.
Si l'objectiu d'una economia és crear un sistema
productiu àgil, s'ha de dir que a les Balears continuam amb
el major índex de creació de noves empreses, fins i tot a
sectors innovadors. I això s'ha de dir.
Si una economia s'ha de mesurar per la seva dependència
del sector públic, diré clarament que som l’autonomia amb
una menor participació al sector productiu. La menor. Hi ha
excepcions, però estadísticament, som la menor.
Tot això és veritat. Les Illes Balears, en termes relatius
gaudeixen d'una situació de renda i de riquesa que ningú no
ens ha regalat, i que és important.
Ara bé: no tot és un paradís ni res de semblant. Hi ha
problemes complexos i preocupants. Potser problemes no
tan preocupants com els d’altres llocs, però, problemes al
capdavall. Amb tot, això no ens ha de fer acotar el cap, sinó
plantar-hi cara, mirar directament el problema i cercar
solucions. Passem a veure-ho, per sectors.
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L'agricultura i la ramaderia. Aquest sector pateix molt.
Necessita cada vegada més ajudes. I en rebrà. Estam preparant
una reestructuració d'aquesta política amb vista al pressupost del
97. L'agricultura, ho he dit abans i avui, a quatre mesos de la
meva arribada al Govern ho torn a repetir: l'agricultura és
prioritària. I per a l'agricultura volem que hi hagi aigua, que hi
hagi innovació, promoció perquè pugui vendre; volem que les
ajudes es cobrin amb agilitat, volem que el món del camp, que
certament no es troba en un bon moment, pugui sortir endavant.
Mai no tornarà a ser l'eix de la nostra economia, però sí que ha
de viure amb qualitat i dignitat. En aquest sentit, vull anunciar
que aviat hi haurà una acció important, que ha estat aprovada i
analitzada en el Consell de Govern, però que encara s'ha de
continuar en aquest moment desenvolupant, però que inclou un
grapat de mesures, de noves línies d'ajuda que ja han estat
aprovades pel Govern. Hem mantengut les millores sanitàries per
al ramat, hem aconseguit l’organisme pagador de les
subvencions europees ja sigui nostre, de forma que ara podrem
garantir el pagament en cinc dies de totes les ajudes que reben
els pagesos i, a més, tenim dissenyada una política de promoció
i de producció pròpia que ha de sortir al carrer.
L'agricultura és central per tot arreu, però no vull deixar
d'esmentar llocs concrets, Menorca, certes zones de Mallorca i
d'Eivissa, on els problemes en aquest camp són més importants.
Necessiten solucions. Hem plantejat amb els interlocutors del
sector converses de cara a pal•liar aquesta situació, plans
d'actuació consensuats que milloraran aquesta situació puntual.
La construcció. Aquest sector és fonamental per al futur de
les Illes Balears i, naturalment ho ha estat abans. Ara bé: el
model d'activitat d'aquest sector canviarà. Avui, diguem-ho com
a diagnòstic, la construcció està creixent molt lentament. És com
ha de ser: no podem tenir mai més booms espectaculars, ni ho
desitjam tampoc, ja que sempre van acompanyats de caigudes
greus. Ara vivim un creixement moderat, fins i tot, en certs
subsectors, hi ha un estancament, que és molt més estable i que
sempre va bé per poder seleccionar els empresaris i els
treballadors més competitius i de qualitat. El futur, com dic, no
serà com fins ara, primordialment constructor d’obra nova
especialment en terrenys nous, sinó que serà reconstructor,
rehabilitador d'edificis existents, millorador de l'entorn, dels
carrers, dels llocs públics. El Govern no vol esperar. Les
Directrius d’Ordenació del Territori, a les hipòtesis inicials,
defineixen zones urbanes existents com a punts de necessària
millora. Ja n'hem presentat un pla, que hem anomenat Pla Mirall,
que obligarà el Govern a aportar un finançament important per
dur endavant aquesta tasca. Una tasca de reconstrucció, més que
de construcció, una tasca de cura amb el passat, sobre un terreny
existent i ja afectat, i no sobre sòl nou. Jo crec, sense dubtes, en
el futur de la construcció. Però exigeix que tota la societat faci un
esforç per canviar el tòpic que hi ha i que vegi, com succeeix a
Europa, que la construcció és un sector important que aporta
molt. Tant els empresaris com els treballadors fan en aquests
moment, i ens ha de constar així, un esforç de formació molt gros
en aquest camp, que necessita el suport de tots. Es tracta d'anar
cap endavant.

Indústria. El diagnòstic és d'estancament. Hi ha un
creixement molt i molt moderat, que fins i tot es pot
considerar estancament. No obstant això, s'han de dir les
coses com són: avui, mantenir la indústria des d'una regió
insular, on costa molt importar i molt exportar, és un èxit.
Tenim una indústria petita, innovadora i capaç. Però els
temps són difícils. La indústria competeix amb tothom,
competeix amb totes les regions del món. Això fa
impossible que es pugui competir per preu. A les Balears
s'ha de competir per qualitat i per disseny, per capacitat
comercial, per innovació, per la banda alta, en definitiva. El
Govern ho diu clarament: ens hem compromès que enguany
totes les ajudes de l'any 96 arribin als industrials, innovació
tecnològica, promoció comercial, etc. Ja s'han tancat totes
les línies que hi havia del 95 i fem feina en aquest moment
amb les línies del 96 mentre es preparen i es dissenyen les
línies del 97. Mantenim totes les línies de suport a fires. La
nostra indústria ha d'anar on sigui per vendre. La bijuteria
i la sabata han tengut fires i s'ha de continuar, perquè és
necessari dia a dia guanyar la lluita pels mercats. Hi ha un
compromís de donar tot el suport que faci falta, de manera
genèrica, a la consolidació de la nostra indústria, però
sempre dirigida a la millora de la qualitat. Ho farem amb les
línies especials de reindustrialització, ho farem amb més
investigació i desenvolupament, mitjançant una llei de
recerca i desenvolupament que aviat arribarà a aquesta
cambra; ho farem amb la promoció dels productes, i ho
farem sempre amb aquesta millora de la qualitat. Volem un
desenvolupament industrial apropiat per al nostre model, i
el tendrem. Però que no s’enganyi ningú: quan Alemanya
pateix problemes de reconversió, quan França es troba dins
un canvi, a les Balears no podem esperar que la indústria
visqui només amb els seus mitjans. L'hem d’ajudar i ho
farem. Com seran aquestes ajudes? Seran les mateixes
ajudes, en la mateixa línia que les que s'han fet per al
Raiguer: convocades públicament, transparents,
horitzontals, vinculades a la innovació, vinculades a la
millora competitiva, i disposaran de primes, perquè estaran
vinculades al pacte de l'ocupació, aquestes primes
vincularan la creació de llocs de feina i també vincularan
una millora de l'estabilitat dels treballadors.
Dins el terreny industrial, vull recordar que el Govern es
planteja la indústria energètica novament des de zero. Hem
redactat els criteris per a un treball que determini, sense
prejudicis, ni a favor, ni en contra de cap solució, una
sortida de futur a aquest problema.
El turisme va bé en termes generals. Hi ha zones com
Menorca o Eivissa o Formentera on hi ha problemes, que
intentarem compensar mitjançant la diversificació de
mercats. Comprometem inversions de promoció per a
aquestes tres illes per diversificació de mercats dins una
nova reorientació de la política de promoció, política de
promoció que s’adreçarà a la difusió del producte i a lluitar
de forma especial contra l’estacionalitat, enfocada a mercats
amb potencialitat de creixement. Ara bé, que el turisme avui
vagi bé en termes generals no ens ha de fer oblidar que el
futur està pendent del fet que siguem capaços de fer,
fonamentalment, tres coses.
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Aplicar el Pla de qualitat, que es troba en fase de
desenvolupament, l'anàlisi del qual acabarà el desembre
d’enguany. Tot i això, la política de qualitat ja s’aplica i
s’aprecia en indicadors com el d’enguany, quan el nombre de
turistes que ens visiten per quarta vegada o més puja fins al 25
per cent. La qualitat s'està introduint a poc a poc. Els empresaris
creuen en la inversió per la qualitat. La formació està millorant.
L'Escola d'Hoteleria aviat permetrà, a més de la formació de
noves generacions, el reciclatge dels treballadors actuals, de
manera que es produirà gradualment un efecte perceptible de
producte de més qualitat. S'han iniciat les obres d'un hotel escola
a Can Picafort i estam a punt de fer el mateix a Eivissa i a
Menorca.
La segona gran tasca és ordenar el sector, mitjançant el Pla
d'Ordenació, conegut com POOT. El Govern vol que el POOT
s'apliqui sobre els planejaments municipals tot i que el POOT, de
fet, ja està en vigor. Aquesta introducció a les normes ja no és de
la nostra responsabilitat, però, sense cap dubte, s'aplicarà. I
s'aplicarà perquè hem creat un òrgan capaç de donar tota la
informació i tot el servei que necessitin els ajuntaments. Aquest
pla no quedarà en un calaix per manca de mitjans. Si hi queda,
ningú no podrà dir mai que el Govern ha fallat.
Finalment hem d'afegir la desestacionalització: hem de tenir
més turisme a l'hivern perquè tenim l'oferta, tenim la capacitat
productiva. No s'ha d'incrementar el nombre d'hotels ni
d'apartaments, si n'hi ha de nous, s'han de retirar del mercat vells
i, de fet, el nombre de places turístiques d'avui és
substancialment el mateix que el de 1989, però sí que hem
d'allargar el període d'ús d'aquestes places a la tardor, a la
primavera i, si és possible, a l'hivern. No tenim el clima d'altres
llocs, però crec que podem oferir moltes coses. Per començar, les
tasques que es duen a terme des del Govern i, com no, des del
sector privat, han comportat que, enguany, per primera vegada,
hi hagi aquí més turisme d'hivern que a la nostra principal zona
competidora.
No cal dir, dins el món del turisme, que s'aplicarà la llei. I
s'està aplicant, cosa que és normal. I s'està desenvolupant una
norma que aquesta cambra coneixerà, que regularà i ordenarà el
negoci del temps compartit, que no té legislació específica a cap
lloc d'Espanya.
Hi ha un sector que viu una crisi d'una profunditat molt
grossa, perquè és una crisi estructural i no conjuntural: el
comerç. Ho vaig dir a la investidura: la competència dins aquest
sector ha estat tremenda i lògicament han patit moltes empreses
petites que no han pogut aguantar l'impacte del mercat obert. Ara
bé: és una crisi de reconversió. El comerç s'ha d'adaptar al nou
model de vendes, al model que la gent demana. Des del Govern
ens comprometem, amb el Pla d'equipaments comercials que està
aprovat, a aplicar-lo i a arribar a crear un nivell comercial que
tengui dues característiques: d'una banda, que sigui competitiu
perquè el client se'n beneficiï i, d'una altra, que ofereixi igualtat
de condicions, perquè cap comerciant no trobi impossible, per
dimensió, sobreviure. Per això, en vista al 97, refermam la nostra
política de suport, probablement mitjançant noves fórmules, al
comerç. I, el més important, cream un grapat de zones
comercials a les Illes, que seran el motor d'un renaixement
comercial, focalitzat.
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Bars, restaurants. Sabem que enguany no ha estat un bon
any. El Govern creu, com el sector, com tothom, que sobren
establiments d'aquest tipus. Sabem que no podem prohibir
l'obertura legal d'un establiment, però fixam nivells de
qualitat que permetin que l'oferta excessiva no perjudiqui la
qualitat i que la gent que ofereix qualitat no trobi la
competència de qui, sense cap requisit mínim, trenca el
mercat. Això és una tasca que ha duit a terme el Govern i
que en aquest moment es troba al Parlament.
Sectors innovadors. La situació actual, tot i que les Illes
siguin la regió espanyola que més ús fa de les autopistes de
la informació, és relativament millorable. Hi ha molts de
llocs a Europa que ens superen. M'atrevesc a comparar les
Illes amb la mitjana d'Europa i no d'Espanya, perquè és
absolutament necessari que una regió insular sigui puntera,
sigui líder, sigui la que ofereixi més serveis de telemàtica,
perquè és el nostre pont amb el continent.
En aquest sentit, i amb l'única empresa que avui ofereix
serveis avançats, tenim un pla per a l'ús de les noves
tecnologies, les autopistes de la comunicació, a tots els
municipis de les Illes Balears i que comencen a funcionar el
1997. No vull amagar la meva col•laboració i la meva
satisfacció perquè aquesta col•laboració general tant els
ajuntaments com els consells hagi donat un bon rendiment.
Innovació és molt més que un concepte, una paraula:
innovació vol dir que les empreses n'han acceptat el camí.
La línia d'I+D, d'innovació, del Pla de reindustrialització
funciona, les empreses donen suport a aquesta política.
El Govern, dins aquesta línia, ha aconseguit dur a les
Illes una empresa puntera del món de l'aviació. Amb un
compromís concret d'una inversió milionaria i de la creació
de 200 llocs de feina nous, concrets dins un sector
estratègic. I negociam amb altres empreses una política i
una actuació semblant. Es tracta de fer que les Illes, que
avui són la capital espanyola de l'aviació, continuïn amb
aquesta posició que s'ha de guanyar cada dia, perquè totes
les regions competeixen i totes cerquen més i més atractius.
No cal dir que hem de competir, amb una fiscalitat
estàndard, amb regions com Canàries que té una fiscalitat
insular.
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Aquesta revisió, naturalment, no esgota la qüestió econòmica.
Hi ha problemes molt delicats que ens preocupen i que no caben
en una generalització com l'anterior. Em preocupa molt que els
pobles de Mallorca, especialment de l'interior, no puguin donar
llocs de feina als seus joves. Crec que avui, quan l'economia és
més competitiva, no serà bo de resoldre això, però em
compromet en primer lloc, a posar en marxa una agència de
desenvolupament rural, que pugui, sense aspiracions
multimilionàries, iniciar una tasca d'anar potenciant petites i
mitjanes empreses noves o que es vulguin crear. Això serà clau
a Eivissa i Formentera, a una part de Menorca i al Pla de
Mallorca, a Campos, Llucmajor i Artà, principalment, perquè,
afortunadament, el Raiguer sembla que recupera el to econòmic
gràcies a la política que s'hi ha duit a terme aprofitant el
finançament derivat de la declaració de la comarca com a
Objectiu 2.
He descrit un present econòmic que és comparable a moltes
regions d'Europa, que encara té molt per avançar respecte a les
regions més àgils del món i que, en relació amb Espanya, pot
produir una certa enveja. He dit present, però aquí, allò que
realment ens pertoca de fer és pensar en el futur.
Quin futur ens espera? L'economia avui més que mai, exigeix
la innovació permanent. Si un dia en la nostra economia, entre
els nostres treballadors i els nostres empresaris, arrelava la idea
que aquest model és etern, aleshores hauria començat el final,
perquè avui, competir, vol dir innovar, canviar, rompre costums.
Això ens condueix a dir: on anam? I aquest és un punt
absolutament clau. La resposta és: anirem on els agents creguin
que és oportú i amb tota la informació que es pugui oferir. El
Govern, com a autoritat que neix de la societat, assumeix
l'obligació de posar els mitjans perquè la societat conegui les
tendències de futur, per facilitar l'accés, la comunicació i la
informació. Però el risc sempre serà de la societat.
Aquest futur, en termes generals, exigeix, simplificant molt,
aquestes mesures que defensam de manera radical.
Un tractament fiscal i econòmic específic per aquesta regió
insular, amb l'objectiu de fer possible un creixement econòmic
sense consum de més territori; un tractament fiscal i econòmic
que permeti, com a mínim, la preservació i el manteniment de la
nostra agricultura i la nostra indústria, per pures raons de
supervivència social, perquè es tracta d'una situació de
preservació d'equilibris socioeconòmics mínims.
Una constant millora de la qualitat del turisme, amb una
acceleració de la desestacionalització. Hem d'acabar amb
l’estacionalitat de forma especial a Menorca i Eivissa i
Formentera.
Una formació de la nostra societat més acurada. La política
que hem llançat ja funciona i més o manco uns 5.000 ciutadans
de les Illes hauran iniciat cursos aquest any dins el Pla Mestral.
Però s'ha d'anar molt més lluny, i això depèn de la societat, que
ja disposa de mitjans al seu abast.

Per afrontar el futur es necessiten moltes més coses, però
jo vull afegir, com aspecte clau, una política mediambiental
que serà esmentada més endavant.
I finalment, la comercialització. Les Illes Balears, com
tota Espanya, tenen una certa por a sortir de fora, a anar a
mercats llunyans. El Govern balear centrarà tots els esforços
a potenciar, en la mesura de les nostres possibilitats, la
sortida de les nostres empreses al món. No partim de zero ni
de bon tros, però hem de pensar que vendre, que
comercialitzar, que sortir de l'illa és clau, que els mercats
van i vénen i que no podem quedar-nos aquí. El Govern
impulsarà obertament la sortida dels nostres empresaris al
món. La comercialització és un repte que hem de superar.
Resumint: aposta per la qualitat en tot, millora de la
gestió en agricultura i ramaderia, consolidació de les
tendències del turisme, desestacionalització; aposta per les
noves activitats que no siguin contaminants. Ja fet, un pla
nou d'ajudes al camp, en vies de conclusió les ajudes del Pla
de reindustrialització i de comerç, en marxa dos plans nous,
en marxa el Pla BIT d'innovació. Aplicació la llei contra
l’oferta turística il•legal, dins el pla d'oferta que havia
elaborat el govern del mei antecessor.
Hem parlat d'economia, hem parlat d'autogovern i
institucions. Ara anirem al tercer dels sis punts d'aquesta
intervenció: el nostre patrimoni.
Jo crec que és molt important el nostre present i el nostre
futur, però tot, absolutament tot, passa per respectar,
preservar i millorar el nostre patrimoni, allò que som.
El Govern considera que un dels patrimonis més
fonamentals que tenim és l'extraordinària qualitat del nostre
medi ambient, del nostre paisatge i de la major part dels
nostres pobles, centres històrics, etcètera. Un poble que
estima ca seva, ha de protegir les platges del sud de
Menorca, per exemple, ha de reconstruir Dalt Vila a Eivissa
i ha de preservar l’estil de Deià o de Sóller, per exemple.
En aquest sentit, la Cambra ha de saber que el Govern
continua les tasques de redacció d'unes directrius que
determinin el nostre futur ambiental. Unes directrius que
diguin què hem de fer i què no hem de fer. Per després
respectar estrictament allò que surti del consens. Les
directrius han d'estar pactades, consensuades. Exigirem a
tots els grups realisme, prudència i racionalitat, coses que,
naturalment, el Govern intentarà oferir.
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Sabem que les directrius preveuen i recullen la recuperació
dels nuclis històrics, cosa, per altra banda, necessària i
demandada. El Govern ha presentat a la societat el Pla que
agruparà un conjunt de mesures que, l’any 97 i 98, permetrà a
tota la societat, que conjuntament amb ajuntaments i Govern,
accelerem la consolidació de la recuperació del nostre patrimoni.
Es tracta d'un grapat de mesures que s'anirà ampliant i que inclou
des del primer moment actuacions fonamentals.
El Govern considera de primera importància recuperar els
elements patrimonials històrics, perquè tots en puguem gaudir i
perquè puguem viure sense girar l'esquena a la nostra història.
Dalt Vila d'Eivissa i el centre antic de Palma són dos punts
fonamentals. Anunciam avui, aquí, el nostre compromís de
participar en aquestes dues grans tasques recuperadores de
l’entorn.
Hi ha un patrimoni que hem de preservar: l’entorn. El Govern
balear, els darrers 13 anys ha fet actuacions en aquest terreny ja
sigui comprant, ja sigui declarant zones protegides determinades
àrees. Això vol dir que ja tenim un patrimoni. Aquest patrimoni
s'ha d'incrementar amb noves finques, especialment a les illes de
Menorca i a Eivissa-Formentera. Amb tot, m'heu de permetre
que digui que, una vegada comprada la finca, el problema és un
altre: s'ha de mantenir. No basta amb la redacció d'un document
que digui que allò és una finca protegida, és necessari anar-hi a
netejar, crear un servei de guarda forestal, controlar i
conscienciar els ciutadans. És un repte que és fàcil de dur
endavant, però que exigeix finançament i que es complica perquè
parlam d'una despesa important. Sense cap dubte, els propers
anys hem d'analitzar, seriosament i conjuntament el procediment
per a obtenir aquest finançament. Si recuperar el nostre entorn és
una prioritat, aquesta haurà de ser una qüestió clau, fonamental.
Dins aquesta línia, el Govern desenvolupa un llarg llistat
d'accions en matèria de medi ambient, que inclouen les primeres
passes del tractament terciari de les aigües depurades, per
exemple, i també actuacions dins les zones naturals.
Dins aquesta política hem d'esmentar els 700 milions de
pessetes que es dediquen a la prevenció d'incendis. Enguany hi
ha hagut uns 50 incendis que, si no haguessin estat controlats tot
d'una, tal vegada haurien estat avui incendis importants. La
prevenció ha funcionat.
Cultura. Aquest és un altre patrimoni fonamental. El Govern,
naturalment, no pot renunciar mai a actuar sobre el terreny
cultural amb tota la capacitat que li és pròpia, o sigui, legislant
i desenvolupant normes dignes d'una regió que vol protegir
aquest patrimoni. Ara bé: es tracta d'una competència dels
consells insulars i com a tal, la gestió no és del Govern balear.
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Dins aquest conjunt, la llengua és clau. La llengua que
parlam a les Illes Balears, el català que xerram o que rallam
aquí, propi de les nostres illes, és un patrimoni que hem de
defensar i que defensam. Ho feim i ho farem amb tota la
claredat que sigui necessària, d'acord amb el que preveuen
les normes legals en vigor i que el Partit Popular no només
ha presentat a aquesta cambra sinó que defensa.
Jo, personalment, puc dir que volem continuar una tasca
de difondre la nostra llengua, de fomentar-ne l'ús per part de
tota la societat, i que em preocupa molt que hi pugui haver
un procés de retrocés en l'ús de la llengua. No vull amagar
que l'ús de la nostra llengua s'ha de produir dins el respecte
i la difusió de les modalitats que són pròpies de les Illes i,
naturalment, no vull posar en dubte de cap de les maneres
que el primer valor que hem de defensar a les Illes és la
convivència i que, per tant, l'aplicació d’una política
lingüística no ha de propiciar una confrontació social. Però
tampoc, naturalment, la por a aquest fenomen, no ha d'aturar
la nostra actuació.
Per raons de temps, deixarem d'esmentar polítiques com
la de protecció del patrimoni cultural, que ja disposa d'un
projecte de llei, o com la potenciació del coneixement
artístic, etcètera.
Resumint: continuen les directrius d'ordenació del
territori, aprovats els plans del Raiguer i de Tramuntana, en
marxa l'acció de les directrius adreçada a renovar els cascs
antics dels pobles. En marxa la llei del patrimoni, en marxa
una política de llengua que serà una realitat el curs escolar
que ve.
Patrimoni, economia i autogovern. I ara, en quart lloc, el
que podem anomenar l'atenció a la nostra societat, l'atenció
als ciutadans. Això que només una administració pot oferir.
Començarem per l'educació.
El Govern balear, el programa del Partit Popular, té clar
que aquesta qüestió és una qüestió transcendental. Això
encara no és competència del Govern, però estam preparant
l'assumpció de la competència amb vertader interès.
També hem assumit la Universitat. En aquest sentit, el
Govern compromet el seu esforç a millorar la Universitat,
dins el màxim respecte a l'autonomia de la institució
acadèmica. Millorar la Universitat vol dir ajudar a fer que
la formació en aquest centre sigui del nivell que els nostres
joves demanen amb vista a un futur que serà més exigent de
cada dia.
Dins aquesta política cap a la societat, hi ha una
preocupació clau: el treball
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He dit que el Govern balear considera que l'economia balear
funciona raonablement bé. Ara dic que això és mèrit de dos
col•lectius: el de treballadors i el d'empresaris. Sempre hem dit
que són els empresaris els que fan possible una economia àgil i
competitiva. Però també s'ha de dir que, per assolir aquesta
economia, necessitam uns treballadors conscients de la seva
responsabilitat i del seu paper a l'empresa. En tots dos col•lectius
sempre trobarem exemples de conductes inadequades, però, en
conjunt, tots dos representen avui un model de conducta. La
prova més clara s'ha donat amb la desconvocatòria enguany de
dues vagues que haurien estat molt perjudicials per a la nostra
economia: la d'hostaleria i la de transports. Aquestes
desconvocatòries s'han produït per l'actitud responsable dels dos
col•lectius que han centrat les seves disputes a l'àmbit laboral,
sense polititzar la discussió. Vull recordar que no fa tant que
aquesta dinàmica era absolutament diferent. A això se li diu
maduració.
El Govern, dins aquest àmbit, es proposa un pacte per
l'ocupació. Ho diré sense ambigüitats: no esper que l'atur canviï
per aquest pacte. No crec que un pacte entre patronals, sindicats,
treballadors i Govern pugui canviar les coses per si mateix.
L'atur només variarà si l'economia funciona, si prosperam. Ara
bé: aquest pacte permetrà orientar més nítidament la política del
Govern, quan es tracti d'actuacions que afectin els sectors
productius. I, esperem que aquesta postura del Govern podrà
incentivar la resta de sectors a col•laborar, a sentir, a intentar
reduir l'atur que tenim, que és inferior a la resta de l'Estat, però
que és atur, en definitiva, contra el qual tenim l'obligació de
lluitar. Una economia saludable, que la tenim, uns agents
sindicals que siguin conscients de la necessitat d'avançar cap a
una economia més competitiva, uns empresaris que pensin a ser
competitius comptant amb la seva força humana com a factor
clau, tot això, més un Govern que, en la mesura de les seves
possibilitats, ajudi en aquesta línia, poden crear un clima de
millora social important. En aquest sentit feim feina i en
continuarem fent.
Acció social. Un poc com passava en cultura, hi ha una ccerta
dispersió competencial. En qualsevol cas, aquesta afirmació,
correcta tècnicament seria indefensable pel que fa a la sensació
que tenim davant el problema de l'acció social. El meu Govern
i jo som molt sensibles a aquesta qüestió i tenim una greu
preocupació. Tenim por que una millora de la qualitat de vida,
que sense dubte s'està produint, pugui generar bosses de
marginació. Volem que tots, dins la mesura de les possibilitats de
cadascú, puguin afegir-se a una millora de la societat. I realment
estam millorant, però anam deixant gent pel camí, en som
conscient.
Em preocupa molt la gent major. La gent major no pot quedar
fora del nostre camí social. La gent major, que ara crec que
afortunadament ja pot estar segura de les seves pensions, ha de
sentir-se part central de la nostra societat. Tal com vaig dir
respecte a l'economia i a la societat en general, som els ciutadans
els responsables dels nostres majors. Els fills, la nostra
generació, se'n fa càrrec, hem de fer allò que sigui necessari
perquè els nostres pares no hagin de viure tots sols. Els nostres
pares són responsabilitat nostra, com els nostres fills. Això que
quedi clar.

Ara bé: això, és cert, no sempre és possible. Llavors, el
Govern ha d'oferir tot el que sigui necessari per als nostres
majors. Jo crec que això no està garantit al cent per cent,
però sí que hi ha una política de majors correcta. I que hi
hem d'afegir encara més esforç, però en aquest moment,
amb l'expectativa de la responsabilitat dels serveis socials,
transferida, aquesta gestió probablement serà possible i es
farà.
Però l'acció social inclou també el manteniment del
compromís de protecció i formació de totes les persones que
han tengut una discapacitat d'algun tipus. Dic el
manteniment perquè avui, en termes generals, aquesta
necessitat està coberta. I la llista de malalts profunds que hi
ha començarà a reduir-se aviat, una vegada que s'ha
aconseguit un finançament amb la transferència.
Hi ha, així mateix, un camp preocupant que és la
marginació del carrer, vinculada a la droga, a les presons, a
la prostitució. No són el mateix món, però sí que són
coincidents en alguns punts. És una realitat molt
preocupant, especialment a la ciutat de Palma. És una
realitat, ho torn a dir, que preocupa. El Govern ofereix a
totes les institucions implicades i responsables la seva
col•laboració per continuar amb la política que es du a
terme i millorar-la entre tots tant com sigui possible.
I no m'oblid del Tercer Món: tenim un pla d'actuació que
m'agradaria anunciar amb el pressupost de l’any 97 i que és
part del compromís d'aquest Govern d’assumir el 0,7 per
cent de despesa en aquest capítol en aquesta legislatura.
Dins aquest terreny de l'assistència, de l'acció social,
tenim la sanitat. El Govern balear comença a preparar-se per
assumir la sanitat pública. No és una competència gens
senzilla de negociar, així és que encara es torbarà un poc. Hi
ha, això sí, una situació experimental que es produirà a
Manacor. Aquest hospital és de l'Insalud, però el Govern
balear, que s'ha ofert a dur-ne la gestió íntegra, finalment
participarà dins l'òrgan de gestió que es creï. Es una passa
inicial cap a la gestió de la sanitat.
Aquí hi ha un model, un model que s'ha de conèixer, un
model que consisteix a garantir el servei públic de la sanitat
per part del Govern balear, per part del poder públic. És a
dir: tots tendrem sanitat gratuïta i això queda garantit per les
administracions. Ara bé: aquest servei públic el podran
donar empreses públiques, com ara, l’Insalud, o empreses
mixtes o empreses privades. El tipus de relació entre
l’Administració i els proveïdors dels serveis és una qüestió
clau, però que no afecta el ciutadà. En definitiva, es tracta
d’arribar a oferir al ciutadà beneficiari de la sanitat pública
un servei de la mateixa qualitat que el qui, a més a més,
paga la sanitat privada. Aquesta és la filosofia i dins aquesta
dinàmica es troba l'empresa Gesma i el Servei Balear de la
Salut. Però no és un procés que es pugui dur endavant en un
període breu de temps. És una qüestió a llarg termini.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 1 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

Resumint: ja està en marxa una política d'educació que ha
creat els consells escolars; en marxa projectes per al tercer món.
A punt de tancar-se un acord social sense precedents per
l'ocupació; en marxa una política de formació dels treballadors
en atur que destina 2.000 milions anuals, en marxa una política
d'assistència dins les competències del Govern per als majors que
s'ha concretat ja en sis centres de majors i que preveu un altre
grup en unes setmanes; en marxa l'increment de places de
l'Inserso amb el centre de Felanitx. Pla de la Dona aprovat i
pressupostat. En marxa dos decrets que regulen la qüestió dels
menors adoptats i el Pla del menor, que és molt important.
Cinquè punt: per competir com a regió, hem de menester
mitjans, infraestructures.
L’estat de l'autonomia balear en matèria d’infraestructures
públiques és deficient. Dolent, per dir-ho més clar. Ens manquen
carreteres, ens manca finançament per poder condicionar les
carreteres, per enjardinar-les adequadament, per poder-ne
finançar la senyalització. Ens manquen doblers per dur endavant
el programa de rondes als pobles, especialment greu en certs
llocs de Menorca i algun de Mallorca; ens manquen doblers per
afrontar obres públiques claus. Naturalment, el finançament
històricament insuficient de les Illes Balears fa impossible
assumir les obres que exigeix el proveïment d’aigua. És a dir:
tenim moltes més necessitats que no disponibilitats. La raó
d’això, tot i que no agradi a ningú sentir-ho, és que duim 13 anys
de marginació econòmica. Enguany teníem un finançament per
ciutadà que és el 75 per cent de la mitjana d’Espanya (42.000
pessetes enfront de 60.000). I l'Administració central, que ha
estat molt generosa amb molts de llocs de la Península, ha deixat
de banda les Illes Balears durant molts d'anys. En els dos darrers
s'ha començat a registrar una millora important, gràcies, en part,
a l'aeroport, i l’any 97, any de restriccions, es mantendrà aquesta
millora. Però això no basta per a res: s'han de compensar molts
d'anys de marginació inversora.
Davant aquesta situació, el Govern ha fet el que tocava:
invertir una mitjana del 50 per cent del seu pressupost en
inversió pública. No hi podem fer res més. L’any 97 el Govern
mantendrà, dins el que suposa la incorporació de competències
com la Universitat i l'Inserso, fonamentalment una política que
primi aquestes inversions.
Ara bé: jo dins aquest punt vull llançar un missatge optimista.
Estic gairebé segur que una vegada que s'hagi acabat l'actual Pla
de carreteres, d'aquí a l'any 2001, amb el problema de l'aigua
resolt a nivells fonamentals, i quan les Illes puguin cobrar el 30
per cent de l'IRPF dels seus ciutadans, la capacitat financera i les
necessitats seran molt més properes i hi haurà una tendència a
l'equilibri que, naturalment, no serà mai perfecte.
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No vull deixar d'esmentar que enguany una altra
infraestructura fonamental, la telefònica, estarà totalment
digitalitzada. Aquest servei és d'una empresa gairebé
privada, però les Illes són nostres i hem hagut de signar
acords amb Telefònica, per poder oferir als ciutadans la
millora d'aquest servei amb una tecnologia que és clau per
superar la insularitat.
Dins les infraestructures un mínim esment a l'aigua: el
Govern socialista havia compromès, i el Govern del PP ho
durà endavant, unes inversions en matèria d'aigües que
permetran finalment resoldre aquest problema. A Eivissa
estam en camí de tancar el problema de manera definitiva,
mentre que a Mallorca disposam d'un remei d'emergència
fins a l'any 98, que és quan hauria de començar a
subministrar aigua una part de les noves instal•lacions que
es posaran en marxa i després ha d'arribar l'aigua de sa
Costera. Només l'aigua que se'n va a la mar i que ningú no
aprofita. Tal com hem fet a Llubí: utilitzarem només l'aigua
que se'n va a la mar i ningú no aprofita. Jo sé que és molt
emocional i molt senzill exaltar un ciutadà per la qüestió de
l'aigua, però hem de fer un esforç de racionalitat per
entendre que l'aigua excedentària se'n va a la mar, i que no
hem de consentir que hi hagi gent sense aigua, si n'hi ha que
se'n va a la mar. Per a aquest Govern s'ha d'aprofitar tot,
amb prioritat absoluta per a l'agricultura i per a l'equilibri
mediambiental.
Resumint: en marxa el conveni de carreteres que
permetrà l'any que ve possar en marxa les inversions que es
començaran a pagar l'any 98; tancat el cicle de l'aigua amb
la renovació de compromisos. Concretada una inversió d'uns
12.000 milions en municipis. Telefònica ha signat un
conveni per conectar les tres illes amb videoconferència i
completar la digitalització amb el Govern.
En sisè lloc, una responsabilitat pròpia, interna, la de
gestionar l'Administració. Aquest punt és, per a mi, clau.
Anem per parts: en primer lloc, com un govern
conservador, jo diria fins i tot que com un govern coherent
amb la seva societat, volem una administració que funcioni
i que sigui eficaç. Una administració que no cerqui
substituir el ciutadà, és a dir, que no vulgui dir com ha de
ser tot, que no vulgui intervenir en tot, que no vulgui fer el
paper que correspon al ciutadà. Això és profundament
democràtic i es contraposa a plantejaments perfectament
legítims que supòs que escoltarem en aquesta cambra, que
impliquen un paper dirigista de l'Administració; he dit, en
primer lloc, que no substitueixi el ciutadà; i, en segon lloc,
que no el desplaci. És a dir: si en un camp hi ha una
iniciativa social capaç d'oferir un servei, no és ni bo, ni
aconsellable, que sigui l'Administració que creï una
competència per substituir aquesta iniciativa i desplaçar-la.
I, en tercer lloc, una Administració, un Govern, que reguli
la vida en comú, que reguli la vida de la societat, i que
governi. És a dir: que fixi les regles del joc, que faci
possible la lliure competència, que generi i estimuli la
iniciativa, que impedeixi situacions de control del mercat i
que deixi actuar la societat.
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Hi ha, naturalment, un camp, no rendible econòmicament,
però sí socialment, on els governs han d'actuar: la protecció dels
menys afavorits, sigui pel motiu que sigui. Protecció que mai no
s'ha de convertir en un estímul per a no millorar, per a no
progressar, cosa que de vegades, ha arribat a succeir.
Aquesta és la visió que el Partit Popular i aquest govern tenen
d'allò que ha de ser una administració. Des de l'Administració,
s'ha de fer allò que no pot fer ningú: infraestructures, legislació,
serveis socials, normes per a l'impuls de la iniciativa privada. I
aquesta política es mantendrà.
Naturalment, aquesta política pot presentar excepcions
puntuals derivades de fets puntuals, com pot ser el món agrícola,
que de fet presenta una forta intervenció per l'administració
europea. Petites excepcions que s'han d'analitzar puntualment i
que mai no han de ser una norma.
Aquesta, dic, és la visió. Quina distància presenta la realitat
del desig? Jo crec que poca. Hi ha una política clara, una
legislació feta o que s'està redactant i una voluntat inequívoca
d'aplicar-la. Tal vegada, la diferència més gran es dóna entre el
nivell d'eficàcia que desitjam per a l'Administració en conjunt i
el nivell assolit. Jo dic que l'Administració autonòmica ha arribat
a funcionar raonablement bé, però que encara queda molta
distància respecte al funcionament que té una empresa privada
de qualitat, dic de qualitat, que també hi ha de tot. Tenim
funcionaris amb molta voluntat i molta empenta i en tenim dels
altres. Però, en conjunt, jo m'atrevesc a dir que acabarem aquesta
legislatura tenint l’Administració autonòmica més eficaç
d’Espanya, cosa que avui, si no ho som, estam dins el grup més
competitiu.
Tot s'ha de dir: les administracions necessiten un esforç
colAlectiu, també dels partits d'esquerra, per dir les coses pel seu
nom. Quan comencem així, plegalts podrem avançar més aviat.
En qualsevol cas, vull repetir tres compromisos que el Govern
ha plantejat a la Cambra en aquest sentit: la Junta de
Contractació, que permetrà un registre públic de tots els
contractes i que ja ha estat aprovada i es crearà en uns dies; la
Sindicatura de Comptes, que, tot i el retard, ho reconec,
s'aplicarà de la mateixa manera; i, en tercer lloc, una qüestió més
interna que també s'ha aprovat pel Govern, que és un decret que
regula la formació dins la Comunitat Autònoma i que permetrà
fer de la nostra formació, una tasca molt més ambiciosa.

Dic que el Govern ha d'actuar oferint garanties als
ciutadans dins la vida diària. En aquest sentit, estam
elaborant per aprovar-lo l'estatut del consumidor. Tots els
drets dels ciutadans, sobre el paper i amb uns òrgans que
s'encarreguin de comprovar que són respectats. El ciutadà,
en la mesura que és un consumidor, necessita que
l'Administració li garanteixi qualitat i servei. Perquè el
ciutadà no ha de ser cap expert ni ha de disposar d'un
laboratori ni d'un advocat abans de fer qualsevol operació;
el ciutadà ha de ser una persona que trobi que darrera cada
venda hi ha un control. Per això el paper del Govern en
matèria de garanties al ciutadà per al consum serà molt més
important que no fins ara, perquè, essent un servei del qual
estam satisfets, hi hem d'aportar un impuls especial per
arribar al ciutadà. Ho farem, perquè és una obligació del
Govern.
Dins aquesta línia, vull dir que el Govern vol oferir al
ciutadà més seguretat. És una prioritat, tot i que, com se sap,
només és competència nostra, en part. Dins aquesta part,
hem creat la primera línia centralitzada d'Espanya
d'emergències, que ja atén totes les situacions. I, respecte als
rescats, el Govern garanteix així, molt millor, el rescat
gratuït i l'atenció prioritària en situacions de necessitat.
Resumint, també ja s'han posat en marxa les mesures:
emergències, formació dins el Govern, Junta de
Contractació i els nous pressuposts contenen més mesures
de modernització.
Hi hauria més qüestions que voldria afegir, si no fos que
la durada d'aquesta intervenció ja és considerable. Tal
vegada seria interessant explicar davant la Cambra la
política europea que té el Govern, o la nostra política en
matèria de joc, o de salut laboral, on ben aviat sortiran les
primeres actuacions massives, o en política de pesca o de
museus o de costes, on per cert, treballam de manera
intensa, una vegada que ja som titulars de la competència,
o de transports.
Però, naturalment, no és possible tractar tots aquests
temes, i vull deixar que les senyores i els senyors diputats,
amb les seves preguntes, ens plantegin les seves
preocupacions.
Hem recorregut sis grans camps: economia, autogovern,
infraestructures, política social, patrimoni i administració.
No es tracta, i estic convençut que en són conscients, d'una
divisió accidental de la meva intervenció. Aquests sis punts
s'ajusten a la llista de qüestions que el Pla estratègic de
competitivitat, elaborat pel Govern balear l'any 93,
considerà claus per al futur de les Illes Balears. Un pla que
volem aplicar, perquè consideram que és la visió d'una
societat que camina cap al futur. Un pla, per cert, que
compta amb el suport social i polític.
No vull, naturalment, tancar aquesta intervenció, sense
esmentar l'estat polític de l'autonomia balear.
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Les Illes Balears, que viuen el millor moment en certs
aspectes, es troben dins una situació política inestable. Tots
sabem que el partit principal ha patit una crisi que ha repercutit
en un canvi de govern. Tots sabem que la situació d'altres partits
tampoc no és bona. No vull criticar: dic que una autonomia forta
necessita partits forts, sòlids i cohesionats. Això ho desitj per al
nostre partit, naturalment, però també per a la resta. En política
és necessari un debat ideològic entre partits, per poder avançar.
Els partits febles signifiquen inestabilitat política en general. I
això vol dir autonomia feble, cosa que no és desitjable. Jo crec
que tots els partits han de gaudir de solidesa, per poder anar a les
eleccions amb plantejaments polítics clars que ajudin el ciutadà
a triar. No vull per al meu partit una victòria electoral
fonamentada en la divisió de les alternatives, perquè això, en
certa mesura, falsifica els resultats. Aquesta és la meva visió
davant la crisi que el nostre partit comença a remuntar i davant
els problemes d'altres formacions que trob inapropiat esmentar
aquí però estan presents en la vida política balear.
Què hem de fer per superar aquesta crisi? Jo entenc que el
punt clau és que cadascú faci el seu paper amb honradesa i
eficàcia. Tots hem d'aportar alguna cosa de la nostra banda per
estabilitzar aquesta autonomia si, veritablement, volem
estabilitzar-la i convertir el debat polític en un debat que es
decideix a les urnes i no a altres llocs. Potser que qualcú tengui
la temptació de dir que només hi ha hagut problemes al Partit
Popular, potser. Però la realitat, òbvia, diu més coses. I corregir
passa, primer, per veure la realitat com és. Què vull dir: vull dir
que, amb la legitimitat que tots tenim per pujar a aquesta tribuna
i dir allò que volem, s'han dit veritats, però també -i m'heu de
permetre que ho recordi- algunes coses que avui, només tres
mesos després d'haver-les dites, s'ha demostrat que eren mentida,
però formaven part de l'increïble gruix d'afirmacions que es
diuen i que aporten la seva part d'inestabilitat. Record, per
exemple, que des d’aquesta tribuna es va dir que darrera de la
crisi del govern anterior hi havia el sector turístic, que no
suportava un canvi de govern. Això es va dir amb tota la
contundència que mereixen les veritats demostrades. Avui es pot
dir que hi havia tota una tasca inspectora desenvolupada l'hivern
passat pel Govern Soler, i que només s'ha pogut concretar en
sancions quan ha arribat l'estiu i es pot comprovar físicament
l'obertura d'aquests establiments ilAlegals. I em sap greu perquè
aquesta aportació a la confusió va venir d'un diputat que, estic
segur, vol parlar d'una vegada dels problemes reals i no de
qüestions que no tenen res a veure amb la raó principal de la
nostra actuació aquí, dins aquesta cambra.
Des d'aquesta tribuna es va dir que el canvi de Govern era un
canvi de política urbanística. Afirmació gratuïta que,
lamentablement, ningú no pujarà a aquesta tribuna a rectificar.
Com ningú no pujarà a cap altra tribuna a dir que duen endavant
la incineradora que en la campanya electoral es deia que mai no
es faria.
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Senyores i senyors, convid els grups de l'oposició d'aquesta
cambra a aportar una petita part del seu esforç a la
clarificació de la vida política balear, fent la feina que
cadascú ha de fer. Jo crec en la divisió de poders, jo crec
que cadascú ha de jugar un paper. Jo entenc que l'oposició
ha de fer un paper de crítica, però també crec que ha de fer
un paper de proposta constructiva.
He dit moltes vegades que el Govern havia de deixar
córrer les politiqueries i governar. I dic que l'oposició també
ha de fer un esforç per desenvolupar la seva feina: control
de l'executiu i propostes de govern. No vull recordar que hi
ha propostes electorals de certs partits que mai no s'han
presentat en aquesta cambra per a debat.
I sé que la feina del Govern és aplicar un programa, és
debatre amb els agents polítics, socials i econòmics les
solucions de futur, és governar, en definitiva. I podem dir
qualsevol cosa, podem opinar qualsevol cosa, només dic,
amb absoluta claredat: aquest govern governarà, aquest
govern governa, aquest govern no dubtarà de cap manera a
aplicar la legislació, a prendre decisions.
Hem vengut a fer feina i en farem.
Aquest govern, amb el programa del Partit Popular en la
mà, és aquí per canviar les coses, per resoldre els problemes
i per mirar cap a un futur millor. No ens aturarem.
Però, perquè crec en la divisió dels poders, esperam que
altres situacions que es resoldran davant el Poder Judicial,
es desenvolupin com toca, dins la pura legalitat. Aquest no
és el paper d'aquest govern. Les hipotètiques
responsabilitats polítiques si n'hi hagués, s'han traduït ja en
uns canvis al front del Govern i del partit, que, certament,
no tenen cap paral•lel en situacions d'altres partits amb
representació en aquesta cambra, una qüestió que no
discutirem ara perquè no és pròpia d'aquest àmbit.
Jo crec que és evident que tots hem de confiar en els
jutges i deixar-los actuar. Des del poder polític no es pot
donar cap altra garantia que aquests jutges actuaran amb
total transparència i amb total sentit de la justícia.
Jo, com a president del Govern, tenc clar que la meva
aportació a l'estabilitat d'aquesta autonomia és la de
governar. Amb tota la legitimitat que dóna haver guanyat
les eleccions de 1995, i amb la confirmació que dóna que
l'any 96 el Partit Popular va tornar a ser el partit més votat.
Acceptem que normalitzar i estabilitzar la política, sí és el
nostre desig, passa per una afirmació que feia fa temps un
diputat de l'oposició d'aquesta cambra, habitualment molt
afortunat: hem de començar a parlar de gestió, de
programes, de mesures concretes, perquè la nostra societat
ens demana gestió.
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Senyores i senyors, jo i els membres del meu govern, tots els
membres del meu govern, ens comprometem a dur endavant la
tasca que els ciutadans, l'any 95, varen encarregar al Partit
Popular en unes eleccions lliures, en unes eleccions on tots els
ciutadans varen triar lliurement un programa de govern. I
governarem amb tota la transparència que puguem, però també,
i ho dic clarament, amb tot el suport moral que dóna saber que
han estat governs de la nostra ideologia els governs que han
permès que, amb encerts i amb errors, no en mancaria d'altra, les
Illes Balears s'hagin convertit en un lloc amb l'atur més petit,
amb la riquesa més gran, amb una situació que és l'enveja de
molts altres llocs. Aquest suport moral, més el dels ciutadans, el
del resultat electoral, ens permetran governar per al futur. I
governarem sense dubtar, perquè sabem quina és la nostra
responsabilitat. Un partit que rep l'encàrrec electoral de governar,
com el va rebre el Partit Popular l'any 95, confirmat l’any 96 des
de la seva condició de partit més votat, té avui l'obligació
irrenunciable de dur endavant la seva tasca de govern, de complir
el seu programa. Que ningú no ho dubti: el meu grup
parlamentari m'exigeix això i això farà aquest govern de manera
responsable.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Se suspèn la
sessió fins demà a les 12,30 hores.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, senyors membres del Govern,
recomença la sessió sobre el debat de l’orientació política
general del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. En primer lloc, intervendrà el Grup Parlamentari Mixt,
que ha fet arribar a aquesta Presidència la seva voluntat de
dividir-se el temps entre els dos representants. Per tant, en
primer lloc té la paraula el Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Matas; “no vull, naturalment, tancar aquesta intervenció
sense esmentar l’estat polític de l’autonomia balear”,
pàgina 15 d’un discurs de 16 pàgines del Sr. Matas, ahir en
aquesta mateixa tribuna. Per què no va començar per aquí, i ens
hagués estalviat més d’una hora i mitja d’introducció retòrica?,
ens hauríem estalviat un discurs que semblava el d’una sessió
d’investidura: “farem ... , realitzarem ... , projectarem ... “, i no
el propi d’una sessió que analitzés la gestió de govern en els
darrers mesos i fes una anàlisi de l’actual situació política.
Possiblement, en lloc de fer un debat sobre l’acció política
i de govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, seria
més oportú celebrar-lo sobre la situació del Partit Popular a les
Illes Balears; de fet, tot el que li ha passat políticament, a
aquesta comunitat, ha passat al si del PP. Acció política i de
govern, pròpiament dites, no n’hi ha des de fa 16 mesos; hi ha
inèrcia funcionarial pels molts anys de govern i res més. Ni el
Legislatiu, ni l’Executiu d’aquesta comunitat poden presentar
un balanç mínimament digne des de les eleccions. Aquesta
cambra ha estat un teatre on el PP, per exigències del joc
democràtic, s’ha vist obligat a escenificar la seva tragicomèdia
i el Govern, la institució, una víctima sobre la qual s’han
repartit el pastís els barons del Partit Popular.
Molt lluny encara de les properes eleccions autonòmiques
del 99, ja podem donar aquesta legislatura per perduda. L’any
passat, en aquesta cambra, ja vàrem celebrar un debat sobre
l’estat de la Comunitat en el qual, ni el President ni els
portaveus de l’oposició podien fer referència a l’acció del
Govern, perquè no n’hi havia. Enguany estam igual. Temes de
corrupció i el PP dominen la vida política a les Illes Balears.
Emperò política, d’aquella que aspira a resoldre els afers
públics, no n’hi ha haguda i, per tant, no en podem discutir. Què
han fet les conselleries i els seus caps visibles des del juny de
l’any passat?, on són els resultats de la seva tasca? És veritat
que les seves compareixences de fa, ara, tres setmanes, els
consellers varen anunciar projectes, idees i bones intencions de
futur; fins i tot, podríem dir que en aquest darrer mes el PP i el
Govern recuperen certa iniciativa legislativa, tot i els ensurts
que viuen en aquest parlament; emperò fins ara no tenim res.
Això si, som tots un any més vells i ens costa encara més creure
en el programa polític del PP; no dic estar-hi d’acord, em
referesc a creure que es portarà a la pràctica. Igual que l’any
passat no ens podem creure les promeses de farem ... , farem ...

Aquest debat es produeix deu dies després que el PP de
les Illes hagi celebrat el seu congrés amb un resultat
formalment satisfactori, per haver arribat a una executiva de
consens, però, tal com reconeixen els seus mateixos
representants, el congrés no ha tancat les ferides ni ha
aclarit, per descomptat, els casos de corrupció.
És veritat que tothom surt content, de les entrevistes amb
el fotogènic President Matas, perquè, això sí, el President
Matas ha establert un nou record, no sé si d’audiències
concedides, però sí de fotos als diaris saludant a totes les
persones que es poden reunir d’aquesta comunitat. Com és
possible que tant l’Obra Cultural, com l’associació de la
"llengo baleà", trobin que el President s’ha mostrat
interessat en les seves propostes?, com és possible que
tothom surti content de l’entrevista amb el President Matas,
havent-se reunit amb persones d’opcions obertament
contradictòries? El President Matas s’omple la boca, adés i
ara, amb la paraula "transparència". Des del mateix dia de
la dimissió de Cristòfol Soler, en parla contínuament com
un dels seus objectius bàsics. Alhora considera que el
primer error de la seva gestió és no haver sabut transmetre
a l’opinió pública tot el que s’ha aconseguir, i això malgrat
els continus anuncis de coses que es faran i de les mil i una
reunions per comunicar la sensació de feina. És clar: la
transparència no s’aprèn en tan pocs mesos, després d’anys
d’obscurantisme militant.
A més, què és transparència?, enviar una nota a la
premsa cada vegada que et reuneixes amb qualcú?, o
aprovar comissions d ‘investigació cada cop que hi ha un
assumpte tèrbol? El PP de Balears, amb aquest govern o
amb un altre, té tantes coses per amagar, tantes coses que no
pot contar en aquesta cambra ni en els mitjans de
comunicació que li és molt difícil destriar entre el que es pot
dir i el que no es pot dir. Sr. Matas, suspès en transparència.
El Govern no és un govern de feina, és un govern
d’equilibris interns del PP, igual que la seva executiva. El
tercer govern interí d’aquesta legislatura no obeeix uns
criteris d’aplicació del programa del PP, sinó a la situació
del partit, i ara el PP és un partit de jugadors de Monopoly,
en una partida que es pot acabar perquè massa gent ha
trencat les regles. D’entrada, cal una explicació convincent,
convincent per a Govern i oposició, de per que es manté el
Sr. Cañellas quan les sospites de corrupció són ja un foc
creuat. En aquest parlament, darrerament s’han demanat set
comissions d’investigació, per aclarir políticament els casos
de suposada i suposable corrupció, i sis han rebut un no per
part del Grup Popular -l’altra encara està pendent de tractar
en aquesta cambra. Fa temps que hem arribat al punt en el
qual retirar el Sr. Cañellas és més beneficiós pel Govern i
per al PP que per a l’oposició. És ell, o la seva ombra, qui
impedeix l’acció de govern. A les Illes Balears, el Govern
balear i el PP, a tothom, convé superar l’era Cañellas. No
s’enganin vostès mateixos: els governs del PP no trobaran
el camí fins que el Sr. Cañellas no es retiri de la vida
política i els consellers no hagin d’estar tan pendents dels
jutjats.
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També aquesta cambra necessita recuperar-se de tanta
investidura i entrar en una dinàmica més -diguem-ho aixínormal. Sembla que després de l’estiu van arribar al Registre les
iniciatives de l’acció política del Govern, del Govern Soler;
esperem que sigui un símptoma de redreçament i de coherència
del PP.
Durant uns mesos alts càrrecs del PP han dit, una vegada i
una altra, que tot estava pendent del congrés, supòs que en el
sentit de recuperar certa calma i veure d’on i cap a on bufa el
vent. Bé, idò, la gran esperança s’ha esvaït; el congrés no ha
desvetllat les incògnites, no ha resolt res, en definitiva, i el
Govern continua desorientat. Sr. Matas, quina altra fita hem
d’esperar, ara, que ens alimenti la minvant esperança de trobar
el rumb?, un altre congrés?, un nou canvi de President?, quina
és la pròxima excusa?
Com veu, Sr. Matas, dedic la major part de la meva
intervenció a parlar d’una sola pagina del seu discurs, perquè
entenc que és on es troba l’autèntica raó de ser d’aquest debat.
Ara, més breument, per una qüestió de prioritats, faré referència
al que he qualificat, al principi, com a introducció retòrica. Miri,
quan a transferències, la seva intervenció era gairebé un
memoràndum de la Comissió de Transferències amb
autoatribució de mèrits. Aquestes transferències s’haurien
produït igualment amb un altre govern, fins i tot sense haver-les
demanades, de manera que els mèrits s’han de repartir molt bé.
Amb el seu apartat d’economia passa una cosa semblant:
parla com si fos el President de la Patronal o, en el millor dels
casos, observador neutral. Vostè interpreta que el caràcter illenc
i l’esperit del liberalisme encaixen providencialment al 100%,
un ora et labora balear, i que el PP és el guardià que ha
d’impedir que el Maligne pertorbi aquesta perfecta simbiosi. On
és l’acció política, en economia?, on és la protecció al seu
estimat petit empresari? Projectes i més projectes.
A continuació es fa més palesa que mai la nostra
incompatibilitat política: no es pot separar economia i ecologia,
i donar als temes de medi ambient un tractament menor, unes
deu línies en tot el seu discurs. Les directrius no són solament
una guia de funcionament per la Conselleria de Medi Ambient,
sinó també per la de Foment, la d’Economia, la de Turisme, la
d’Indústria i Agricultura, etc., però no m’hi vull estendre més,
emperò fins que no es produeixi aquesta reconciliació entre
economia i ecologia aquestes illes no tendran el futur assegurat.
Prova d’aquesta vocació economicista és l’obsessió del seu
govern per les carreteres. És curiós que quan parla
d’infraestructures només fa referència a carreteres; sembla com
si volguessin convertir aquestes illes en un Scalextric. De totes
maneres, Sr. Matas -permeti’m la ironia- per que vol invertir
tant en carreteres, si d’aquí a dos dies tothom estarà telematitzat
i no necessitarà sortir de ca seva per resoldre els seus
problemes?
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Per continuar amb un altre dels assumptes en els quals
no creim, vull fer una referència a una cita literal del seu
discurs: “l’aplicació d’una política lingüística no ha de
propiciar una confrontació social”. Jo li respondria,
precisament, amb l’altra cara de la moneda: la no aplicació
d’una política lingüística no ha de propiciar una
confrontació social; la normalització lingüística és una altra
de les línies de feina que està totalment bloquejada i amb
clars símptomes de tornada enrera.
En el seu discurs vostè assumeix el retard en la creació
de la Sindicatura de Comptes i d’altres mecanismes de
transparència administrativa. Li vull recordar que la
declaració liberal d’aquesta part del seu discurs no encaixa
amb la practica tradicional de nepotisme i de favoritisme
exercida pel Govern balear, que produeix interferències i
ineficiències en el mercat anulAlant la lliure i lleial
competència entre iguals.
Aquestes pinzellades de res posta a la seva intervenció
no ens han de fer oblidar la llista d’assignatures pendents,
tantes que la impressió és que aquest govern i, per
desgràcia, aquesta comunitat, repeteix curso Hem esmentat
la normalització lingüística, les directrius d’ordenació
territorial, però hi podem afegir, entre aquestes assignatures
pendents, el desenvolupament de la Llei d’Espais naturals,
l’ordenació del sòl rústic, el Pla Energètic, que tan aviat
apareix com desapareix, l’aplicació dels POOT, etc. Per
cert, les poques esperances que ens quedaven de veure aviat
el Pla de Gestió que hauria d’ajudar a protegir ses Salines,
que va ser una prioritat de l’anterior president, han
desaparegut fulminantment; per què serà?
Però no voldria acabar sense donar resposta a unes
acusacions del Sr. Matas dirigides a l’oposició allà on se’ns
tracta de mentiders i de poc menys que del fet de ser
responsables de la crisi institucional que viu aquesta
comunitat. Diu voste que el vàrem acusar del fet que darrere
de la crisi de govern anterior hi havia el sector turístic i que
això s’ha demostrat que és fals. Com que és fals?, pretén
fer-nos creure que perquè s’ha sancionat una ínfima part de
l’oferta ilAlegal d’aquestes illes ja queda demostrat que el
sector turístic no ha influït per res en aquesta crisi? Per
favor, Sr. Matas, no som tan ingenus. També diu que
l’acusàvem que el seu accés al poder suposaria un canvi en
política urbanística i també que s’ha demostrat que no és
així. En què es basa per fer aquesta afirmació, per dir que ha
quedat demostrat? Simplement és una qüestió de temps
saber què farà el Govern en temes urbanístics. De moment
no se’ns ha demostrat una actitud restrictiva en matèria
urbanística. Per tant, el Sr. Matas intenta culpabilitzar
l’oposició pel fet de complir amb el seu paper de controlar
l’Executiu. Si el PP està com està, ha estat per mèrits propis,
no per culpa de l’oposició, Sr. Matas.
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Sr. Matas, el seu govern no acaba de funcionar; si no es
desfà dels corruptes i de la seva influència, si no impulsa una
veritable regeneració del seu partit, el centre d’atenció de la
política illenca continuarà estant als jutjats i no al Consolat de
Mar. Depèn de vostè. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d’Unió Mallorquina té
la paraula la seva portaveu la Sra. Maria Antónia Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Molt
Honorable President del Govern de la Comunitat de les Illes
Balears. Sr. Matas, em permeti que comenci aquest discurs de
política general i d’acció de govern amb una afirmació que
resumeix quina va ser la impressió del nostre partit de les seves
paraules d’ahir; la conclusió va ser: qui comença malament, sol
tenir un mal acabar, i amb això li vull dir, Sr. Matas, que vostè
és el perfecte candidat a l’oposició, i amb això li vull dir, també,
que els partits que no saben on van, i està claríssim que el seu
no ho sap, no són dignes d’ocupar el poder. I no intentin ni
rebatre’m la cita ni criticar-la perquè no és meva, ja li dic.
Correspon a Antoni Maura, un personatge a qui tots en el seu
partit admiren profundament.
Tradicionalment, a tots els parlaments i també en aquest, era
el normal que hi hagués un govern i una oposició; que el govern
s’oposàs a les propostes de l’oposició i que l’oposició complís
amb la seva funció de controlar el govern. Això ha canviat, en
aquest parlament, i avui tenim una oposició que compleix el seu
paper però també, Sr. Matas, una oposició virtual -utilitzant el
llenguatge actual- que s’amaga als escons del mateix Partit
Popular, el partit que li ha de donar suport i que l’ha d’ajudar a
governar.
Per això avui, més d’un i jo també, podríem tenir aquí la
temptació d’haver proposat a la resta de grups de l’oposició una
oferta per canviar majories en aquest parlament; però no es
preocupi, Sr. Matas, no hem caigut en aquesta temptació o,
almanco, jo no hi he caigut. I el que està clar és que les urnes
varen donar la majoria al Partit Popular, no a vostè, també és
cert, al seu partit, i hem passat tres investidures, hi ha hagut en
un any i mig tres presidents: el Sr. Cañellas, el Sr. Soler i el Sr.
Matas, i el Sr. Matas va ser elegit en una segona volta, i això
-de qualque manera- és ja molt significatiu, però també és cert
que, avui per avui i de moment, vostè té la responsabilitat de
governar. La tengui, Sr. Matas, ho faci, l’exerceixi, perquè la
veritat és que, avui per avui, vostè -i és la nostra conclusió- no
ha fet res, i el seu govern no ha fet res; res de consistent que
augmenti el poder polític i el grau d’autogovern d’aquesta
comunitat; res per compensar la discriminació que patim en
aquesta comunitat i de la qual tant vostè parlava abans, quan hi
havia el govern socialista, com és la insularitat; res per defensar
la nostra economia productiva; res per incrementar la nostra
capacitat com a comunitat, i tenim la sensació que, com més
negocien vostès, com més van a Madrid, desgraciadament més
hi perdem. Vostès no han fet res.

Res de res és molt de dir, qualque cosa sí que han fet;
hem de reconèixer que han fet alguna cosa com dir no a
comissions d’investigació, una rera l’altra; no recordava
quantes eren però m’ho ha dit el meu antecessor, set; i s’han
vist involucrats en processos judicials importants. Vostès
tenien l’oportunitat d’acabar amb tot això, fa quinze dies,
amb un congrés; vostè podria dir que està en contra de tot
això i que li agradaria fer les coses d’una altra manera, però
no va dir res, en el seu discurs, i és que crec, sincerament,
Sr. Matas, que, encara que ho pensi, no ho pot dir perquè,
com també han dit ja, vostès són la composició de diferents
forces dins un mateix partit polític on els que comanden no
són realment els que figuren, i vostè n’és ben conscient i per
això no pot estar en contra d’allò que era obvi que havia
d’estar en contra si volgués ser el President d’aquesta
comunitat.
En aquests moments hem exhaurit una tercera part
d’aquesta legislatura i, entre investidures, canvis de govern,
comissions d’investigació ... , no hem aprovat cap pla, no
hem aprovat cap llei ni tan sols un mal decret. Només ha
parlat, això sí -perquè parlar ho fa molt bé- de projectes,
d’estructures, de modernització ... , de bimbolles, Sr. Matas,
bimbolles, res més.
Si l’autonomia, Sr. Matas, de les Illes Balears no serveix
per millorar, per impulsar, per solucionar els problemes
d’aquesta comunitat Autònoma, el ciutadà acabarà dient que
per què volem l’autonomia. No és suficient esser-hi, no és
suficient sortir a la foto, un president ha de governar, ha de
tenir una acció clara i directa de govern, ha de saber qui és,
ha de saber on va, i en aquests moments estam convinçuts
que no saben ni qui són ni a on van. No basta -perquè és
molt infantil, Sr. Matas- aprovar el dijous abans de venir
aquí aprovar una sèrie de projectes per intentar, com han fet
tots els mals estudiants, aprovar les assignatures el darrer
dia i el darrer moment. Vostè volia aprovar la revalida
d’aquest debat però li ha sortit molt malament.
Vostè ha parlat de qualque projecte a mesos, a anys
vista, i ara se’ls vol fer seus; però, Sr. Matas, no s’ho creu
ningú, tot això, i no s’ho creu ni vostè, i això és el pitjor.
Ahir m’estranyava com sortia el President Matas, una
persona que quan era responsable d’Hisenda sortia aquí
convinçut, amb seguretat, s’havia de menjar el món. Ahir,
realment, no era el mateix Sr. Matas, no es creia en absolut
el que estava dient; no ho vaig entendre fins al final del
discurs, llavors sí que vaig entendre quina era la seva
situació, quin era el seu estat d’ànim
i la veritat és que no se li podia demanar que fos millor del
que era.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 2 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

Sr. President, aquesta comunitat ha tengut, històricament, en
altres debats com el d’avui, projectes presentats, lleis, decrets,
apadrinats i anunciats des d’un govern del PP que llavors,
tampoc, no els ha complit. No és suficient, Sr. Matas, presentar
en aquest parlament, aprovats el dijous abans, un dijous que no
sé bé si l’haurem de qualificar de bo, o dolent o de sant, uns
projectes per estar avui, aquí, en aquest debat. El que ha de fer
és tenir clar quina política vol dur i dur-la, dur-la endavant; no
faci com els anteriors governs del PP que sempre han estat a
debats com aquests anunciant règims fiscals, reformes d’estatut,
que després els seus mateixos els han tomat.
Pensi quantes vegades hem parlat en aquest parlament, i els
que fa anys que hi som ho recordam perfectament, de directrius
d’ordenació del territori; és que ja fa vergonya, Sr. Matas;
quantes vegades n’hem parlat, d’aquest tema? Fa tretze anys,
que en parlam, i encara no les han duites endavant. I de pla
hidrològic?, i de pla d’equipaments esportius, comercials?,
plans energètics? Miri, se n’ha parlat molt de temps, en aquest
parlament, de projectes que mai no s’han duit endavant perquè
mai els ha interessat, als seus governs, dur-los endavant. L’únic
que tenim clar, Sr. Matas, els mallorquins, i crec que també els
menorquins, eivissencs i formenterers és que, avui per avui, els
mallorquins pagarem més per volar; això gràcies al seu govern,
el Partit Popular. No sabem, això sí, si tendrem més carreteres,
perquè del Pla de carreteres també n’hem parlat un any i un
altre any, però no hem vist mai que les carreteres es facin. Vostè
parla d’autopistes de la informació; a nosaltres ens sembla molt
bé, però a més d’autopistes de la informació ens agradaria
també poder circular per autopistes que no ens donin disgustos
setmana rera setmana, produint-se accidents que vénen tan sols
pel fet que han arreglat i convertit camins en carreteres i
carreteres en vies ràpides que després donen, com a
conseqüència, accidents mortals. Tampoc no sabem si tendrem
bones línies de Transmediterranea, perquè, avui per avui, de
cada dia estam pitjor, tenim unes males comunicacions en
barco, per no parlar del que són les línies aèries i del que pot
significar la seva privatització; nosaltres pagarem el dèficit,
com sempre pagam tots els mallorquins, però a l’hora de viatjar
ens costarà més car, i si volem anar a París o a Londres haurem
de fer-ho via Barcelona o Madrid (...).
Sr. Matas, no es pot ser President del Govern ni d’aquesta
comunitat amb un mateix discurs, el mateix discurs de sempre,
que canvien el temps verbal i que fins ara ha dit: a Madrid i els
socialistes ens maltracten. Han passat tretze anys, Sr. Matas, i
vostè ara és el President d’aquesta comunitat i no tendrà
l’excusa de dir que allà comanden els altres; allà comanden els
seus i comanda el Sr. Aznar. Vostè haurà de defensar els
interessos d’aquesta comunitat si vol que les coses li vagin bé;
però vostè no s’atreveix, Sr. Matas, vostè té por de fer això i per
això es plega als interessos de Madrid. Per això, Sr. Matas, quan
li diuen sí a la transferència de competències en matèria
d’Universitat, el que no es pot és aconseguir ni intentar vendre
com un èxit perquè, realment, érem la darrera comunitat de
l’Estat espanyol que no tenia aquestes competències; les havien
aconseguit totes les comunitats, les del 151, les del 143, les que
tenien llengua pròpia, les que no la tenien, tothom tenia aquesta
transferència de competències menys nosaltres. Vostè, per
4.500 milions, va estar d’acord, com també ha estat d’acord, en
un moment determinat, quan li han dit que pensaven posar una
taxa damunt els vols; vostè queda tan tranquil i troba que
Madrid ho fa molt bé i ja deu saber per què ho dic.
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Unió Mallorquina voldria, en aquest debat, poder parlar
del futur com a President d’aquest executiu, sobre quina
serà la seva funció de cara als propers mesos, però també
ens agradaria molt introduir, encara que el temps no ens
permetrà aprofundir en tretze anys de passat, tretze anys en
que el seu partit, el Partit Popular, ha construït un edifici de
corrupteles, d’influències, de clientelismes que, poc a poc,
podrien podrir, i jo crec que han podrit, el seu mateix partit,
i això, a l’oposició, la veritat és que no ens preocupa en
absolut, perquè creim que, realment, era hora i era bo, però
ens preocupa una cosa més important, i és que estan podrint
la democràcia, l’estructura de la mateixa democràcia, fan
dubtar els ciutadans, estan podrint les estructures de les
institucions i fan que la gent no cregui en l’autogovern i
això, Sr. Matas, sí que és, per nosaltres, molt preocupant.
Vostès no han aconseguit, durant tots aquests anys,
consolidar la nostra autonomia; vostès l’han fet vulnerable,
vostès l’han fet petita i a nosaltres, Sr. Matas, a Unió
Mallorquina, a la gent que creu en la nostra comunitat, això
ens fa mal.
Vostè ens vol fer creure que en aquest moment la nostra
comunitat té més pes a Madrid, perquè hem tengut un
traspàs de competències, perquè hem aconseguit que es
digués que totes les comunitats tendran el 30% de l’IRPF o
perquè s’ha retratat qualque pic amb el Sr. Aznar. Miri, a
nosaltres, aquestes petites coses no ens impressionen; no
creim que la nostra comunitat tengui, avui per avui, més
pes. Això, Sr. Matas, ni ho creim nosaltres ni ho creu ningú.
Vostès han aconseguit el traspàs de competències perquè no
quedava ningú que no les tengués i perquè, en lloc de
demanar 9.000 milions de pessetes, com varen demanar a
l’anterior govern, i li vull recordar que vostè, en aquell
moment, no era President, però sí era responsable, conseller
d’Economia, i va uns gràfics preciosos i va defensar molt bé
el per que d’aquests 9.000 milions. Va parlar d’una
universitat en creixement, que en deu anys es multiplicaria
per dos el nombre d’alumnes, que mancaven facultats; li
donaren tota la raó, en aquells moments, realment la tenia.
Però, i què passarà, ara, si vostè ha acceptat 4.500 milions,
just la meitat?, significa que s’ha conformat però que la
nostra universitat no creixerà.
La veritat és que l’altre dia a Madrid ens ho va deixar
molt ciar el ministre Mariano Rajoy, ho va deixar claríssim,
va dir que ell no tenia per què, de qualque manera, finançar
universitats de futur, que ell el que feia era pagar el cost de
la universitat avui. La diferència està en el fet que, entre la
nostra universitat i la de Salamanca hi ha molts d’anys
d’història i nosaltres estam mancats de moltes facultats i
tenim una població que, per situació política, econòmica i
social, està en creixement i el nombre d’alumnes
augmentarà molt, i tendrem, en breus anys, un greu
problema en aquesta matèria.
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També ens pot dir que s’ha acceptat el tema del 30% que, de
qualque manera, el seu govern ha dit que tendrien totes les
comunitats autònomes, quan tenguessin competència suficient,
el 30% de l’IRPF. La veritat és que la gent ja no sap si li ha de
donar a vostè les gràcies, al seu govern, al Sr. Aznar o si li hem
d’agrair tots al Sr. Pujol que hagi fet recapacitar al seu mateix
govern, perquè sap que en té, Sr. Matas, de contradiccions!, i
això seu és realment molt difícil. Vostè no recorda que el seu
mateix partit va posar un recurs d’inconstitucionalitat, no pel
30%, per un 15%?, tenen molt poca memòria històrica; que és,
que ara han canviat?, o els han fet canviar?
Ara, en aquests moment, vostè ahir ens va dir una gran
veritat, una veritat absoluta; ens va dir que sense autonomia
financera no hi havia autonomia política. Estic totalment
d’acord, això és així. El problema és greu, perquè la conclusió
que hom treu de les seves afirmacions és molt trista, perquè està
clar que no tendrem autonomia política; i per què?, ido per una
reflexió molt simple i vostè és un home de números, encara que
per això no importa entendre-hi massa; miri, si nosaltres
tendrem, l’any 2001, quan tenguem totes les transferències de
competències, el 30% de l’IRPF que significa el 50% de
l’esforç fiscal, vol dir que tendrem un 15% d’autonomia
política. Em sembla que, després de tants d’anys, no és
precisament per estar contents sinó, Sr. Matas, per estar
realment molt trists.
Vostè ha parlat, i molt poc, d’autonomia, i la veritat és que
l’autonomia, en aquest moment, quan s’està en un estat en que
es pretén avançar en aquesta matèria, és un tema molt
important; amb un estat que s’està descentralitzant o en vies de
descentralització, l’autonomia ha de significar per vostè un
capítol importantíssim dins el seu discurs, i no pot pretendre, en
absolut, fer el que va fer ahir, que poc menys era comparar amb
el que és la Unió Europea. Miri, no té res a veure una cosa amb
l’altra, perquè la Unió Europea és, avui per avui, convergència
de voluntats i interessos d’uns estats que ja estan consolidats; no
és el nostre cas, no és el cas de la construcció d’un estat de les
autonomies que a allò que respon és a la necessitat de donar
contingut polític al que són realitats diferents dins un mateix
estat, i convendria aquí que començàssim a recordar temes que
ja, quasi, vostès han oblidat, i és que els han oblidat perquè no
hi han cregut mai, senyors del Partit Popular; haurien de
començar a distingir i a parlar de nacionalitats i regions,
consagrada com està, a la Constitució, aquesta diferència, i
haurien de començar, també, a parlar i a establir diferencies
entre el que són territoris que han tengut estatuts d’autonomia
i aquells que no els han tengut mai.

També haurien de reconèixer diferències lingüístiques i
culturals de les quals, històricament, hem parlat molt, però
que, en aquests moments ja vostès no en parlen ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Diputada.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Ho faré, Sr. President; .. .i de l’existència d’institucions
pròpies, de furs, de privilegis del nostre regne, i és que
vostès, aquesta part de la Història no la recorden o no la
coneixen. També hauria de recordar l’aprovació d’un estatut
d’autonomia, un estatut que el seu mateix partit no va votar,
encara que després l’hagi hagut de defensar.
Per tot això, vostè ha dedicat molt poca part del seu
discurs a un tema que, per a nosaltres, és molt important: la
nostra autonomia.
Hi ha més punts del seu discurs dels quals podria parlar
i dels quals podria discutir, entre ells el tema de la
competitivitat. La competitivitat no significa progrés social,
progrés polític o progrés cultural, no significa,
necessàriament, desenvolupament; hi ha països -Xina o
Taiwan- que són realment també competitius. Nosaltres -ens
podríem, fins i tot, posar d’acord amb vostè en un pla de
competitivitat perquè nosaltres hi creim, però no podríem
mai posar-nos d’acord en la forma en que vostès pretenen
aconseguir aquesta competitivitat,perquè no es pot parlar de
competitivitat ni fer ús de les estadístiques, com vostè fa, en
una comunitat com la nostra que, avui per avui, el 80% de
llocs de feina són eventuals, que els contractes són inferiors
a sis mesos; no es pot parlar de competitivitat quan venem
a l’exterior el nostre teixit productiu, i menys encara quan
aquesta competitivitat, avui per avui, ve donada per la venda
del nostre territori, un territori molt escàs. La competitivitat
del sistema productiu és important per garantir el futur
d’aquesta comunitat, però nosaltres mai no es pot, de
qualque manera, subordinar als interessos bàsics del nostre
país. Per a nosaltres la competitivitat és important, però el
factor humà, les persones ho són encara molt més.
Hi ha molts d’altres temes que vostè ahir va tocar, i li dic
tocar perquè no es pot dir que els tractàs. Va parlar
d’agricultura, d’indústria, de turisme, tot això acompanyat
del que jo en diria infinitius: potenciar, defensar, innovar,
dissenyar, reorganitzar..., paraules i més paraules que van
fer notar la seva inseguretat i la del seu govern.
Sr. Matas, la veritat és -i he de resumir- que no es- tam
gens convinçuts que aquests tretze anys de govern hagin
estat bons per a la nostra comunitat, però dubtam encara
més que el futur i els anys vinents siguin per a nosaltres
positius; ho té realment molt difícil; no l’acompanyen els
seus companys de viatge. Tenia l’oportunitat de fer canvis,
de fer canvis importants, de ser un nou president, de tenir un
nou tarannà, La seva formació, la seva edat
l’acompanyaven, però la veritat és que no ha estat prou
valent, ha volgut contentar i tenir el suport i la garantia de
tots, i qui ho vol tot, acaba per no tenir res. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula el Molt Honorable President de
la Comunitat Autònoma, el Sr. Matas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Em permetran, en
primer lloc, que contesti els dos grups que han intervingut
conjuntament. Molts del plantejaments, efectivament, també
han estat conjunts, altres no tant.
Mirau, farem, proposarem, no fets concrets ... , i una crítica
que aquest govern no ha fet res, no ha fet propostes definitives,
una crítica que aquest partit que li dóna suport no ha estat
capaç, en aquests mesos, de dur endavant cap tasca. Diuen,
gairebé, que podem donar la legislatura per perduda. Jo crec que
és un poc fort, crec que és un poc fort dir als ciutadans que no
es fa feina per a aquesta terra i que hem d’estar tres anys de
mans plegades perquè vostès consideren que encara no pot ser
el seu torn i que, per tant, no s’ha de fer feina, no s’ha de fer
feina per millorar la realitat dels ciutadans d’aquestes illes. No,
hem de deixar la legislatura per perduda, ens hem d’aplegar de
mans i veure què passa. Això sí és defensa de l’ecologisme?,
això sí són objectius concrets?
Jo tenc la impressió que vostès, a vegades, viuen damunt un
nigul i tenen una realitat que no és la nostra i tampoc no crec
que és la de la gent del carrer.
Miri, anem per feina. Fets concrets, perfecte, fets concrets;
quatre mesos de govern; no vull ser pesat: seguiment
d’emissions de son Reus, conveni de treball Telefònica per a
teleformació, programa Dàlies per a joves marginats, control
ajudes europees oli d’oliva, transferència de turisme als
consells, Decret regulador sector sanitari, Pla integral de la
infància i de l’adolescència amb riscs ...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
... regulació de la formació professional de la Comunitat
Autònoma, Decret del sistema de sancions al comerç al detall,
nova seu del Consell de Menorca, Pla de camins rurals, conveni
del Pla marc de millora del comerç, carreteres, carreteres que,
efectivament, a vostè no li agraden i que l’altre partit que ha
intervingut diu que en feim massa poques.

Convenis d’aquestes carreteres: Migjorn Gran, 713,
Alcúdia, Porreres, Palma, Alfàbia ... ; regulació de casinos,
Pla Mirall, sis convenis per centres de majors, Llei
d’emergències, Llei de recerca i desenvolupament, Decret
de formació interna de la CAIB, Decret del servei de
seguretat de la Comunitat Autònoma, Decret de menors al
nivell internacional, Decret de menors d’entitats
colAlaboradores, Llei de consells escolars, obres Calanova,
Llei de Patrimoni cultural, òrgan de gestió del POOT, del
Pla de la Ordenació de l’oferta turística, Llei de taxes de
cans, Decret de mesures de millora al camp, Pla territorial
del Raiguer, Pla territorial de Tramuntana, Junta de
contractació, Pla de desestacionalització, cambres agràries,
tancament de places, Pla d’instalAlacions esportives.
Déu n’hi do!, en quatre mesos, i és que per aquí no ens
hi trobarà, per aquí s’equivoca, per aquí, ho sent molt, però
no ens hi trobarà, per feina mai ens hi trobarà. Vostè diu,
també, que no hem fet res amb les directrius d’ordenació
territorial, pla hidrològic. Directrius d’ordenació territorial:
10 de novembre redactat primer esborrany-avanç de
directrius, de 10 de novembre a 30 de gener revisió i
discussió interna de l’avanç, 30 de febrer aprovació
comissió de coordinació política territorial i sortida a
exposició pública, dins el calendari previst. Pla hidrològic:
som la regió espanyola, la comunitat Autònoma espanyola
amb un plantejament hidrològic més complet; tenim, en
aquest moment, les directrius del Pla hidrològic, tenim el
Pla de depuració i tenim el Pla de reutilització; a molta
distància, a moltíssima distància, del que el Govern central
socialista va ser capaç de fer en tretze anys, a moltíssima
distància.
A vostè, Sr. Balanzat, el preocupa molt el nostre partit,
el preocupa molt el nostre congrés, el preocupa molt
l’organització interna del Partit Popular. M’acusa d’haver
parlat poc de mesures polítiques, d’estat polític; jo el podria
acusar de tot el contrari; no pateixi, es preocupi del seu
congrés, parli aquí dins de qüestions parlamentàries i deixi
la veu a aquells que, democràticament, tenen la paraula dins
una organització democràtica com és l’organització del
Partit Popular. Després pot ser que no li agradi allò que
decideixin aquests militants.
Li sap greu, Sr. Balanzat, que hagi rebut els ciutadans?,
li sap greu? L’he rebut, a vostè, no és vera?, i em va dir que
no l’havien rebut mai, no és vera?, li sap greu? Pens
continuar rebent-los, naturalment, i no em faltarà mai temps
per poder sentir les inquietuds d’aquella gent com vostè que
volien entrevistar-se amb el President del Govern.
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Transparència és fer les coses que es puguin explicar, per
nosaltres, mostrar; crec que això, precisament, d’aquest govern
no ho pot dir; crec que vostè no pot, en aquest moment, rebutjar
les mesures que ens vàrem comprometre a prendre, que hem
pres, que passen a la Junta consultiva, per Registre de contractes
i per les mesures que hem pres dins la nostra política.
Em sembla absurd que pugui dir que aquestes transferències
haguessin vengut igual amb un altre govern; jo crec que això és
demostrar un desconeixement preocupant després d’anys i anys
de lluita, d’anys i anys d’intentar defensar els interessos
d’aquesta comunitat Autònoma sense poder fer realitat aquestes
transferències, anys i anys on no he sentit que vostè parias, per
exemple, d’inversions que nosaltres demanàvem amb aquestes
transferències; no he sentit que vostè parlàs de demandes que,
des d’aquesta comunitat autònoma, es plantejaven de manera
reiterada, regular, a l’Administració central per assolir aquest
nou sostre competencial; no l’he sentit, a vostè.
No puc admetre que la normalització lingüística estigui
bloquejada; no sé a que ve que digui això, no sé si és que vostè
desconeix el programa que el mateix conseller, en la seva
compareixença, ha explicat d’aplicació del Pla pilot, d’aplicació
dels textos escolars, d’aplicació de l’educació, del Decret de
normalització als funcionaris.
Jo crec que voste esta més preocupat, aquí dins, per la
politiqueria i probablement manco per la preservació del medi
ambient. Caldria, probablement, que conjuntament -i li faig un
oferiment, sap que és el meu estil- féssim coses, poguéssim
acordar propostes que millorassin la preservació del nostre medi
ambient, que és la nostra política. La Conselleria de Medi
Ambient, dins el pressupost del 97, i li puc anunciar, sera la que
tendrà un pressupost més elevat, la màxima prioritat econòmica.
Sra. Munar, estic d’acord en vostè que la legitimitat per
aquesta Presidència és absoluta; estic satisfet que es reconeixi,
precisament, un fet que sembla que sovint es pot, veladament,
posar en qüestió. La legitimitat d’aquest partit li han donada els
votants a les urnes, i la legitimitat per elegir al seu president,
fins i tot malgrat tot no sigui habitual per canviar-los, és una
legitimitat democràtica, una legitimitat inqüestionable.
No puc admetre que, després del discurs d’ahir es pugui dir
que no hem fet res per incrementar l’autogovern; ho deia ahir al
meu discurs, Sra. Munar: no puc comprometre’m, aquí, a poder
aportar, cada quatre mesos, la quantitat de coses que hem
aconseguit per a la nostra autonomia: pacte autonòmic,
culminació del pacte autonòmic amb les transferències, amb la
Universitat, amb l’Inserso ... Transferència d’Inserso, amb la
inversió de Felanitx, la inversió de Llucmajor; no record,
tampoc, haver-la sentit, a vostè, reclamar quan nosaltres
reclamàvem aquesta inversió per a Felanitx ni aquesta inversió
per a Llucmajor. Hem aconseguit unes propostes que ens varen
ser negades per l’anterior govern, unes transferències amb unes
inversions en matèria de serveis social s que condicionaven el
futur d’aquesta transferència, i dins un procés de negociació
difícil -que no ha estat fàcil- hem aconseguit aquestes
inversions i aquesta transferència.

Hem rebut la Universitat de les Illes Balears, hem rebut
la Universitat amb un finançament que també vàrem
reclamar al Partit Socialista quan governava i no ens varen
voler donar. Vostè avui diu que hem demanat 9.000 milions;
això va bé, puja cada dia; eren 6.000, l'altre dia 8.000, avui
ja són 9.000; ja va bé. Faltaria més, faltaria més, Sra.
Munar; faltaria més haver de començar una negociació
d’aquesta importància per la darrera oferta; faltaria més que
jo no utilitzàs totes les armes que tenc negociadores per
poder aconseguir una bona negociació per a les meves illes;
faltaria més que jo mostràs les cartes dins una estratègia
negociadora. Faltaria més que jo em deixàs dur, en un
moment determinat, per un interès casual d’imatge, per tres
o quatre persones que, a més, tres o quatre persones que -em
sap greu dir-ho- quan parlen d’aquest tema, a més, no
coneixen el que és el sistema de valoració del cost efectiu,
perquè és impossible parlar d’un plantejament d’aquestes
característiques perquè la llei no ho permet. El primer que
es pot demanar és conèixer quin és el sistema, quina és la
llei, quina és la metodologia, i quan hom coneix la
metodologia pot parlar amb cert coneixement de causa. Però
faltaria més que per aquestes tres o quatre opinions jo posàs
en joc els interessos de la nostra comunitat Autònoma, els
interessos d’una transferència d’aquesta importància.
Naturalment, jo puc començar demanant sis, set, vuit,
9.000 milions, igual que ells varen començar amb 2.900;
faltaria més, però la veritat, el fet objectiu, el fet real, quin
és?; el fet real és que la Universitat de les Illes Balears tenia
3.050 milions, 2.950 milions de pessetes, 95-96, d’inversió
nominativa, de cost efectiu de la transferència, cost efectiu,
i que nosaltres hem aconseguit 4.500 milions de pessetes
anuals de dins el sistema, amb la progressió del sistema, i
aquest és el fet. Vàrem aconseguir introduir el criteri
d’inversió nova dins la valoració del cost efectiu amb un
acord del Consell de Política Fiscal i Financera i vàrem
aconseguir que aquest acord s’introduís i l’explicació que li
va donar el Sr. Rajoy és més o manco aquesta; em sap greu
que vostè no l’hagi pogut entendre.
L’explicació és que el concepte d’inversió nova, que és
allò que s’introdueix nou dins el cost efectiu, no pot tenir
una valoració fora de la llei, però nosaltres hem aconseguit
introduir-lo, i el fet objectiu és que tenim 2.950 milions de
pessetes, 95-96, enfront 4.500 milions de pessetes dins el
sistema. La millor negociació que podíem fer perquè, entre
altres coses, va ser la negociació que una setmana abans de
dia 3 de maig vàrem proposar al Govern socialista. Tothom
en aquells moments la va reconèixer com abona, tothom,
fins i tot record unes paraules d’un diputat d’aquesta cambra
publicades a la premsa que deien: “En el PSOE hemos hecho
un estudio serio y riguroso y hemos determinado que la
competencia de la Universidad está bien dotada con 3.131
millones de pesetas", i he de reconèixer que després aquest
mateix diputat afegia que eren necessaris uns 500 milions de
pessetes anuals per inversió a quatre anys.
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I el Govern socialista va dir que no a 4.500 milions de
pessetes, i nosaltres vàrem dir que per 4.500 milions de
pessetes, al Govern socialista, firmàvem la transferència. No
estaria bé que si hem demanat 4.500 milions de pessetes com a
una proposta, la nostra darrera proposta de negociació, després,
amb un altre govern, no acceptàssim aquesta transferència. Però
ens ha costat, aconseguir els 4.500 milions de pessetes, perquè
no figuraven al seu pressupost, no figura ven dins la seva
finançació.
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Per acabar, vostè diu que ens podríem posar d’acord amb
un pla de competitivitat, però no amb el nostre. Permeti’m
que faci una rectificació. Permeti’m, el Pla de competitivitat
d’aquestes illes ha estat aprovat, va ser aprovat l’any 92,
amb la seva participació i amb la seva aprovació. És el Pla
estratègic de competitivitat que ahir vaig exposar en aquesta
cambra. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Hem arribat a l’autonomia financera i té raó. Vostè,
efectivament, em recorda la frase que vaig dir ahir que sense
autonomia financera no hi ha autonomia política. Vull, abans de
res, recordar que el recurs d’inconstitucionalitat del 15% és un
recurs, també, compartit per molts de partits polítics, perquè el
15% de l’IRPF que es va posar en marxa l’any 92, i això és una
cosa que s’ha demostrat amb els fets, no ha estat, no ha estat, un
sistema efectiu de corresponsabilitat fiscal; el nou sistema sí
que ho és; hem arribat a una autonomia financera per a l’any 99,
30% d’IRPF del 98; autonomia financera vol dir que tenim
capacitat política d’exercici fiscal, de despesa i d’ingrés, vol dir
que aproximam l’ingrés al ciutadà i que no rebem res de
Madrid, perquè amb aquest sistema, que a més d’aconseguir
aquesta autonomia financera aconseguim 40.000 milions de
pessetes per aquest quinquenni per a aquesta comunitat
Autònoma, té aquesta diferencia qualitativa gràcies a aquest
sistema de corresponsabilitat fiscal que és que no són 40.000
milions de pessetes que vénen de Madrid, són 40.000 milions de
pessetes que nosaltres, tots, pagam en imposts aquí i que deixen
d’anar-se’n a Madrid, i aquesta és la diferencia qualitativa
d’aquesta autonomia financera que s’ha aconseguit amb aquest
sistema de finançament autonòmic, Amb aquests doblers
podrem fer carreteres, amb aquests doblers podrem fer que
puguem tenir una solució definitiva al problema de l’aigua,
podrem millorar els nostres municipis.
I vull parlar, també, del que ha estat la relació amb altres
temes, respecte a aquesta autonomia, amb altres temes que
també tenim de conflicte amb Madrid com aquell que vostè
assenyala de la taxa aèria: no és cert, allò que vostè ha dit; quan
es va presentar aquesta taxa aèria aquest govern va dir que no
estava d’acord, per tant no digui que estàvem d’acord, i el
conseller d’Economia i Hisenda se’n va anar el dia següent a
negociar amb el ministre, precisament, aquesta modificació,
negociació, encara ara, en tramitació, igual que els vols d’Iberia
amb el conseller de Turisme i exactament igual que qualsevol
altra cosa que es plantegi que pugui afectar als nostres
interessos, que vagi contra els interessos d’aquesta comunitat
Autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President. Torn de replica, Sr.
Balanzat, té vostè la paraula.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Matas. Contestaré un parell de coses que vostè ha comentat.
En primer lloc, vostè diu que és molt fort que jo doni la
legislatura ja per perduda, diu que donam la legislatura per
perduda perquè no volem que es faci res més en aquests tres
anys, evidentment, vostè sap que això no és així, sinó tot el
contrari. El que ens preocupa és que si durant aquests tres
anys que falten, menys de tres anys, s’ha de seguir amb
aquesta inactivitat i amb aquest bloqueig institucional, ens
preocupa molt i, evidentment, és com si donàssim la
legislatura per perduda. Duim un any i mig absolutament
bloquejats, si seguim igual anam molt malament.
Després vostè ens ha fet un reguitzell de projectes,
acords, convenis, molt llarg que vostè diu que ha fet durant
aquests quatre mesos. Jo li vull fer un parell de preguntes.
Quants d’aquests acords, d’aquests projectes, d’aquests
convenis, han nascut, realment, durant aquests quatre
mesos? Quants d’aquests acords han nascut durant aquests
quatre mesos? Quants n’han confeccionat, realment, els seus
consellers, aquí seguts, del seu govern? I quants, realment,
venien de la feina feta per l’etapa Soler? Quants d’ells eren
feina feta que vostès s’han limitat a complimentar, feina ja
feta? Per tant, crec que s’hauria de ser molt estricte en
aquest tema.
Vostè ironitzava sobre si a jo em pareixia bé o malament
que rebés el ( ... ). Òbviament, vostè rebi a qui vulgui. Rebre
a tothom?, evidentment. Donar la raó a tothom?, no, per
favor. Això és una altra cosa. El que no pot ser és que vostè
( ... ) i digui perfecte, fantàstic el que em proposes, ve un
altre absolutament contrari i li digui: perfecte, fantàstic,
Això no és seriós, un president d’un govern ( ... ), ha de
prendre opcions, ha de prendre decisions i el que no pot fer
és, a la persona que li diu blanc, dir-li perfecte i a la persona
que li diu negre, dir- li perfecte. Això és poc seriós i és el
que ens fa pensar que vostè, amb aquestes reunions, només
cerca la fotografia i els mitjans de comunicació.
També ha dit una cosa que m’ha sorprès, realment, no sé
si és que no ho recorda o que, perdoni’m l’expressió, té
molta cara. Surt defensant les directrius d’ordenació
territorial, per favor, un instrument que fa quasi deu anys
que havia d’estar fet, vostè sap que ha estat una cosa que
reiteradament s’ha reclamat en aquest parlament i surt dient
que ara les DOT ... , tot el que s’ha fet per les DOT, amb
deu anys de retard, per favor, Sr. Matas, per favor, quina
vergonya.
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Vostè ens fa una defensa del Pla hidrològic, -per cert, jo no
l’havia mencionat però ja que vostè ens dóna peu, el treuré-, que
és un dels plans més complets de l’Estat espanyol.
Efectivament, amb coses tan surrealistes com el vaixell, per
exemple. D’això estic convençut i d’acord amb vostè, és un dels
plans més complets perquè té aquest tipus de solucions,
ambientalment insostenibles i surrealistes, com l’operació
vaixell. Efectivament, és molt complet.
Vostè diu que em preocupa massa el PP. Miri, no em
preocupa el PP. Em preocupen algunes persones del seu partit
que estan contaminant la nostra societat, el bon ambient i el bon
clima de la nostra societat i de les nostres institucions. Em
preocupen la societat i les institucions d’aquestes illes, no el seu
partit. Però, desgraciadament, qui estan provocant aquesta
situació són alguns membres, evidentment no tots, no
m’atreviré a dir que el PP contamina la nostra societat,
òbviament hi ha gent molt honrada dins el Partit Popular,
faltaria més, algunes persones, vostè sap qui són, estan fent un
greu favor a aquesta comunitat. Aquestes són les que em
preocupen perquè són les que estan fent mal.
Després ha parlat de medi ambient, perquè alguna cosa havia
de dir ja que en el seu discurs, pràcticament, no ha dit res. Fa
una oferta als Verds, que ja va fer una vegada en una reunió que
vàrem tenir en el seu despatx, per fer coses conjuntes i per
millorar el medi ambient. Jo, en el seu moment, li vaig dir una
cosa que ara torn a reiterar: perfecte, Els Verds estam disposats
a colAlaborar i a fer aportacions allà on s’han de fer, en aquest
parlament, en aquesta cambra. Nosaltres hem fet i seguirem fent
propostes per millorar el nostre medi ambient, no ho dubti, ho
hem fet i ho seguirem fent. Per tant, si vostè té interès en
millorar aquest medi ambient, no hi ha cap problema: donin
suport a les iniciatives que Els Verds duim i seguirem duent en
aquesta cambra i veurà com no hi ha cap problema, estarem
absolutament disposats. Mentre vostès segueixin negant el
suport a qualsevol d’aquestes iniciatives, el que no entenc és, el
que no vull, que vostè cerqui fotografies, fora d’aquesta cambra,
amb ecologistes per avalar la seva imatge ecologista. No, a això
no hi jugarem, ni Els Verds ni els ecologistes d’aquestes illes,
pot estar segur. Nosaltres volem fets, fets concrets, no volem
fotografies, no volem imatges, no volem paraules, no volem
promeses. Per tant, quan comencem a veure, del seu govern,
fets en tot aquests tipus de matèries, per exemple, el medi
ambient i d’altres, estigui convençut que serem els primers per
felicitar-lo. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Diputada, té vostè la
paraula, Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Matas. Començaré pel principi de la seva resposta.
Legitimitat absoluta del Partit Popular, ho he dit jo mateixa,
la tenen. Li van donar les urnes, clar que després hem vist
com van obtenir aquests vots, quins eren els seus
clientelismes, quines eren les seves candidatures, qui anava
en aquestes candidatures i perquè ana ven en aquestes
candidatures. Legitimitat per ser vostè el president? Sí,
evidentment que sí, vull dir, l’han elegit, però, no pensava
fer-ho, caldria recordar com ha estat elegit president, Sr.
Matas. Va començar molt malament. Vostè se’n va anar a
dormir quan era conseller d’Economia amb el Sr. Soler i es
va aixecar sent president i el Sr. Soler estava defenestrat.
Convendria tenir una certa memòria històrica. A la vegada,
també cal recordar com va ser president el Sr. Soler,
prometent al Sr. Cañellas que li deixaria el lloc quan
volgués tomar. Clar que aquestes coses no passen mai.
Sobretot si també es té memòria històrica i se sap el que va
fer el Sr. Soler amb el seu partit, els Demòcrates Cristians,
crec que per Felanitx o Montuïri encara hi deu haver algú
que se’n recorda. Legitimat per ser president perquè el
varen votar, perquè el varen votar els seus diputats, però, Sr.
Matas, li record que vostè és el producte d’una situació que
té el Partit Popular avui aquí i que és una situació
catastròfica. És ben cert, avui ho he comprovat, allò que
diuen que qui té poca memòria, vostè pareix que en té poca,
s’evita molts de remordiments, Sr. Matas.
Pacte autonòmic, miri, vostè em diu que han fet moltes
coses. M’ha fet un llistat de les coses que vostès havien
aconseguit. Escolti, jo duc molts d’anys fent política. Vostè
el que m’ha dit és el que han fet uns funcionaris perquè les
diferents conselleries ho havien encarregat o havia
encarregat aquest mateix parlament. M’ha parlat del Pla de
menors, fa dos anys que ho varen encarregar, el funcionari
de torn li ha presentat perquè n’hi ha molts de mils de
funcionaris i alguna cosa deuen fer. Jo li deman una altra
actuació, una actuació política, una actuació com a president
del Govern, una actuació de govern. No em digui, perquè és
d’un atreviment total, que vostès tenen el millor pla
hidrològic del món, que tenen un pla per recuperar les
aigües. Vostès tendran el que vulguin dins un calaix, ho
tendran molt ben explicat, sobretot ho hauran donat a fer a
algú que haurà guanyat molts de milions, però, Sr. Matas,
aquí l’aigua actualment arriba en vaixells. No parli, al
manco, d’aquestes coses i no farà que li hagin de contestar.
Universitat, miri els diaris. El gener de l’any passat ( ...
) publicades les quanties econòmiques ( ... ) que vostè
parlava. Vostè menteix? Miri, no em vulgui dir que hi ha
una estratègia i que té cartes amagades, perquè li veuen les
cartes de molt lluny. La diferència entre els doblers que
reclamava en el seu moment i els doblers que ha acceptat,
és la diferència del fet que governi el PSOE, poden dir que
són molt dolents, o que governin els seus i li toca callar.
Aquesta és l’autèntica veritat, perquè què és?, ara ja no
tendrem més gent que vulgui estudiar a la nostra
universitat?, a partir d’ara, perquè els seus governen a
Madrid, els estudiants d’aquí ja no seran universitaris?, ens
hem de conformar amb les facultats que actualment tenim?
No podrem tenir mai més facultats? No podrem tenir mai
més Medicina? Li record que en aquesta comunitat moltes
facultats encara no hi són, ens hem d’anar fora. Li record
que, a més, haurem de continuar pagant aquestes taxes,
després en parlarem. També li record que hi ha un tema
important: hem de fer moltes inversions. Vostè especificava
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les inversions que s’havien de fer en aquell moment, ara no les
podrem fer perquè vostè ha acceptat una quantificació que va en
contra dels interessos, una vegada més, d’aquesta comunitat. No
em parli de l’Inserso, que han aconseguit millores a Felanitx i
a Llucmajor. D’entrada vostè no diu tota la veritat. El 50%
d’aquestes coses ho ha de pagar el Govern de la Comunitat
Autònoma, no es paguen en un total del cent per cent. També
vostè sap perfectament que a part de Felanitx o Llucmajor hi ha
altres llocs que estan pendents d’importants inversions en
aquesta matèria. Què diu de Manacor o d’Inca?, per exemple,
vostè diu: faltaria més que jo destapàs les meves cartes, que jo
no demanàs més ... Em sembla bé que vosèe demani més, que
vostè tengui arguments vàlids, però el que no em pareix bé és
que aquests arguments canviïn segons quin sigui el color polític
de Madrid. Si vostè vol ser un bon president de govern, el que
ha de fer és defensar els interessos d’aquesta comunitat. Hi ha
precedents, perquè hi ha hagut altres partits polítics que han
trobat presidents de comunitat, que continuen sent presidents de
comunitat encara que el seu govern ja no governi a Madrid, el
Sr. Bono, que han estat capaces de defensar els interessos de la
seva comunitat per damunt dels interessos partidistes. Jo li
recoman que si vol anar per bon camí, vostè faci això, perquè
sinó el final serà trist.
No m’ha de dir que no vaig entendre el que deia el Sr.
Mariano Rajoy. Vaig entendre a la perfecció el que va dir el Sr.
Rajoy. Ell el que em va dir, vostè no hi era però hi havia altres
companys del seu govern, és que cada comunitat li demanava
aplicar uns criteris segons la se va conveniència. I això ho crec,
és lògic, és humà. Cada comunitat vol aplicar allò que li va bé,
a favor seu. Nosaltres hem d’intentar aplicar allò que ens
afavoreix a nosaltres. Entre els criteris per aquesta aplicació,
vostè pot defensar el fet de ser unes illes, de la insularitat, vostè
pot aplicar que suportam una quantitat de gent, els turistes, que
és una població flotant important, que la nostra universitat, per
posar un exemple, és una universitat molt jove, que no la pot
comparar amb la de Salamanca ... Criteris que, a l’hora
d’aplicar-los, depenen del Govern i depenen dels interessos.
Miri, amb la defensa que vostè fa, el que em queda molt clar, i
no utilitzi mai més arguments del que deia el PSOE en un
moment determinat sobre el tema de la universitat i que li
pareixia molt bé, perquè la veritat és que m’importa un raye el
que diu el PSOE sobre aquesta matèria, jo no sóc del PSOE, jo
sóc d’Unió Mallorquina i com a representant d’Unió
Mallorquina m’interessen els interessos de Mallorca i dels
mallorquins. Vostè, Sr. Matas, no està defensant aquests
interessos, el que em queda clar és que, comandin uns o
comandin els altres, si estan a les ordres del partit de Madrid,
realment, la nostra comunitat continuarà perdent dia a dia. És
ben necessari que tots els mallorquins, menorquins i eivissencs
se’n donin compte que fins que no tenguem un diputat que, per
damunt dels interessos partidistes, defensi els interessos de
Mallorca, Menorca o d’Eivissa, no avançarem.
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Vostè va dir, i em dóna la raó, que sense autonomia
financera ...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Munar, per favor.
LA SRA MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President, ... no hi ha autonomia política. Jo
li he donat la raó i dic que la nostra autonomia política serà
molt, molt, molt petita perquè la nostra autonomia financera
així ho serà. No em digui que quan tenguem competències
tendrem el 30%, i quan tenguem el 30% tendrem
corresponsabilitat fiscal i això significa responsabilitat i
acostar al ciutadà... Miri, els doblers són els doblers. Així de
car i no embulli a la gent amb paraules que no entengui. La
veritat és que tendrem el que tendran totes i cadascuna de la
resta de comunitats de l’Estat espanyol. Li han donat les
transferències de competències en matèria d ‘universitat per
llevar-se-les de damunt d’una vegada. Som els únics que no
les teníem, Sr. Matas. Com vol que això es converteixi en
un triomf personal? No ens faci riure.
Vostè diu que han protestat quan hi ha hagut el tema de
la taxa aèria, faltaria més, o quan varen dir que ens
quedaríem sense vols d’Iberia, faltaria més. Però no
m’importa si han protestat o no han protestat. El que
m’importa és saber si pagarem o no pagarem la taxa.
Contesti això, la pagarem o no la pagarem?, perquè si vostè
aconsegueix que no la paguem, li donaré l’enhorabona, però
si l’hem de pagar tant més que protesti o que no protesti
perquè no servirà, ni a vostè ni a jo, de res. Sobretot als
ciutadans de que ens servirà que vostè vagi a Madrid i digui
"això no em pareix bé"? Solucions és el que nosaltres li
demanam.
Tampoc no em preocupa el que li passi al Partit Popular.
El cert és que el Partit Popular actualment és un edifici que
s’esbuca. El que em preocupa és que quan s’esbuca un
edifici esquitxa per tots els costats, mentre vostès s’estan
barallant, estan intrigant, estan canviant presidents, estan
canviant governs, vull dir que no fan res positiu per als
ciutadans. Com a batlessa de Costitx he explicat tres
vegades quines són les necessitats del meu poble, al Sr.
Cañellas, després al Sr., Soler, després al Sr. Matas ... ,
escolti’m, tant de bo que hi ha fotocopies perquè això és una
pèrdua de temps. Hem perdut molt de temps i jo li deman
que no en perdi més. Té moltes dificultats, sigui sincer amb
vostè mateix. Pensi que és important defensar els interessos
d’aquesta comunitat. Pensi, de veritat, que el poble de
Mallorca li passarà factura, que la vida és curta, però que la
gent...
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, hauria d’acabar perquè quasi ha doblat el temps
que li correspon.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President, és molt amable. En definitiva, per
acabar, quan jo parlava de competitivitat no em referia a un pla
de competitivitat que sé quan es va aprovar, en el qual jo
vaig participar, és al concepte global d’aquest tema. No basta
parlar de competitivitat en termes econòmics, he volgut dir que
hi ha alguna cosa més, que darrera dels resultats també
hi ha persones. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. President, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Balanzat, en
primer lloc, abans m’he oblidat de fer menció d’un aspecte que
em pareix important, vostè demanava on són les mesures de
protecció per al petit empresari. Jo crec que si vostè va escoltar,
i si té ocasió de repassar la meva intervenció d’ahir,
probablement pugui agafar consciència d’una cosa de la qual
pot estar segur: les nostres mesures per al petit empresari són
l’eix central de tota la política d’incentivació del sector
empresarial. Totes les nostres mesures, ajudes de crèdit, ajudes
a la innovació tecnològica, mesures d’associacionisme
empresarial, als comerciants, als petits industrials, les nostres
ajudes de promoció comercial a les fires, el nostre pla
d’exportació i el nostre pla d’innovació a les empreses, sempre
tenen com a eix central la preservació de la petita i la mitjana
empresa, perquè és el nostre model i la nostra ideologia. Amb
això consolidem gran part del nostre programa.
També m’he oblidat de contestar a la qüestió de les
comissions d’investigació que han tractat dos portaveus.
Tractarem, si el temps m’ho permet, al llarg del dia, aquesta
qüestió. Crec que vostè comet una contradicció, vostè diu que
no s’han presentat programes, després diu que sí s’han presentat
programes, diu que no s’ha fet res durant un any, però després
diu que resulta que el que hem fet ja estava fet l’altre any. No,
miri, aquí hi ha feina, aquí hi ha un programa de govern.
L’anterior president executava el programa de govern, jo execut
el programa de govern i aquestes són proves d’aquesta feina, les
mesures, que no tenc cap problema d’analitzar una a una amb
vostè, quan vulguin, on vulgui ens reunim i, encantat, li donaré
l’explicació de quines mesures s’han pres, en quin sentit i els
motius, però moltes i molta feina.

Vostè diu que ha fet moltes propostes per millorar el
medi ambient. Quines de pes? Vostè, aquí, de pes, quines?
Com ha millorat el medi ambient per la seva intervenció? Jo
record, és cert, alguna d’Esquerra Unida, però seves, Sr.
Balanzat? Jo el convid a fer propostes conjuntes que
millorin, amb fets reals, el medi ambient de les nostres illes,
perquè és un factor essencial i és innegociable pel Partit
Popular, ho estam demostrant i ho demostrarem, la
preservació del medi ambient és essencial per al futur
d’aquestes illes. Estam en aquesta tasca perquè és el nostre
programa i és la nostra visió. Això no és una propietat, un
patrimoni d’un sol partit polític. És un patrimoni de tots els
ciutadans de les Illes que tenen consciència d’aquesta
necessitat i d’aquest perill. Voldria, simplement, que rebés
la meva proposta de colAlaboració que li vaig donar
personalment, quan vulgui ens reunim, feim feina i miram
de quina forma podem fer propostes que, efectivament,
millorin el futur d’aquestes illes. Per favor, rebi aquesta pro
posta com és, una proposta voluntària.
Sra. Munar, el meu examen és l’any 99. El meu examen
no és avui. Avui feim un debat de l’estat de l’ Autonomia,
però qui hauran de passar comptes són els ciutadans
d’aquestes illes i amb el seu vot decidiran. Em parla de
clientelisme. Per respecte a vostè i al seu partit, crec que no
és convenient parlar d’aquests clientelismes. Jo sempre he
reconegut el meu principi, sempre he reconegut, mai m’he
amagat, en quina situació el meu partit em va triar per ser
president d’aquesta comunitat autònoma. Li vull dir que jo
no dic mentides ni dic inexactituds. No dic mentides, Sra.
Munar. No hi ha capt diferència entre els plantejaments que
es feien a un partit i a un altre, que qualsevol em guardi de
mentir.
La proposta que li varen fer al Partit Socialista Obrer
Espanyol va ser de 4.500 milions de pessetes i el Govern
central no ho va acceptar. Per favor, que algú pugui dir que
això és mentida, que la negociació ha estat una negociació
difícil, ho ha estat. Estic convinçut que ha estat una
negociació bona, ho ha estat, no és cert, no és cert que
aquesta transferència, que aquest cost efectiu no ens deixi
tenir noves ensenyances universitàries, no ens deixi tenir
inversions, al contrari. Com vol que li expliqui, Sra. Munar,
perquè després vostè diu que no entenc de números però sí
de pessetes. Entenc de pessetes, vostè ha dit que entenc de
pessetes, no és vera?, 2.950 milions rebia la universitat, ara,
4.500 que evolucionen amb el sistema. Què vol dir? Que
hem aconseguit aquests doblers per inversions, per fer la
universitat del futur, però fer la universitat que necessiten
els nostres joves, perquè nosaltres ens guiam per fets, per
objectius concrets, i aquests ja estan dins el calaix i a una
altra cosa, perquè ja hem fet caixa i anam per una altra.
Això són fets reals, això és política, això és fer feina, lluitar
pels interessos dels nostres ciutadans, que els ciutadans
vegin que lluitam per ells, que defensam els seus interessos
i defensam una universitat digna i bona en aquestes illes.
Però, a més, hem aconseguit la inversió, vostè naturalment
no en parla, per poder fer el servei universitari a les illes
menors. No és justa la situació que es produeix a Menorca,
a Eivissa i Formentera respecte a la universitat, no és justa.
Hem lluita per corregir això. Hem tengut aquest
finançament per poder donar aquest servei a aquestes illes,
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per poder oferir servei universitari a les illes menors, perquè
també en tenen dret.

Hi haurà inversions i les inversions en serveis socials de
Manacor i d’Inca les fa el Govern. Les ha fetes, precisament fa
molt poc, n’hem aprovat tres. Les que han vengut en la
transferència de Madrid eren les de Felanitx i les de Llucmajor,
no vol dir que les altres no es facin. Les altres les fa el Govern,
les està fent el Govern, ja hem aprovat tres projectes d’aquestes
residències, dues a Manacor, centre Joan XXIII a Inca i
comarca. Les farem.
Vostè diu que no li preocupa l’opinió del PSOE, vostè diu
que el Partit Socialista Obrer Espanyol no li preocupa, que
diguin el que vulguin. Home, alguna cosa li ha de preocupar,
són els seu s socis, vagi alerta, són socis de govern, alguna cosa
tendrà importància del que diuen els seu s socis de govern
respecte al que vostè pensi, no són persones alienes. Doblers
són doblers, vostè diu: “no em parli d’autonomia, no em parli
de corresponsabilitat, doblers són doblers”. Perfecte, 40.000
milions, va bé, en cinc anys 40.000 milions. Això són doblers,
això és caixa, això és una negociació que permet millorar les
inversions d’aquestes illes, permet millorar les carreteres,
permet millorar els ser veis que han de rebre els ciutadans, això
són faves comptades, que diuen en bon mallorquí. Vostè es
queixa, jo admet que els batles ... , hem hagut de comptar en
vàries ocasions, totes les meves disculpes, tot el meu
reconeixement, té tota la raó, li deman disculpes, una altra
vegada. Simplement li vull recordar que també hi ha batles que,
en el Consell Insular de Mallorca, han d’anar a veure tres,
perquè són un triumvirat i s’han de posar d’acord, però és igual.
Miri, hi ha moltes coses per millorar, hi ha moltes coses. Li
vull recordar això. També li faig la proposta de cooperar per
aconseguir millorar aquestes coses que, amb tot l’esforç del
món, intentarem fer. Per cert, abans d’acabar, només li vull
recordar que els consells de govern, en el seu temps, com vostè
ha dit eren els dijous, ha parlat del dijous passat, dijous (o .. ) o
no sé que ha dit, en el seu temps, el consell de govern era en
dijous, els d’aquest president són els divendres, només eren en
dijous quan vostè també colAlaborava per construir aquest
edifici, que vostè diu que és tan dolent, que s’ha construït en 13
anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part d’Esquerra Unida, té la paraula
el seu portaveu, el Sr. Grosske. Per tranquilAlitzar a les
senyores i als senyors diputats, vull dir que una volta se
suspengui la sessió, es donarà un temps de dues hores abans
de tornar començar. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Matas, vostè presideix
un govern políticament feble per la situació del seu partit i
un govern institucionalment feble per la situació del seu
grup parlamentari. Vostè intenta compensar aquesta feblesa
projectant una imatge de feineria, d’hiperactivitat, d’anem
per feina, de passem pàgines. Per això, evidentment,
divendres passat va caure en aquest paroxisme normatiu del
darrer consell de govern, si no tenc malament les notes, va
aprovar 6 projectes de llei, 2 criteris per a la redacció de
plans, 1 avantprojecte de llei, 14 decrets i diversos convenis
amb institucions. Per això, probablement, també ahir va fer
un discurs molt llarg, confús, acumulatiu, la quantitat va
primar sobre la qualitat política del discurs. En tot cas, jo no
li retreuré, millor que li doni per fer decrets que no per fer
altres coses pitjors, és a dir, no li retreuré. Encara més, hi ha
coses que s’estan aprovant o que seran sotmeses a debat
parlamentari, i si hi ha coincidència, possibilitat d’acord,
nosaltres ens trobarem oberts per parlar de coses con la
Sindicatura de Greuges, la formació dins l’administració
autonòmica, fer un embrió de cossos de seguretat
autonòmica, parlar de la defensa del consumidor o coses
sobre les quals hi pugui haver un principi d’acord.
Vostè ahir va començar el seu discurs dient que era
l’estat de l’autonomia qui ens reunia en aquesta cambra.
Però jo crec que després, en el seu contingut, va trair
aquesta primera frase i va enfocar la intervenció cap a una
relació de coses fetes i coses per fer pel seu govern. Jo
intentaré enfocar el debat des d’aquest punt de vista,
intentar dur en aquesta tribuna els problemes de la societat
i l’estat de la comunitat. Així com en el discurs
d’investidura no li vaig donar ni aigua de programa perquè
trobava que s’havia de parlar era del motiu pel qual
s’investia, o pretenia ser investit, en aquesta cambra, avui sí
que parlaré de programa, avui sí que m’agradarà contrastar
anàlisis de la realitat i programes i, lògicament, forma part
d’aquesta realitat però no l’ocupa plenament,
afortunadament, la situació d’inestabilitat política i
d’inestabilitat social, institucional, que viu la nostra
comunitat Autònoma.
M’agradaria començar a parlar d’economia, territori i
recursos naturals, per nosaltres és parlar de la mateixa cosa.
Aquí ja trobam una diferència metodològica important
respecte al seu discurs, per a nosaltres el territori no és
patrimoni, ni l’aigua és infraestructura. Trobam que això és
un desenfocament del tema, perquè tot forma part del model
de desenvolupament que donam a aquesta comunitat, que
impulsam a aquesta comunitat, i que afecta globalment a

1790

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 2 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

l’economia, al territori, als recursos naturals, aigua, energia,
residus. Efectivament, a la nostra comunitat les dades del PIB
són recurrents, no les esmentaré, es genera riquesa, es fa negoci,
corren els doblers, a vegades negres i a vegades blancs, però
corren els doblers. Tenim una taxa d’atur més baixa que la de
la resta de l’Estat. L’administració autonòmica és, més aviat,
abstencionista, vostè en presumeix, no intervé dins del sistema
productiu excessivament. Vostè ho valora molt positivament,
fins i tot, duit per un neoliberalisme, jo diria que entusiasta per
no dir dogmàtic, ahir va afirmar textualment: “tenim l’economia
més lliure i competitiva d’Espanya, lliure perquè és privada,
oberta al món, àgil i dinàmica, per això jo crec que som els que
ens adaptem millor als temps i als canvis. El nostre primer
patrimoni és que un senyor que avui té un bar, o una petita sala
de festes, o una fusteria, si no se’n surt, tanca, pateix, ho passa
malament, i demà intenta un altre negoci amb més ilAlusió”.
Davant això jo li dic dues coses, una que tenim una economia
a les Illes pràcticament tan intervenguda com a qualsevol altra
comunitat Autònoma perquè el pes de la intervenció, el pes del
sector públic, sobretot ve de l’administració de l’Estat i no de
l’administració autonòmica, segona, aquesta petita anècdota del
bar, de la sala de festes, de la fusteria, crec que demostra que
vostè no toca de peus a la realitat, em sap greu dir-ho d’aquesta
manera. No sé si és per haver llegit massa a ( ... ), massa
episodis de la casita de la pradera, però això no funciona així.
El que passa és que a una persona que la despatxen, per
exemple, agafa la indemnització de l’atur, munta un petit
negoci, fracassa però al cap de 15 dies no té recursos per muntar
un altre negoci amb més ilAlusió. El que fa és anar cap a
l’economia submergida, contractes temporals i precaris i a
quedar més penjat que una sobrassada. Això és la realitat
concreta de les coses.
En tot cas, aquest entusiasme, aquesta visió de les coses crec
que demostra que per causa de la seva filosofia neoliberal està
inhabilitat per enfrontar-se als problemes medi ambientals,
socials, que es deriven del nostre model de desenvolupament.
Per exemple, parlem de territori, la primera característica de
l’estat de la nostra comunitat, sap quina és? És petita, és petita.
Totes les illes plegades fan 5.000 quilòmetres quadrats, totes
plegades, Còrsega tota sola 8.600, Sardenya 24.000 i Sicília, tan
propera per tants de conceptes, 25.426 és a dir, cinc vegades
més que les nostres illes. Per una persona que coneix les
economies d’escala sap que això no es pot tractar de la mateixa
manera. Unes illes territorialment tan ínfimes han de ser
tractades d’una manera especial i distinta. En aquest sentit,
vostè ahir parlava del pla mirall, redreçament dels nuclis
urbans, etc. però, del creixement urbanístic?, del que tenen
planejat fer ja els ajuntaments?, del que suposaria executar tota
aquesta planificació urbanística?, què feim?, què pensam sobre
això? És a dir, quines illes ens quedarien si tot això que està
planificat s’arribàs a executar?, ens preocupa o no ens preocupa
aquest tema? Les directrius d’ordenació territorial estan
eternitzades, oblidades a algun debat, com el de les carreteres
paisatgístíques de l’altre dia, des del meu punt de vista no
aborden correctament aquest tema, és el tema de fons.
Evidentment, tampoc no es pot dir, Sr. Matas, a l’any 1996, que
han de ser l’instrument, que ens ha de dir el que hem de fer i el
que no hem de fer. Home, no, no, el Partit Popular i els governs
sustentats pel Partit Popular els darrers 13 anys han anat fent (
... ) ports esportius, carreteres, aigua, el que sigui, i mai no hi ha
hagut una planificació territorial global que havia de venir
d’aquestes directrius. Són un instrument devaluat per mor de la
negligència intencionada i plena de contingut polític dels
governs del Partit Popular. Per què no es fa així?, perquè vostès
van amb el laisser ter, laisser passer, no s’enfronten als
problemes, no tenen nassos, si em permeten l’expressió, de
planificar, d’ordenar territorialment aquesta comunitat
Autònoma per mor de topar amb interessos municipals,
interessos de promotors urbanístics, interessos d’aquí i d’allà.
Vostès van trampejant inconscientment, irresponsablement,
respecte al fet que no ens puguem pegar una bufetada d’aquí 10

o 15 anys. Ni tan sols tenen el coratge per limitar el
creixement de l’urbanisme ilAlegal ( ... ) el sòl rústic, tampoc
no tenen coratge de dur una promesa, repetida fins a la
sacietat, que és una llei del sòl rústic. A les directrius de
l’ordenació territorial es diu “es construeixen de 2.000 a
2.500 habitatges anuals, la majoria ilAlegals, en sòl rústic”,
això és una cosa per prendre una mesura en 24 hores. Això
és molt greu, 2.500 habitatges, la majoria ilAlegals, en sol
rústic. Això és una desfiguració completa del territori a molt
curt termini. No estam parlant de 50 anys. Fan uns poots
que són ineficaços per la seva aplicació.

Tenen una política d’aigua, Sr. Matas, que no dóna
solució al problema. Les voltes de demanda d’aquest recurs,
amb els paràmetres de creixement actual, ens indiquen que
si ara gastam 240 hectòmetres cúbics, hauran de gastar 280
l’any 2012. Ni arbitrant les mesures d’estalvi, optimització
de xarxa, etc., que moltes vegades s’han proposat des de
l’oposició i que no es posen en marxa, vostès no tenen cap
solució per aquest problema. Vostè no diu la veritat quan
diu en aquest parlament que la dessalinitzadora del Coll den
Rabassa ens solucionarà el tema. En absolut, els 15 o 22
hectòmetres cúbics que surtin de la dessalinitzadora del Coll
den Rabassa, l’any 2012, no serviran per res. Ouantes
dessalinitzadores, i aquesta és de les més grans d’Europa,
haurem de construir?, quanta inversió en milers de milions
de pessetes si no ens plantejam una política de gestió de
demanda, de contenció del creixement, i d’entendre que
l’aigua no és una infraestructura, és un recurs escàs en
aquesta comunitat Autònoma?
Quant al tema de l’energia, no tenen política energètica,
l’han tengut un poc, l’han canviat i, ara, definitivament,
l’han deixat de tenir. Però en tot cas mai es plantegen el
tema com un problema de gestió de demanda, sempre gestió
d’oferta. Què puc fer?, duc un cable, faig una altra central,
faig un gasoducte, però mai ho entenen amb els termes de
dir quines necessitats energètiques estan disposats a cobrir,
quins paràmetres de creixement han d’anar d’acord amb
aquesta oferta energètica. Mentre, es fan infraestructures
faraòniques, com és l’ampliació de l’aeroport, dins aquesta
política desenvolupista amb un enorme consum d’energia.
Tema residus, la incineradora de Mallorca és una solució
típicament desenvolupista sobre els residus. Vostès no ( .. )
en els plans directors, ni els modifiquen, perquè el
reciclatge, la reutilització dels residus tengui cabuda dins
aquesta comunitat Autònoma.
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d’insularitat, com a creació de condicions d’igualtat,
variable competitivitat entre les empreses d’aquesta
comunitat autònoma i les de la resta de l’Estat, estic
totalment d’acord, el règim econòmic i fiscal com a
mecanisme de diversificació econòmica i de lluita contra
l’estacionalitat, completament d’acord. De fet, vostè sap que
aquest és l’únic règim econòmic i fiscal especial que pot ser
aprovat en el Congrés de Diputats, però, efectivament, el
règim econòmic i fiscal en la mesura que contengui
elements de más madera en el model de creixement que
vostè gestiona, no hi estirem d’acord, regim econòmic i
fiscal que introdueixi elements de paradís fiscal, no hi
estirem d’acord, ni té cap tipus de possibilitats de ( ... ) en
el Congrés dels Diputats.

Quant a les carreteres també practiquen solucions de
caràcter desenvolupables. Que tenim un índex ja de cotxes per
habitant per sobre del que és còmode, tolerable i del que passa
a altres comunitats autònomes? Això no indueix a cap reflexió
de l’estil “a veure quin tipus de creixement vull per a aquesta
comunitat”. No, no, si tenc molts cotxes hauré de fer moltes
més carreteres. Tan sols hi ha una reflexió sobre la ( ... )
seguretat, manteniments, els responsables de la conselleria
reconeixen que, en manteniment, es gasten la meitat del que
s’haurien de gastar. Això també incideix en la seguretat, no, no,
més ( ... ) autopista, solucions dures i desenvolupables al tema
de carreteres. Hi ha, almanco, una reflexió sobre el tema del
ferrocarril, les seves possibilitats, un transport segur, en absolut,
es parla sí, sí, està estudiant, el duim a Alcúdia ... , sí, sí, es fa
un estudi sobre la universitat ... , estudis i estudis, però la
inversió del conveni tota anirà a carreteres. Això és més que
evident.
Ara llegiré un text que no és d’Esquerra Unida a veure si
endevina de qui és, o de quin colAlectiu, atenció, per favor, diu:
“a les Balears i les Pitiüses, aviat entrarà en crisi tota la gestió
dels recursos, tan el proveïment com en el tractament dels
residus, si no aturam immediatament la progressiva ocupació
del territori. El govern haurà de dictar, més prest que tard, una
moratòria rigorosa per a tota mena de construccions a les
nostres illes”, seguesc, “la nostra comunitat pateix, a molts de
llocs, de saturació urbanística, d’accés d’oferta turística i de
manca de recursos bàsics per a l’habitatge dels mallorquins i
l’allotjament dels turistes, tot això agreujat per un creixement
quantitatiu que es fa mirar amb por el segle vinent. Cal, doncs,
que el nostre poble, els nostres polítics i els agents econòmics
arribin, demà mateix, a una planificació raonable, perquè si no
el mercat ens passarà factura passat demà, una factura brutal de
recessió, atur i manca de futur per als nos tres fills”. No és
d’Esquerra Unida, no és del GOB, no és de Greenpeace, aquest
text és del Foment de Turisme, Sr. Matas. Ho dic perquè si
vostè no reflexiona sobre aquesta realitat, si vostè continua amb
el laisser fair, que la locomotora funciona i no passa res,
s’esbucarà el túnel, en aquest cas el túnel per on passa aquesta
locomotora, no el de Sóller, damunt el seu cap, si es dóna
compte de que hi ha sectors, com el del Foment de Turisme, que
fan aquest tipus de plantejament, per ventura els que estan fora
de la galàxia no són Els Verds ni nosaltres, per ventura qui està
fora de la galàxia és vostè.
Quant a la qüestió més estrictament econòmica, això és una
comunitat dinàmica però amb dues limitacions importants que
vostès mateixos reconeixen: limitacions del model per continuar
generant riquesa indefinidament i desequilibris interns de la
nostra economia, és a dir, terceriarització progressiva de
l’economia. Per a aquests temes vostè, molt particularment,
proposa una recepta màgica prou coneguda: el règim econòmic
fiscal especial. Sobre aquesta qüestió, cada cop més confusa,
sentint els diferents portaveus, intentaré ser el més clar possible.
El règim econòmic i fiscal, com a compensació ( ... )

Quant a les polítiques sectorials, per no fer-me massa
llarg, formulades així com vostè les va formular ahir, hi pot
haver elevat grau de consens. Tots volem un turisme
modern, turisme de qualitat, turisme d’hivern, volem donar
suport a la indústria, volem donar suport
a l’agricultura, volem protegir el petit comerç, per tant,
protegir-lo de la competència deslleial de les grans
superfícies ... , el que passa, l’inconvenient és que moltes
vegades vostès han fet exactament al contrari, no sempre,
d’aquests grans principis, en elements parcials, amb el tema
del turisme, per exemple, no han estat prou receptius de la
necessitat del control de l’oferta, més concretament, de
l’oferta turística ilAlegal o fora de l’ordenació. Ara
traspassen aquesta competència als consells insulars amb
unes condicions que no fan preveure que aquesta
competència es pugui gestionar amb eficàcia.
La situació de l’agricultura a la nostra comunitat, Sr.
Matas, és calamitosa. L’agricultura es mor directament, es
mor. El 65% dels titulars d’explotacions tenen més de 55
anys i no hi ha, de fet, incorporació de joves al sector
agrícola. Per tant, es pot estar d’acord amb moltes de les
mesures proposades, però també és necessari combinar això
amb un suport decidit al cooperativisme agrari, no tenir
recels respecte al cooperativisme agrari, no fer la
competència a través d’empreses públiques, deixar-lo
participar en l’ordenació del sector, convocar el Consell
Agrari amb regularitat, això és una de les coses fonamentals
que s’ha de fer.
Quant al tema d’indústria, vostè també va explicar les
coses, va dir: “hem d’ajudar a les indústries a canvi de
competitivitat, a canvi de creació de llocs de feina”, però
això és el contrari del que s’ha fet. Quina política industrial
s’ha fet des de la Societat Balear de Capital Risc? Quina
política industrial s’ha fet des de Foment Industrial?, ajuda
puntual, empresa per empresa, criteris de caràcter clientelar,
no amb criteris ordenats, objectius, com vostè va expressar
ahir. En això, també és necessari girar pàgina.
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bàsicament, durant la seva vida activa hagi estat sotmesa a
aquest règim, la cosa serà demolidora. En aquesta comunitat
Autònoma es paguen salaris baixos, Sr. Matas, una caixera
d’un hipermercat pot guanyar 80, 85.000 pessetes mensuals,
una cambrera de pisos pot guanyar al voltant de 90.000
pessetes netes mensuals, un xofer de transport discrecional
entre 110 o 115, aquest que es maten perquè fan hores
extraordinàries i fan torns suplementaris, guanyen entre 110
i 115 mil pessetes. Això les persones que estan dins un
conveni, perquè també hi ha molta gent que no està dins
conveni, irregularment està fora de conveni. Això són coses
que nosaltres consideram molt importants. Jo crec que hi
hauria d’haver més sensibilitat per part del Govern i per part
del conjunt d’aquesta cambra.

Sobre el tema de protegir el comerç de les grans superfícies,
arribam tard, perquè s’han arreglat per tenir..., probablement de
les comunitats autònomes, és la que té més metres quadrats de
gran superfície per ( ... ), per tant, ja no hi som a temps, ja l’hem
feta, poden continuar repetint el criteri, però ja la hem feta. Jo
simplement li vull recordar, molt breument, una cosa que vostè
es va oblidar: el suport a l’economia social. No està prou
desenvolupat a la nostra comunitat Autònoma, el
cooperativisme, ( ... ) laborals, és una iniciativa privada, per
tant, supòs que li agradarà, és creació de lloes de feina i és un
sector que té potencialitats a la nostra comunitat, no estan prou
desenvolupades i des del Govern li han de donar el suport que
mereix.
Arribam als aspectes de caràcter social. Jo li he retret, a
través dels mitjans de comunicació, que en 105 minuts
d’intervenció, ahir només va dedicar 11 minuts als temes de
caràcter social. Vostè no es deté en l’anàlisi social, les
polítiques socials són les maries de la seva acció de govern.
M’agradarà castigar-lo amb unes quantes dades, en aquesta
intervenció. Si ens anam, per exemple, al pressupost familiar,
ja no som la primera, Sr. Matas, en PIB sí, però en pressupost
familiar ja anam al sisè lloc. Si anam a nivell de
desenvolupament, qualitat de vida, serveis culturals,
socioeconòmics, sanitaris, ens anam al lloc 11 de les comunitats
autònomes, 11 de 17. Si ens anam al nivell d’estudis, el lloc
número 12. Tenim, a Mallorca tenc la dada, 1991, de l’ordre
d’un 20% de ciutadans i ciutadanes que són analfabets
funcionals, i el MEC retallarà el tema d’educació d’adults,
segons sembla, en els pressuposts de l’any que ve. Tenim un
15% de població, aproximadament, per davall de la línia de
pobresa, un 15% és molta gent. Tenim un mercat de treball on
hi ha menys atur que la resta de l’Estat, però hi ha, més o
menys, l’atur que la mitjana d’Europa. I a Europa, Sr. Matas,
l’atur és l’objecte principal de debat polític a un parlament i al
debat polític general, perquè amb taxes d’atur del 9, del 10 de
l'11, es considera que el tema de l’atur és un problema nacional
de primer ordre, per tant, no ho tenim tan arreglat. A més, tenim
el gravant i les peculiaritats que tenim un mercat de treball
particularment castigat i particularment de mala
qualitat. Els nostres llocs de feina, Sr. Matas, són de mala
qualitat. Tenim una gran eventualitat, en aquests moments. Dels
contractes que es fan, el 70% són de menys de sis mesos, i els
contractes fixes que es fan actualment, aproximadament, 1,6%
del total de contractes. A la nostra comunitat, tenim al voltant
de 13.000 persones considerades aturats de llarga duració, és a
dir, aquests que ja han estat definitivament rebotats del mercat
de feina. Tenim una cosa que no hi ha enlloc, són aquestes 80
o 100 mil persones que estan en aquest circuit infernal de
treballar i passar a l’atur en el breu període d’un any. Dins un
mateix any passen de fer feina a l’atur, tornen a fer feina, tornen
a l’atur. .. , això és demolidor en molts aspectes i és demolidor
també quant al tema de les pensions. Quan això es reflecteixi,
d’aquí uns anys, amb la gent que comenci a jubilar-se i que,

Les polítiques socials ... , ja que vostè no pot arreglar des
del seu govern i des de les seves competències tota aquesta
qüestió, vostè no pot reformar el mercat laboral, malgrat
que, evidentment, el seu partit va contribuir amb el Partit
Socialista a reformar regressivament aquest mercat laboral,
però sí que, al manco, es podria demanar que tenint ( ... )
recursos en aquesta comunitat autònoma apliquessin unes
polítiques socials, les més actives possibles, per palAliar
aquesta situació. La veritat és que no ho fan, és a dir, és una
maria. És així, no només en el seu discurs d’ahir, sinó que
és una maria en la seva activitat quotidiana de govern. ( ...
) destinen prou recursos, hi ha dispersió competencial, hi ha
dispersió administrativa, no hi ha planificació Sr. Matas, ara
parlarem de diversos plans que hi ha i que no hi ha, coses
que es venen com a plan s i no ho són.
Salari social insuficient, el fet que hi hagi una baixa de
demanda significa que el conjunt de la xarxa d’assistència
social ha fracassat, des del nostre punt de vista, no només
parl del que és de la seva competència, el conjunt de la
xarxa social ha fracassat perquè sinó actualment hi hauria
més demanda per aquest tipus de recursos. El tema de
menors és particularment sagnant. Ahir es queixava de
dispersió competencial, vostès aquí també tenen dispersió
competencial, joventut i família per una banda, menors per
un altre, no té cap tipus de sentit, al marge que estiguin a
Presidència o coses tan rares com a Interior. Funcionen bé
els propis centres, Pinaret, ( ... ), Sagrada Família, és a dir,
aquest tipus de centres estan dotats, però els centres
subvencionats estan en situacions calamitoses, Sr. Matas, El
Temple va sortir no fa gaire. El Tribunal Tutelar de Menors,
no és culpa seva, ni responsabilitat seva, no funciona bé, no
té mitjans, però, en definitiva, els menors d’aquesta
comunitat no estan ben atesos. Nosaltres tendrem, perquè
aquest tema ens importa molt, l’actitud més constructiva
possible quan es vegi aquest pla integral de menors, però
exigirem un esforç extraordinari de la Comunitat Autònoma
en aquest tema. El tema de la joventut va ser objecte d’una
interpelAlació, no fa gaire, d’Esquerra Unida. No diré els
problemes que tenen els joves per integrar-se al mercat de
feina, per emancipar-se de la família, però no hi ha una
planificació integrada de les polítiques de joventut. La
comissió interdepartamental no es reuneix prou. Hi ha
serveis i recursos, probablement, socialment no gaire útils,
i a més no s’han abordat els problemes que són realment
greus per als joves: l’atur, l’habitatge, la formació.
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en castellà no sortiran competents en la vida en català. Per
tant, fracàs absolut de la política. I una nota que m’ha passat
un company diputat del meu grup: Que s’abandoni la
política de un pasito adelante, un pasito atrás, la qual
reproduesc perquè consti en el Diari de
Sessions.

Tenim una sanitat deficitària en infraestructures, però en
aquesta comunitat Autònoma no s’ha fet una cosa tan elemental
com a una enquesta de salut, ben feta, per veure quin és l’estat
sanitari de la nostra comunitat. Tenim una situació quant a la
salut mental calamitosa. No es dóna participació a les
organitzacions implicades, en la comissió mixta, Insalud,
Govern, per la reforma de la salut mental. Som la segona, en
aquest cas sí que som la segona comunitat Autònoma, en
incidència de la SIDA, però no tenim un pla contra la SIDA
digna d’aquest nom. A toxicomanies manejam recursos, donam
doblers al Projecte Home, tenim el conveni amb la Creu Roja,
però no hi ha un pla estratègic de toxicomanies, hi ha un pla
marc d’intencions, d’objectius, però no un pla estratègic de
mitjans, de programes, d’objectius concrets i no de grans
objectius a llarg termini. A més, vostè defensa una liberalització
de la sanitat, supòs que tendrem oportunitat de discutir amb més
calma, es ven com a eficàcia, però que a la pràctica significarà,
Sr. Matas, una sanitat a dues velocitats, significarà
deteriorament del servei públic, perquè els organismes privats,
concertats, etc. que prestin sanitat com a part del servei públic
de salut introduiran criteris d’eficàcia dins la seva gestió, i
aquests criteris de rendibilitat econòmica, aplicats a un malalt
són un mal negoci per al malalt, per a Hisenda no, tal volta, per
al pressupost de la conselleria o del ministeri, no, però per al
malalt és mal negoci que els metges que t’atenen, que el
personal sanitari que t’atén, que els recursos terapèutics o de
diagnòstic que s’apliquen sigui en funció de criteris de
rendibilitat. És un pèssim negoci i qui tengui doblers per anar a
la privada evitarà aquest obstacle, però qui no, ho passarà
malament.
Anam també, no és una competència seva però és
preocupant, a un ensenyament de dues velocitats, perquè
l’ensenyament públic, Sr. Matas, s’està deteriorant amb mesures
que s’estan adoptant en aquest moment. L’any que ve hi haurà
un descens per primera vegada en molts d’anys del pressupost
d’educació i anam també cap a un ensenyament de dues
velocitats, i acabarem aquí a la americana, supòs que això li
encanta, a vostè, quan dur un nin a l’ensenyament públic serà
quan no se li ha pogut donar un ensenyament de qualitat en el
privat, llavors és quan haurà d’anar a la pública; això es veu a
les pelAlícules americanes i aquí correm el perill d’acabar amb
aquesta cultura i amb aquests paràmetres d’actuació.
Tema cultura, em centraré en el tema de normalització
lingüística. Una dada concreta, vostè va plantejar que tots els
nins han d’acabar l’escola amb competències sobre català i
castellà. Si el 43% dels nins només estudien en castellà, és
impossible que acabin sent competents en català, és impossible,
és impossible dins el context cultural on som, i estudiant només

Situació de la dona, tots els paràmetres que aquí es
puguin aportar seran desfavorables per a les dones: accés al
mercat de feina, retribució d’aquesta feina, nivell d’estudis,
nivell d’estabilitat quan s’ha accedit al mercat de feina, atur,
etc., i vostès ens presenten un pla d’igualtat que no és un
pla, Sr. Matas, és un programa electoral desenvolupat, però
ni hi ha assignació de recursos, ni programa, ni objectius
concrets, un desastre de programa o de Pla d’igualtat de la
dona; tornin-el, per favor.
Àmbit institucional, i ja acab amb aquesta qüestió,
reforma estatutària, que em preocupa molt. Tots defensam
una autonomia més forta, diu vostè, idò bé, uns més i uns
manco, Sr. Matas, perquè vostè no contempla la reforma
estatutària més que quan va dir que s’hagi esgotat el nostre
model i el nostre marc actual. Enorme error, enorme error.
Primerament, no s’ha de vincular exclusivament a la
transferència de competències perquè la reforma estatutària
no és només una qüestió de més competències, és una
qüestió de fortalesa institucional. Cap autonomia que ha
fugit més o manco del tema del 143 ha esperat que s’esgotàs
res, i quan vostè pronunciava aquestes paraules, sortia
publicat a la premsa “Aragón se equipara a las comunidades
históricas”, i amb el suport del seu partit en el Congrés de
Diputats, Aragó fuig del cul de sac del 143, i vostè hauria de
tenir l’obligació d’intentar que aquesta comunitat Autònoma
fugís d’aquest cul de sac, i això passa inexcusablement per
promoure una reforma estatutària, Consells insulars, dèficit
estructural, sense recursos financers per superar-lo, un
desastre de desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia.
Participació 0,7; ho vull esmentar...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltíssimes gràcies, Sr. President.
Miri, “enrotllin-se” d’una vegada, donin el 0,7 ja. El
consell insular, amb manco recursos econòmics, ho ha fet i
no ha fet fallida, no passa res, no es comana res, donin ja el
0,7 i serveixin d’exemple a totes les institucions de la
Comunitat. Per que aquesta garreperia, en diria anticristiana,
del 0,1, del 0,2 o del 0,3, com si els arrabassassin un
queixal? Donin el 0,7 d’una vegada, home!
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al final, però perquè ha fet una intervenció que jo no
m’esperava, una intervenció que vull elogiar en la mesura
que crec que és una intervenció en sentit positiu.
Per cert, que s’hi ha deixat el rellotge.

I sobre la crisi, la famosa crisi, allò que la liquidaré en trenta
segons. Vostè vol fugir del passat i girar pagina, però ho té
malament, primerament perquè no fa res per fer-ho. Comissions
d’investigació, per tant, recerca de responsabilitats polítiques,
de transparència en el funcionament de l’Administració, o el
mateix de sempre, que sistemàtica hi diuen que no, se
“subiudice”, se “subraiudice”, el que hi ha a la vora del iudice,
totes a fora. La Sra. Estaràs aquí va tenir el lamentable paper
d’haver de defensar que demanar responsabilitats polítiques era
atacar la presumpció d’innocència ... , per favor, un desastre
d’argumentació, Sra. Estaràs, un desastre d’argumentació, no hi
té res a veure, a ningú no es lleva el principi de presumpció
d’innocència per demanar- li responsabilitats polítiques, és una
mesura d’higiene democràtica; qui està involucrat en un cas de
corrupció, al marge que se li ha de reconèixer la possibilitat de
la innocència, ha de tenir el bon sentit de separar-se de la
institució perquè la institució pugui funcionar sense veure els
seus mecanismes i la seva dinàmica alterats per aquella qüestió,
i si resulta que és innocent, hi torna i pelillos a la mar, no passa
absolutament res, les persones estan al servei de les institucions,
no a l ‘inrevés. En surten notícies cada dia, que si el Consell
d’Eivissa; aquesta cosa de Berastain, una mica patètica, no?, no
el posen a l’executiva i al dia següent ja surt “Berastain advierte
al PP que no será responsable único del caso Soller”, això el dia
següent a no fer-lo de l’executiva, amb la qual cosa ve a dir: “Jo
hi tenc responsabilitat, però n’hi ha que n’hi tenen més”, i dos
dies després: “Secretario de acción electoral, posible cargo para
Berastain en el PP”; home, es varen haver d’espavilar. Total, un
desastre.
En definitiva, Sr. Matas, vostè no pot passar pàgina perquè
vostè forma part de la pàgina. Aquesta és la seva tragèdia. És a
dir, vostè està vinculat al seu origen i per que és president
d’aquesta comunitat Autònoma, vostè és la pàgina que s’ha de
girar. Independentment que vostè tengui voluntat, que en dubt,
de trencar amb segons quines coses, és que vostè està inhabilitat
per fer-ho. No s’ha vist mai la figura que una foto d’una pàgina
pugui girar la pàgina d’un llibre. Moltes gràcies,
EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica, Sr. Matas, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas Palou):
Gràcies, Sr. President. Senyores j. senyors diputats. Sr.
Grosske, li vull fer un acte més d’absoluta sinceritat. Vostè,
amb la seva intervenció, m’ha descolAlocat, i li faig un
reconeixement sincer, m’hi ha descolAlocat, naturalment excepte

Vull elogiar el sentit polític d’aquesta intervenció,
francament, i vull elogiar que hagi tengut la valentia
d’afrontar el programa. Aquest pic sí, programa, programa,
programa, aquest pic sí, i que hagi tengut la valentia
d’entrar dins el discurs i dins les qüestions que realment
afecten el Govern d’aquesta comunitat Autònoma i que
afecten els ciutadans, que poden seguir aquest debat. Vagi
això per endavant.
Vostè diu que presidesc un govern institucionalment
feble. Bé, jo crec que no, ho he repetit en moltes ocasions,
ho vaig dir en el discurs, crec que no, aquí no hi ha febleses
institucionals, aquí hi ha la llei, i les lleis s’han de complir,
i aquí hi ha un estat democràtic de dret que hem de defensar
i amb el qual hem de complir. He intentat corregir aquesta
situació amb feina, no és per corregir aquesta situació que
fem feina, fem feina tots, tots els consells i tots els diputats,
perquè és la nostra obligació, perquè per a això ens paguen,
ens paguen per
fer feina i ens paguen per intentar fer coses per a la gent, per
corregir els problemes que té la gent, i ho farem. De
qualsevol forma, gràcies per la proposta de poder parlar,
gràcies per aquesta proposta de poder analitzar fins i tot fora
d’aquí aquests temes ( ... ).
Vostè comença per dir que el territori no és patrimoni,
(...) infraestructures. Miri, el nostre model territorial sí que
és un model de conservació de patrimoni. Vostè diu que la
primera característica del nostre territori, d’aquestes illes, és
que és un territori petit, però de la nostra comunitat, com ha
dit vostè. Si m’hi permet una matisació important, jo crec
que la principal característica d’aquesta comunitat
Autònoma, en aquest sentit, és que som una regió insular,
que som illes i, a més petites, i això ens condiciona, això
condiciona el territori, això fa que en aquesta comunitat
Autònoma els ciutadans, de forma majoritària, sàpiguen que
és imprescindible mantenir aquest territori i mantenir aquest
patrimoni, que sí que l’és, i el tema de l’aigua és un tema
d’infraestructures, perquè no sols és un tema de política
d’aigua, és un tema que aquesta política duu inclosa la
matèria d’infraestructures. La política d’aigua és una
política planificada, com totes, això no li ho puc admetre,
potser no facem altres coses, però planificar, planificam, no
fem res que no estigui planificat, i efectivament, amb
l’aigua tenim una planificació que passa per aquest criteri
del Pla hidrològic, passa per la depuració i passa per la
reutilització de l’aigua. Jo personalment ja he tengut ocasió
en aquest moment de veure experiències que es posen en
marxa de reutilització d’aigua en terciari, molt interessants;
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si qualsevol diputat, fins i tot qualsevol ciutadà d’aquestes illes,
pogués veure aquestes experiències que es fan amb la
reutilització cap al sector primari de l’aigua depurada que no es
tira a la mar ... , i és una tècnica en la qual som capdavanters, i
n’hem d’estar orgullosos. Hi ha inversió executada, 2.400
milions de pessetes a Eivissa, 1.400 milions a Sant Antoni,
1.800 a LIubí-, 800 a Formentera, 750 a Portopí, 450 en obres
a Maó, a Fornalutx, a Pollença, 800 milions per preservar sa
Costera, la inicial, i en total també previsions de 5.700 milions
de pessetes d’inversió a la badia de Palma, 7.700 milions de
pessetes de sa Costera, i un total de 24.000 milions de pessetes
d’inversió en depuració i reutilització d’aigua en aquestes illes.
Política d’estalvi i de racionalització de l’aprofitament dels
recursos hídrics.

n’hi ha, de diferència, i que tenim nous projectes que s’han
de planificar i plantejar, sí, naturalment, aquest és el nostre
propòsit, i amb això estam.

Creixement urbanístic, quines illes quedaran. Jo crec que té
un plantejament equivocat sobre això, perquè l’objectiu que
vostè demana és el mateix que estam planificant. Jo crec que sí
que les Illes han de tenir ordenació territorial, sobre això crec
que hi ha un pacte quasi total en aquest parlament: les directrius
d’ordenació territorial sí que són aquesta eina que ens ajudarà
a dir on sí i on no, naturalment, i els plans parcials especials de
desenvolupament d’aquestes directrius, que ja tenen en aquest
moment criteris, com passa amb la Serra de Tramuntana i amb
el Raiguer, els quals ja s’han elaborat i aprovat pel Govern
d’aquesta comunitat Autònoma, per aquest nou govern, i
aquestes directrius d’ordenació territorial, com jo plantejava
ahir, són les directrius que han de fer que hi estiguem d’acord,
aquest consens possible, aquest consens sobre que hem de
protegir, on podem actuar i on no podem actuar, però la
sensibilitat és la mateixa, la sensibilitat respecte a dir que aquí
hem de protegir, que aquí protegirem i aquí no fem res té el
compromís de tots els partits; ara, seguretat jurídica, hem de
saber que podem fer i el que s’ha de fer, perquè a diferència del
seu model, nosaltres oferim futur als nostres ciutadans, jo vull
oferir futur als ciutadans d’aquestes illes, vull oferir futur als
universitaris que el dia de demà han de trobar feina i vull oferir
futur als nostres fills, vull oferir desenvolupament sostenible
però desenvolupament, no vull creixement zero. Aquesta és la
clau d’aquesta ordenació.

No sols carreteres, el que passa és que el dèficit de
carreteres és abismal. Només cotxes i més cotxes,
carreteres, no, escolti, és que hi tenim unes carreteres que no
basten per a la mitjana d’aquest estat, hi tenim unes
carreteres que han estat abandonades de la inversió de
l’Estat durant tretze anys, cosa que no ha passat a cap altra
comunitat Autònoma d’Espanya, ni tan sols a les Illes
Canàries, per què? Una sola raó, per que l’Estat pot invertir
en carreteres a Canàries i aquí no?, per què? No és just, per
això ( ... ) un conveni de carreteres, per posar la nostra
infraestructura viària al mateix nivell que les altres.

Respecte de la disciplina urbanística, competència municipal
i subsidiàriament dels consel!s insulars, subsidiàriament de la
Comissió insular d’urbanisme. Què em conta, Sr. Grosske? I
vostè, què hi fa, allà, quan aixeca el braç? Home!

Abans feia referència a la política energètica, que no
m’ho volia deixar. En política energètica, nosaltres ja hem
aprovat les directrius del pla, i hem dit: partim des de zero.
Perdó, però partim des de zero, no volíem prejudicis i hem
partit des de zero. Hem demanat el dret a estudiar aquest
tema des del principi. Hem partit des de zero i hem elaborat
unes directrius que serviran per fer aquest pla, les quals
seran remeses a aquest parlament. Aquestes directrius
passen en primer lloc pel foment de l’estalvi, de la
diversificació i de l’anàlisi de les energies alternatives,
l’eòlica, la solar, les que estan sortint. S’ha de cobrir la
demanda no suportada per aquestes mesures anteriors
sempre amb un sistema de producció que sigui compatible
amb el nostre medi ambient i amb el que és la nostra
economia, les necessitats d’economia i medi ambient, però
el primer punt, la planificació d’aquestes directrius per
establir aquest pla, és el foment d’aquestes mesures
d’estalvi i de diversificació d’energia. El que sí és clar és
que una societat amb creixement qualitatiu demanda
energia, demanda energia com a factor necessari, i aquesta

L’aigua és un recurs escàs, hi estam d’acord. Quantes
dessaladores ... Amb aquest pla de política d’aigua, de recursos
hídrics, jo crec que s’ha tancat el cercle, s’ha tancat el cercle de
l’aigua i de la seva reutilització, i garanteix, que per a nosaltres
és molt important, l’aigua per als agricultors, cosa que hem dit
sempre. És prioritari tenir aigua per als agricultors, tenir aigua
per als ciutadans, i amb aquesta política garantim aquest cercle.
És cert que ahir no vaig poder parlar de transport, ho vaig dir
en el meu discurs, que no podíem parlar de transport. Miri, tot
en dos dies no ho solucionarem, no tenim més mans. La política
de transports és una política que en primer lloc ha tengut una
inversió important en infraestructura de transport ferroviari des
de les competències del Govern, més de 2.500 milions de
pessetes d’inversió. El servei, molt millor, no té color, a posta
el tren ( .. ) fins Inca avui, o no hi ha diferència de fa un o dos,

Model neoliberal, laissez faire, laissez passer. Estic molt
orgullós de no estar d’acord amb vostè en això. Estaria
preocupadíssim, d’estar d’acord amb vostè. El nostre model
econòmic, el nostre model econòmic neoliberal és el model
que duu tot Europa on l’ha duta. El seu model ja s’ha
experimentat, el seu model és el model de Rússia,
d’Alemanya oriental i de Cuba, ja s’ha experimentat. El
nostre model és, efectivament, un model de futur, i un
model contrastat, perquè, és clar, és fàcil fer castells a l’aire,
però després no t’han de caure. La prova del foc, la prova
del nou, és governar i demostrar-ho. Aquesta és la
diferència, però n’estic orgullós. Que el model té
limitacions, ho hem dit sempre.
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és la nostra obligació. Que el model té limitacions, en té, moltes
de les quals puc compartir amb vostè.
Limitació al creixement és ( ... ), perfecte, hem fet sempre
aquests plantejaments, però nosaltres no només proposam el
règim econòmic i fiscal, nosaltres, ho hem dit moltes vegades,
proposam un model que pugui mantenir l’agricultura amb el seu
pes, és a dir, no anar cap enrera exactament igual que la
indústria; una agricultura i en indústria que no faran que el
model sigui un model diversificat, no ho faran, però sí que faran
que sigui un model que ajudi a aquesta diversificació, que al
manco no anem enrera, perquè gran part d’aquest model passa,
efectivament, per aquesta agricultura i per aquesta indústria,
model de desestacionalització dins el projecte de pla estratègic
de futur de desestacionalització, que, a més, en aquest moment
està demostrant la seva viabilitat, la seva viabilitat. Per primer
any som qui més turistes rebem a l’hivern, però també el
creixement econòmic dels tres darrers anys s’ha produït sempre
en època de desestacionalització, perquè la capacitat productiva
de l’època punta és limitada, ja no dona per a més, però el
règim econòmic i fiscal planteja mesures per fer que aquesta
agricultura i aquesta indústria puguin ser competitives i planteja
mesures perquè aquest turisme no passi per un increment de
l’oferta turística i sí per un increment de la qualitat, per
l’aplicació del pla de la qualitat de l’oferta hotelera i de l’oferta
complementaria.
Agricultura, naturalment, i no m’ho deixaré, el quart sector,
el sector quaternari, sector quaternari de l’economia ..., que
l’única possibilitat de diversificació real econòmica en el futur
en aquestes illes i que passa per les telecomunicacions i la
telemàtica dins aquest territori insular. Agricultura,
cooperativisme agrari i no competència d’empreses públiques,
estam en això, efectivament, estam per aquest camí, però estam
també pel camí de fomentar la comercialització. A mi, en
aquest moment, em preocupa especialment el problema que
tenen els ramaders amb la carn de vacú, estan patint, estan
patint de gran manera, és un problema induït, és un problema
que ve de la política internacional i de tot el que ha passat a
Anglaterra, és cert, però estam en aquest moment intentant
ajudar aquests ramaders a llançar una campanya en favor
d’aquests productes, a veure si els fem distints, a veure si
aconseguim un segell distint per a aquest producte de carn
nostra, que no és la carn dels altres. Hem de fer moltes coses
com aquesta per ajudar aquest sector agrícola a la seva
pervivència, però és la nostra intenció.
La indústria; vostè diu que fem el contrari del que es diu, jo
crec que no. El conseller d’Economia i Hisenda va sortir aquí i
va dir quina era la política en empreses de Capital Risc, vostè
va ser qui va dir aquí, en aquesta tribuna, que volia continuar
amb Capital Risc. Nosaltres creim que en aquest moment no és
aquesta la dinàmica, nosaltres creim que en aquest moment la
via és la innovació tecnològica, la promoció comercial, les
ajudes als crèdits blans, les ajudes a l’associacionisme d’aquests
industrials i d’aquests empresaris.
Pel que fa al comerç, aquest té problemes de competitivitat,
però el comerç té una eina que ha provat aquest govern, que
prova aquest govern, la qual li permet lluitar contra aquestes
grans superfícies, el Pla d’equipaments comercials; el Pla
d’equipaments comercials hi és essencial. El Pla d’equipaments
comercials, si vostè el llegeix, veurà que és una arma
extraordinària per lluitar contra les grans superfícies a favor del
comerç, però nosaltres hem aprovat els horaris, hem aprovat la
llei de rebaixes, decret de rebaixes, hem aprovat per als
comerciants, dins aquest pla, la promoció d’aquestes
associacions, que siguin fortes, que tenguin economies d’escala,
són plans que estam desenvolupant.

I l’economia social, efectivament, potser una mancança
del meu discurs, ho he de reconèixer. L’economia social, a
més, és que és una experiència que està verda en aquestes
illes, jo crec que ho pot compartir amb mi. Nosaltres hi
tenim la competència des de fa molt poc, i l’economia
social sempre ha tingut entrebancs per desenvolupar-se dins
les Illes Balears. Nosaltres intentarem en aquest moment
gestionar les ajudes que ens arriben per aquesta economia
social de la forma més vinculada a un objectiu final.
Canviam el que és la forma de donar les ajudes a aquestes
associacions d’economia social perquè, des del nostre punt
de vista, es donaven abans de la competència d’una forma
massa indiscriminada. Nosaltres intentam vincular aquestes
ajudes als projectes que mereixen un reconeixement i una
viabilitat palpable dins el món de l’empresa, però no és una
experiència fàcil ni que a les Illes Balears hi hagi arrelat allò
que tal vegada seria desitjables que arrelàs.
Jo crec que les maries són les polítiques d’acció social,
que no són les primeres en pressupost familiar, estam
parlant probablement de pressupost disponible, i això
sempre altera l’estadística interessadament. He de
reconèixer qualitat de vida, aquests índexs són índexs
totalment contraposables a altres tipus d’índexs, que, a més,
la gent entén molt millor. Vostè no pot parlar aquí als
ciutadans d’aquestes illes i dir-los que no tenen una qualitat
de vida, en general, superior a allò que és la qualitat de vida
d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Ens
preocupa la pobresa, ens preocupen les bosses de
marginació, especialment a la ciutat de Palma.
Jo ahir vaig dir que l’atur era molt important, mentre que
hi hagi un sol aturat, l’Administració no pot descansar, és el
dret fonamental, i perquè és el dret fonamental, la raó està
de la nostra part i no de la seva, per què? Perquè el que hem
de fer és fer una economia productiva, perquè l’economia
generi llocs de feina. Vostè sap els llocs de feina que hi hem
generat en aquests tres anys? Vostè sap que hi ha hagut
moments d’aquest any i de l’any passat que hi hem generat
el 25% de llocs de feina que generava l’Estat espanyol?
Miri quina animalada. Li ho vull repetir, hi hem generat en
qualque moment el 25% de llocs de feina que generava tot
l’Estat espanyol. El problema de les economies modernes és
que tenen creixement sense creació de llocs de feina;
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nosaltres, qualque cosa bona hem de tenir, pel nostre model
terciaritzat, hi tenim una economia que crea llocs de feina, per
què? Probablement en primer lloc perquè hi vàrem patir una
reconversió crua l’any 91 en el sector terciari, crua, i en segon
lloc perquè hi tenim un model de terciarització de serveis que
ha de menester mà d’obra, de baixa qualificació, cert, és un
problema, però ha de menester mà d’obra. El model de serveis
és un model on la tecnologia és més difícilment
aplicable,tecnologia de producció, i sí la mà d’obra, i això fa
que el creixement econòmic es vinculi a creació de llocs de
feina, i els índexs de creació de llocs de feina a les Illes Balears
són espectaculars, de nul atur, i ens preocupa l’atur, i lluitarem
mentre hi hagi atur; per això, li vull donar una bona notícia,
perquè sé que per a vostè ho serà, m’acaba de comunicar el
conseller de Treball i Formació que hem arribat a un acord amb
les centrals sindicals i amb els empresaris per signar el Pacte
per a l’ocupació la setmana que ve, hi estam contents. Fem
feina per aquesta ocupació, perquè és la nostra principal
preocupació. I benvingut sigui aquest pacte, que diu molt en
favor de les parts, molt més que en favor del Govern, el mèrit
és de les parts, i benvingut sigui.

Em preocupa, i ho vaig dir ahir, que els salaris són baixos
per aquesta falta de qualificació, i per això vull que els nostres
universitaris tenguin feina i que la demanda d’obra qualificada
no sigui sols una demanda d’obra no qualificada, sinó també
qualificada, i per això és important introduir el sector quaternari
dins la nostra economia. És preocupant que hi hagi gent que
guanyi sous baixos, vostè diu 110.000 pessetes a un conductor,
és molt preocupant, i si pot ser, l’hem de millorar, però, escolti,
és molt més preocupant que aquest senyor no tengués feina,
com passa a altres llocs, a molts, fins i tot a Europa, al manco
hi ha feina. Hem d’intentar millorar aquest model, hem
d’intentar millorar la qualificació d’aquesta mà d’obra, en
formació per exemple, amb l’èxit del nostre Pla mestral de
formació, on aquest propi treballador, amb formació, pot
incrementar la seva retribució, però la discussió és distinta. Si
ara traslladam aquesta imatge a un altre parlament d’un altre
lloc d’Espanya, que ens en dirien? No estam discutint si té feina
o no té feina, sinó el que cobra per la feina, quina sort! Idò,
qualque part de raó hi existeix. Discutim per millorar
l’estabilitat dels llocs de feina, discutim per millorar les
condicions d’aquests llocs de feina, discutim per millorar la
qualificació dels nostres llocs de feina.
El salari social i tota la problemàtica de la marginació,
naturalment, tenen implicacions a altres administracions, fortes
i importants, cosa que a vostè li consta. Crec que amb la
transferència de l’Inserso podem millorar bastant aquestes
expectatives.
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demagògia amb això. El decret llei prohibeix aquesta
privatització, el que no prohibeix, i és allò que li deia ahir,
és que la gestió està garantida per als ciutadans, que no
afecta els ciutadans, els ciutadans tenen el finançament
públic absolut, gratuït, de la sanitat, garantit, però les
fórmules de gestió són fórmules de gestió que poden passar
per sistemes de dret privat o per sistemes mixtos, i prohibida
la privatització.

L’ensenyament a dues velocitats és una cosa que podrem
discutir probablement l’any 98. Quant a la normalització
lingüística, la promesa no és altra que fer complir la Llei de
normalització lingüística que va aprovar aquest parlament,
i és una cosa que defensam perquè és al nostre programa
electoral, que complim, i que els joves complirem, però, no
hi ha cap dubte, amb la competència d’educació i amb la
potestat d’establir el decret de mínims d’ensenyament en
llengua catalana, naturalment que hi tenim més possibilitats,
naturalment que l’educació, la competència en educació,
serà un punt d’inflexió per aconseguir aquesta defensa de la
nostra llengua.
I el Pla d’igualtat de la dona, crec que és un pla sobre el
qual tendrem ocasió de debatre aquí, però és un pla que
afecta també aquells colAlectius que no tenen igualtat
d’oportunitats per competir, per accedir a la resta de drets
que tenen els ciutadans. Crec que és un pla ben elaborat, és
un pla ambició i amb unes dotacions econòmiques, que
aquest govern complirà. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. En torn de contrarèplica,
Sr. Grosske té vostè la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:

Pel que fa als joves, ens preocupa l’accés al mercat de feina,
de forma prioritària, ens preocupa l’habitatge, tenim un pla
quadriennal d’habitatge, 10.000 milions, quadriennal, i 2.000
per part de l’autonomia, en total 12.000 milions més 250 cada
any en Pla de rehabilitació i 2.000 milions anuals a l’Ibavi
d’inversió Pla d’habitatge, per millorar l’accés dels nostres
joves als habitatges.

Sr. Matas, intentaré seguir l’ordre de la seva replica i
contrareplicar a allò que m’ha replicat, a més, jo no tenc el
recurs de la contrarèplica sense resposta, que és quan
s’introdueixen els elements que ja no es poden discutir per
part de l’altre.

Sanitat, toxicomanies. La sanitat és una qüestió que encara
no és competència absoluta d’aquesta comunitat autònoma, però
en sanitat s’estableix una planificació dels recursos
sociosanitaris, dins aquest govern. Nosaltres hem planificat
separar allò que és sociosanitari d’allò que és sanitari, i en cap
moment, i el decret llei, crec que és el 10/95, ara no sé quin
decret llei és, prohibeix la privatització d’un hospital. No faci

(...) institucionals, quan he dit això no volia dir que (...)
condicions, que les cariàtides hagin de caure damunt
aquesta cambra, (...) institucional des del punt de vista que
el seu grup parlamentari és un grup parlamentari amb
dificultats i, per tant, el seu govern és un govern amb
dificultats, a nivell institucional, que és un retall de premsa
de fa cinc dies. Dos diputats del seu grup “mantendrán sus
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escaños si el PP los expulsa”. Quan d’un grup parlamentari es
diuen aquestes coses a la premsa, el Govern està en una situació
de feblesa institucional, és una qüestió objectiva, no ho dic per
(...), és que és veritat.
Sobre el tema del territori, si és patrimoni 1 totes aquestes
qüestions. Efectivament, el territori es pot considerar un
patrimoni, perfecte, i de fet quan es compra una finca, dins (...)
del Govern, s’incorpora a patrimoni, però el que jo he volgut dir
és que no és com el patrimoni cultural, com un moment, etc., és
una cosa que té una relació estretíssima amb el tema del model
de creixement econòmic i amb el model de desenvolupament
econòmic, ve absolutament determinat per això, i les polítiques
territorials estan condicionades per les econòmiques i viceversa;
per tant, no es pot parlar d’una política territorial en el tracte i
distinta de la política econòmica, perquè si posam en marxa,
implementam i alimentam determinades polítiques
econòmiques, això tendrà una traducció directa i immediata en
el territori, i tendrem territori consumit o territori preservat,
territori dilapidat o territori conservat, hi insistesc. Això és així,
no veure-ho així jo crec que no és en absolut correcte.

I jo insistesc que vostè em remet a les directrius d’ordenació
territorial, bé, però comprendrà que no pot ser, comprendrà que
no pot ser. Vostès han aprovat ja un munt de plans sectorials
com a mecanisme excepcional fora de l’aprovació de les
directrius d’ordenació territorial; han fet i han desfet; han
aprovat ports esportius i un munt de coses prescindint de les
directrius d’ordenació territorial, i quan se’ls crida l’atenció
sobre un aspecte tan estratègic i fonamental com (...) tranquil,
que ara amb les directrius ho aprovarem. Home, és difícil
pensar que això sigui raonable o que sigui acceptable, perquè,
de fet, el que està passant és que s’aproven els projectes
urbanístics dia a dia, jo ho veig a la Comissió insular
d’urbanisme, que si tal, que si Cala Petita, etc., i a vegades
s’han d’arbitrar mecanismes excepcionals perquè la
monstruositat és tan enorme com en el cas des Canons, que
vostès mateixos des del Govern han de dir: “venim disposats a
colAlaborar perquè no es faci aquest doi absolut”. Estan
planificats i a punt d’executar-se dois absoluts en aquesta
comunitat i no es pot remetre a les directrius d’ordenació
territorial com si fos una qüestió de tràmit administratiu. Casos
concrets, el cas de Calvià, on un ajuntament ha tengut la
sensatesa de veure que tenia dois dins la seva planificació
territorial i urbanística, i aquest ajuntament ha pres la iniciativa
de desclassificar un munt de terrenys i un munt d’actuacions
urbanístiques, etc., i el seu partit i la seva agrupació, perquè
crec que vostè és de l’agrupació del PP de Calvià, s’oposa a
aquesta política de desclassificació, la qual cosa no em diu res
de bo sobre quins seran els seus criteris a l’hora d’elaborar les
directrius d’ordenació territorial en aquesta matèria. Vostès
mantenen una llei de camps de golf que és com és i mantenen
una política general i quotidiana que funciona en una
determinada direcció, i no em poden remetre a les directrius
d’ordenació territorial com qui diu “ja ho arreglarem”, no, el
territori s’està fent malbé ara mateix, i la disciplina urbanística
Sr. Matas, efectivament, és competència municipal,
competència municipal pèssimament exercida pels municipis de
tots els colors polítics, perquè tots tenen por a enfrontar-se als
veïnats, i de fet, més d’un municipi ja reclama que li llevin del
damunt aquesta feixuga càrrega, ja ho demanen a crits “llevaunos aquesta competència, perquè no ens veim amb coratge si
tenim mitjans per fer disciplina urbanística”, i si jo fos del
Govern ja hauria arbitrat organisme, mecanisme, perquè aquesta
competència pogués ser exercida per un organisme

supramunicipal que ho fes amb garantia de solvència, però
no s’hi fa res, i és per això que no ve la Llei de sòl rústic
aquí, perquè no es volen enfrontar amb qui té no sé quants
de mils de metres i té les expectatives de vendre’ls a un
alemany, i si es fa no sé que a la Llei de sol rústic, llavors
no ho podrà fer, i com que no s’hi volen posar malament,
vostès deixen fer, és un laissez faire, laissez passer
extraordinàriament nociu, Sr. Matas, a efectes territorials.

I en ferrocarrils, és ver que han millorat la xarxa i les
estacions, etc., però allò del estudis per ampliar... no m’ho
crec, perquè si vostès tenguessin realment interès a
potenciar això, ho potenciarien amb caràcter prioritari.
I el tema de les carreteres, jo no dic si l’Estat hi ha
d’invertir o no hi ha d’invertir. Efectivament, hi patim una
situació de discriminació respecte de Canàries, on l’han
patida fins ara, però no em contesta a allò que he dit, aquí
no tenim un problema de seguretat de carreteres i no hem
reconegut que gastam la meitat del que hi hauríem de gastar
en manteniment?, i no és ver que no són les carreteres més
ràpides les més segures?, no va dir aquí el Sr. Balanzat en
una darrera intervenció que a la carretera Deià-Sóller no es
matava ningú des de 1980? No és un problema de fer-hi vies
ràpides perquè la gent no es mati, és un problema de fer-hi
carreteres segures i ben mantengudes, ben senyalitzades,
etc., no és fa un esforç en aquest sentit i es va ... , on es va?
A satisfer la demanda comprensible de jo vull la carretera,
jo vull no sé que i jo vull no sé que més que fan els diferents
ajuntaments, i es renuncia una vegada més a una
planificació seriosa en aquest tema. I aquesta illa de
Mallorca nostra, per exemple, Sr. Matas, no necessita
l’autopista a Manacor, no la necessita, això és un altre bolo
com una casa; la gent ha d’anar a Manacor amb més
tranquilAlitat, de forma més segura i més ràpida, i això es pot
fer amb una reforma de la carretera, fugint de l’interior de
nuclis urbans, si és necessari obrint dobles carrils on siguin
necessaris, rotondes, el que sigui, sense l’impacte brutal d’
una autopista de nou traçat d’aquí a Manacor, això no té
sentit, Sr. Matas, i no ho justifica l’estalvi de cinc minuts o
de set minuts o de vuit minuts ... Jo tenc una pregunta sobre
això a la conselleria des de fa dos anys i no me la contesten.
( ... ) disset o divuit minuts que faran entre el que seria una
reforma coherent d’aquesta carretera i l’autopista que vostès
volen fer, que serà d’una inversió brutal, en termes
econòmics.
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Vostès no contesten ( ... ) en aquesta rèplica, cadascú
contesta el que vol, per tant, d’allò que no ha agradat, se’n
prescindeix i punt.
Parlam de models -i després contestaré a la grolleria que
m’ha dit-, jo li he plantejat una cosa que és molt forta, que la hi
ha adreçada, a vostè, fa uns mesos una entitat com és Foment de
Turisme, la majoria dels membres de la qual no estan afiliats a
Esquerra Unida, per si algú en té algun dubte, i que diu coses
molt fortes sobre aquesta matèria; em parla de moratòria
urbanística, em parla que veu amb prevenció el futur, del futur
que vostè diu que vol donar als seus fills són ells qui diuen que
el veuen amenaçat per aquest model de creixement, i vostè no
em contesta sobre això ni és sensible a aquest tema, opina que
tot va fantàsticament bé, idò, som molts, alguns de dretes i
alguns d’esquerres, que opinam que no tot va absolutament bé.

La política industrial, bé, jo crec que és més clar que l’aigua,
és a dir, no sé si vostè farà una altra cosa a partir d’ara, però la
política industrial que vostès han fet no era una política
industrial objectiva, rigorosa, de suport al sector públic a canvi
de major competitivitat i major creació de nombre de llocs de
feina, sinó que ha estat una cosa clientelar i absurda, i això ha
estat la pràctica de la societat balear Capital Risc i això ha estat
la pràctica de Foment industrial. Si ara han de fer una altra cosa,
n’estarem satisfetíssims, però això ha estat la practica, això ha
estat el que realment s’ha fet, lo realmente existente es esto. Si a
partir d’ara es fa una altra cosa, serem els primers a ( ... ).
Sobre el tema de l’atur, no m’agradaria començar aquí una
disputa sobre allò de la botella mig plena o mig buida, que hi
tenim aturats em preocupa molt, però d’altres en tenen més, vull
dir que jo també estic molt content que n’hi tenguem manco que
a una altra banda, però el problema és que hi tenim el que hi
tenim, i hi tenim un índex d’atur no fantàstic, europeu, hi
insistesc, vostè diu que li preocupa molt perquè, efectivament,
a tot Europa preocupa molt, hi tenim un índex d’atur que va per
això del 9% i tal, i no comencem a estirar les xifres, jo no sé si
a un període determinat, no sé quin mes de no sé quin any, aquí
es varen crear el 25% dels llocs de feina de tot l’Estat, no ho sé,
no m’interessa excessivament, m’interessa: una, que hi tenim un
índex d’atur que és molt semblant a la mitjana europea; dos, que
hi tenim una colAlocació de molt baixa qualitat quant a
estabilitat, i tres, que hi tenim una colAlocació de molt baixa
qualitat quant a qualificació i retribució. Em preocupa molt que
jo que som un cuarentón recent estrenat venc d’una ... , de fa 20,
25 anys, que fer feina significava poder-se, hi estava
absolutament equiparat, sostenir i fins i tot poder sostenir una
família, aquest era el concepte de fer feina, ara no basta amb
això, ara fas feina i per poder viure has de comptar amb la
pensió de papà, amb no sé què, amb el contracte precari del
germà, per que si no, no se’n surt el personal, i és una situació
de degradació de la gent assalariada, dels treballadors i
treballadores d’aquesta comunitat Autònoma, els quals ens
preocupen extraordinàriament. Insistesc que vostès no tenen els
instruments per arreglar-ho d’una manera definitiva i completa
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amb les competències que tenen, però sí que han de ser
sensibles i no han de fer massa estirament de coses
No hem de fer aquesta comparació desagradable de dir
“Bé, bé, tu guanyes 100.000 pessetes però almanco tens
feina”, són comparacions desagradables, a Malàisia tenen
molta feina, Sr. Matas, 14, 15 i 16 hores de feina, però no
viuen massa bé a Malàisia; no facem aquest tipus de
comparacions.

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Analitzem la situació tal com és i punt final.
El model sanitari que vostès proposen, Sr. Matas. No hi
haurà privatitzacions, per tant, no faran cas del Sr. Barea,
n’estic molt content, però si vostès fan un sistema de
concert pel qual una entitat privada concertada que presti
serveis dins el servei públic de salut vegi condicionats el seu
concert i la seva subvenció al fet que hi hagi criteris de
rendibilitat en la seva gestió sanitària, prestarà un servei
sanitari pitjor a la gent que estigui acollida en aquest centre,
ho farà, perquè, si no, no li sortiran els números ( ... ), el no
sé què i no sé que més, prestarà pitjor servei sanitari, i per
això es fa, Sr. Matas, perquè es gasti menys en sanitat,
perquè la sanitat pública, només mirant la salut i no mirant
el pressupost, és una sanitat molt cara.
I li contest al final el tema de la grolleria. El model
econòmic i el model territorial no els tenc assajats enlloc, no
m’identific amb cap experiència predeterminada ni
m’importa en excés que sigui així, ni fa falta, perquè, a més,
els models polítics no són una espècie de plantilles que es
puguin traslladar d’una banda a l’altra, però jo no he comès
la grolleria de dir-li que assajos de polítiques neoliberals,
dels quals vostè està molt orgullós, s’han fet amb molta
puresa neoliberal per llicenciats en Harvard, molt amb el
Milton Freddman baix del braç, a Xile i a Argentina quan les
dictadures, això és així; l’aplicació de models neoliberals
purs en molts d’aspectes s’han fet sota aquestes dictadures,
però, lògicament, seria un abús per la meva banda i una
grolleria que no pens fer, desacreditar una política
neoliberal com una concepció neolibral de l’economia
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apelAlant a aquests exemples. Jo li agrairia que vostè no ho fes
a la recíproca, perquè no em sembla ni elegant ni correcte.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, per tancar la
qüestió, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Seguint les seves
instruccions, Sr. President, perdó si m’he deixat qualque cosa,
no era de manera intencionada, intentaré passar-les, que m’he
deixat qualque cosa, no he tengut temps.

Quant a a110 de Foment de Turisme, jo no he fet cap
interpretació, perquè és una cosa que no diu Foment de Turisme
tot sol, ho diu el Partit Popular en el seu programa i ho hem dit
en infinitat d’ocasions, jo crec que això és indiscutible, és un
missatge que hem llançat, que hem escrit, que hem propugnat
en infinitat d’ocasions, però no és ni tan sols un patrimoni ni de
Foment de Turisme, ni seu ni nostre, amb això tothom està
d’acord, no podem consumir territori, amb això tothom està
d’acord, ja està consensuat, jo crec que no fa falta incidir-hi,
(...) no existeix l’acord aquí, fonamental, dins la societat,
aprofitem aquest acord, no hi ha cap
problema.
Del cul de sac de les autonomies del 143 no només hem fet
grans passes per sortir-ne, sinó que, amés, tenim el propòsit de
sortir-ne cap a un reconeixement de l’autonomia històrica, i hi
hem fet moltes passes, les que he assenyalat abans ho són, i és
la nostra intenció.
El 0,7%. Mantenc el compromís de, en aquesta legislatura,
donar el 0,7% per al Tercer Món, però a més amb programes
ben dissenyats que, efectivament, arribin als objectius que
s’estudien, s’analitzen i es plantegen.
A nosaltres també ens preocupa molt, i vull que això quedi
ben clar, el tema de l’atur, és que ho he repetit i no voldria que
quedàs la més mínima sospita de dubte. Mentre hi hagi un sol
aturat en aquesta comunitat Autònoma, l’Administració tendrà
com a prioritat fonamental que aquest aturat tengui feina, feina,
i per a això desenvolupam una política de fomentar l’economia
competitiva, productiva, el pacte de l’ocupació, el foment de
l’ocupació, i també ens preocupen les condicions dels aturats,
simplement he mencionat que és una diferent discussió la que
es pot plantejar dins aquests termes a un lloc on hi ha el 30%
d’aturats, però vostè ja m’ha fet el reconeixement. Vostè ha
pujat aquí i diu “Oblidem Espanya, accept comparar-me amb
Europa”, ja ens va bé, ja ens va bé comparar-nos amb Europa,

perfecte. Estam a nivells europeus, i aquest és l’actiu, que
ens podem comparar amb Europa i no amb Espanya, i
aquest és un patrimoni important d’aquesta política.
Tampoc vull que no en quedi cap dubte, vull que quedi
clar que nosaltres si que defensam l’autopista a Manacor i
que aquest govern sí que farà l’autopista a Manacor, i aquest
govern sí que millorarà les infraestructures viàries
d’aquestes illes, i aquest govern sí que es compromet que hi
hagi una xarxa viària d’autopista fins Manacor per la
comarca de Llevant, i la farem. Em sap greu no estar
d’acord amb vostè.
Allò de la sanitat és un judici de valor, és la famosa
dicotomia quan estudiàvem, aquell a d’eficàcia versus
eficiència, almanco, i una cosa és l’eficàcia i l’altra
l’eficiència, naturalment. Què hi té a veure? Es poden
prestar bons serveis públics o millors amb una correcta
assignació de recursos, naturalment, i aquest és l’origen de
l’incentiu que té el model de dret privat aplicat a un servei
públic, naturalment.

No el volia molestar amb allò del model neoliberal, jo
crec que no és el cas tampoc d’Argentina, de Xile, home, jo
crec que Milton Freedman va fer una volta per allà, però,
escolti’m, crec que hi ha economies en el món, com
l’americana, per exemple, que tenen un model bastant més
tipificat com a neoliberal, econòmicament parlant.
I no vull deixar de parlar de la crisi, sobre la qual tampoc
no he tengut temps, de la crisi i d’aquest missatge seu de
corrupció, ni d’aquest missatge seu de passar pàgina, ni de
les comissions d’investigació. Jo pens que la corrupció no
té color, jo pens que la corrupció no és una qüestió ni del
Partit Popular ni del Partit Socialista, no és tan sols una
qüestió exclusiva de polítics, es un problema de persones a
tot arreu. Ser correcte amb un mateix o amb els principis,
amb les ideologies, amb els valors, fins i tot potser no tengui
ni vinculació a un nivell social, però el que no es pot fer és
fer plantejaments d’aquestes característiques i després, quan
es fa aquest enrenou, i aquí vostè parla de construccions
ilAlegals, es troba amb un membre destacat del seu partit,
que està a l’Ajuntament de Palma, que fa una obra ilAlegal
i no li passa res, i no li ha passat res. No es pot parlar
d’aquestes qüestions quan el partit que més enrenou feia,
almanco a la passada legislatura, en aquesta no li convé tant,
contra el transfuguisme, va governar en el primer
ajuntament turístic d’aquestes illes amb un vot d’un
trànsfuga; un altre partit ha guanyat una batlia propera
també amb un vot d’un trànsfuga, i després tothom surt aquí
de forma valent a pregonar que no es pot passar pàgina, que
no s’ha passat pàgina fins i tot fa uns dies es va produir una
escissió a un partit d’esquerres, també d’aquestes illes, on
tots els diputats es duen els seus càrrecs, de la qual cosa,
almanco abans, l’esquerra deia que no li semblava correcte.
No és el mateix Arnau que mestre Arnau.
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Jo deman respecte institucional, respecte democràtic, deman
respecte per a un estat de dret, per a un estat de dret que defensa
la divisió dels poders, per a un estat de dret que defensa l’estat
democràtic, deman respecte per a les decisions i per a la labor
deis jutges i del per judicial, independència, garantia d’aquesta
independència, no deman que de forma intencionada o de forma
desintencionada, no ho sé, algú vol fer judicis paralAlels, algú
vol intoxicar la independència i la llibertat d’aquesta divisió de
poders llançant missatges de comissions paralAleles que no tenen
altra intenció ni altre contingut que intentar impedir la llibertat
de l’actuació d’aquesta divisió de poders, que no tenen altre
objecte que intentar fer aquest judici públic, paralAlel abans que
els únics, els únics que tenen potestat, els únics que tenen dret
per fer-ho, ho facin, que no som nosaltres, no és ningú d’aquí,
són ells que ho han de fer. I crec que de vegades sense intenció,
però de vegades aquests plantejaments permanents provoquen
una certa, no tan sols crispació, sinó també provoquen una certa
desestabilització que no crec que sigui ni bona ni positiva per a
ningú.

Vull acabar fent una alAlusió a l’exemple que vostè posava
de Calvià, i faré menció a un exemple, vostè diu que a Calvià,
ara, des que governa en coalició amb Esquerra Unida, ha
canviat, ara ja és una altra cosa, ara ja no és el municipi més
expansionista, urbanísticament, de totes les Illes Balears, amb
diferència, ara ja no és això. I jo li dic que al diccionari podem
posar a partir d’ara una nova paraula: “urbanización ecológica”,
ho dic en foraster perquè ell ho diu en foraster, aquest senyor,
vaja, urbanización ecológica, dícese d’aquella urbanització que
es fa en un municipi que no és del PP. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, conclòs idò, aquest torn ...
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
... s’aixeca la sessió que recomençarà a les cinc i mitja.
Gràcies.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President, és una consideració d’ordre, la puc fer o no,
no?, no puc fer una consideració d’ordre? Ja li demanaré més
tard, eh?
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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes, senyores i senyors diputats. Continuam el
debat de l’estat de la Comunitat Autònoma amb la intervenció
dels diferents grups parlamentaris. En aquest moment, toca el
torn al Grup Parlamentari PSM. Sí, Sr. Grosske, per què em
demana la paraula?
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, per una qüestió d’ordre, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Especifiqui vostè aquesta qüestió.

d’acatar aquesta interpretació, independentment que s’hi
estigui d’acord o no. Moltes gràcies.
Senyor portaveu del Grup Parlamentari PSM, té vostè la
paraula.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Fa
un any i quatre mesos que se celebraren les eleccions
municipals i autonòmiques a les Illes Balears, durant aquest
temps hem tengut tres debats d’investidura i dos debats,
amb el d’avui, de política general; amb setze mesos haurem
debatut per pa i per sal, amb tres presidents distints, la
política que pensa impulsar el Partit Popular, la veritat és
que els diputats ja ens sabem de memòria el programa
electoral del PP.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, és un tema que va sortir una vegada ja a la Junta de
Portaveus, i és relatiu al decurs d’aquest tipus de debat, en
aquest tipus de debat estan taxades les intervencions de rèplica
i contrarèplica, i jo crec que és l’esperit i la lletra del Reglament
que aquests torns de rèplica i contrarèplica han de servir per
aprofundir en els temes del debat, per a mi i per al nostre grup,
és una perversió de la interpretació del Reglament introduir a la
darrera intervenció, quan no hi ha possibilitat de resposta per
part de l’altre grup, introduir elements nous i fins i tot elements
personals que afecten persones que ni tan sols són aquí per
utilitzar un torn d’alAlusions. Per tant, jo pregaria a la Mesa que
tengués en compte aquesta qüestió, perquè o ho arregla la Mesa,
moderant les persones que tenen dret pel Reglament a tancar el
debat o ho arreglarem els grups parlamentaris per una altra via,
pujant el to del debat des de la primera intervenció. Jo crec que
el raonable i bo per a aquest parlament seria que la Mesa
procuràs que les persones que tanquen el debat ho fessin
d’acord amb l'esperit i la lletra del Reglament d’aquesta
Cambra. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència li vol dir,
amb tota sinceritat, que ha estat generosa a concedir aquest tom
d’ordre, perquè l’article 72 del Reglament diu ben clar que en
qualsevol estat del debat un diputat podrà demanar l’observança
del Reglament, a aquest efecte haurà d’esmentar l’article o els
articles l’aplicació dels quals es reclami, i que no hi podrà
haver, per aquest motiu, cap debat i s’haurà d’acatar la resolució
que la Presidència adopti a la vista de l’alAlegació feta. Els
debats, i concretament aquest, el debat de l’estat de la
Comunitat Autònoma és un debat perfectament reglat pel nostre
reglament, en el qual se substancia primer amb una intervenció
del president de la Comunitat, que obre el tema i fa un discurs
argumental i que després els diferents portaveus tenen el seu
torn de rèplica amb els arguments que creguin convenients, i
aquesta presidència, com ha estat norma sempre, no solament
no limita el debat als temes apuntats pel president de la
Comunitat Autònoma a la primera intervenció, sinó que deixa
oberta qualsevol altra interpretació que puguin fer els diputats,
i vostè haurà notat que aquesta presidència no ha retirat la
paraula a cap diputat, independentment de temes que han sortit
aquí que potser es podria interpretar per altres motius que no
venien al cas d’aquest debato. Per tant, aquesta presidència
interpreta que el Reglament i l’aplicació d’aquest en aquest
debat, és del tot correcta, i el que sí deman és que se cenyeixin
al màxim en el contingut del debat en si, perquè si no, si hem de
donar la interpretació d’aquest reglament a tots i cadascun dels
diputats, cadascú interpretaria el Reglament a la seva manera i
no seria ni més bona ni més dolenta que la interpretació que
pogués fer la Presidència del Parlament. El Reglament també
estableix que en darrera instància qui interpreta el Reglament en
cas de dubte, és la Presidència, i que els diputats hauran

Ahir, el Sr. Matas, ens en va llegir la cinquena versió en
aquesta legislatura, per desgràcia, però, les propostes
polítiques que vostè va fer, al nostre judici, ni analitzen
correctament els problemes d’aquestes i!les i, en
conseqüència, no plantegen les solucions adequades. Avui,
des del nostre punt de vista, els ciutadans de les Illes
Balears tenen dos problemes fonamentals, dos problemes
polítics fonamentals, dels quals se’n poden derivar molts
d’altres que nosaltres consideram menors. El primer
problema és el propi Partit Popular de les Illes Balears, el
segon problema és el centralisme.
No donaré motius al president perqué em cridi l’atenció,
a pesar que el debat sembla que va lliure, per entrar en
problemes interns del Partit Popular, només entraré en les
repercussions negatives que la crisi del Partit Popular
provoca en les institucions de Balears. Ens és indiferent si
han guanyat el congrés del Partit Popular els canyellistes o
els vergeristes, poc ens importa als altres partits polítics,
l’únic que ens ha de preocupar és si el Govern balear
canviarà radicalment la manera de fer política i si el
Parlament, amb majoria absoluta del Partit Popular,
permetrà que l'oposició compleixi una de les seves funcions
principals: el control del Govern, encara que sigui amb
mesures extremes com és la creació de comissions
d’investigació.
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Per desgràcia, però, després del congrés del Partit Popular,
ja hem tengut ocasió de comprovar com les coses poc han
canviat, i no podien canviar perquè el problema del Partit
Popular no és un problema ideològic, ni tan sols és un problema
de persones, exclusivament, el problema del Partit Popular de
Balears, i, per tant, de la majoria de ciutadans, és que aquest
partit s’ha edificat sobre uns fonaments de corrupció, vet aquí
el mal: la corrupció. La corrupció és un corc que podreix els
mateixos ciments de la democràcia perquè fa caure en descrèdit
totes les institucions i tots els servidors públics, així ho va
denunciar el Partit Popular a nivell d’estat, i això li va permetre
guanyar unes eleccions, però mentrestant aquí, la corrupció és
pràctica quotidiana que distorsiona el funcionament de les
institucions i el debat polític, una setmana sí i l’altra també, ens
hem de dedicar a túnels de Sóller, cobraments de comissions,
intents de suborn a Calvià, Bon Sossec, Fundació Illes Balears,
Yanko, compra de la Conselleria d’Agricultura, Sefobasa,
subvencions agrícoles que podríem afegir a altres temps, Zeus
y Torcal, Can Salas, Cala Mondragó i uns punts suspensius ...
Avui, la gent del carrer està entre perplexa i indignada, però
els que duim anys en política i hem vist com el Sr. Cañellas
aixecava aquest petit imperi que era el Partit Popular, sabem
que tos aquests noms només són la corrupció en minúscula,
però que la corrupció en majúscula és el mateix Partit Popular,
un partit impregnat de corrupció que ha crescut alimentat per la
corrupció. La gran corrupció són els centenars, milers de petits
casos de corrupció diaris, decisions polítiques preses únicament
en funció del manteniment del poder, del benefici personal o
econòmic, ha estat i és una practica d ‘anys d ‘amoralitat
política que ha impregnat la nostra societat, ha estat i és un estil
de fer política que estimula la submissió als que comanden, el
servilisme de la nostra societat. I això és el que no ha arreglat
ni ha intentat arreglar el congrés del Partit Popular.
Sr. Matas, vostè fa molt bé de voler deixar el passat, però el
passat no el deixa a vostè. Com pot rompre amb el passat?, com
pot mirar cap al futur amb independència, com pot convèncer
la societat que les seves decisions només defensen els interessos
generals per damunt dels particulars si el Grup Parlamentari
Popular està presidit pel major despatx d’influències de les Illes
Balears? Per tot això, avui, el Govern balear i el Partit Popular
han perdut credibilitat. I de credibilitat se n’ha de tenir molta
per pujar a aquesta tribuna i dir mentider a un diputat i
demanar-li que es retracti. Sr, Matas, jo no vaig acusar el sector
turístic de provocar la crisi del Partit Popular, vaig acusar
alguns mal anomenats empresaris turístics, especuladors del
territori, de provocar la caiguda del Sr. Soler per por a perdre
influència al Govern. I torn a ser dalt d’aquesta tribuna i no
rectific, em ratifico. I em ratific, entre d’altres coses, perquè
ahir mateix el propi Sr. Soler em va donar la raó quan va
reconèixer que precisament havia caigut del Govern per aquests
dos motius que jo he esmentat.
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Miri, és precisament el sector turístic, els empresaris
turístics representats per la Federació d’Hostaleria, pel
Foment de Turisme, qui avui ens demanen a les institucions,
públicament, mesures polítiques per fer front a dos
problemes fonamentals que amenacen el sector: la
degradació del territori i la qualitat de l’oferta turística. Però
la realitat és que la manca d’ordenació del territori que ahir
vostè va prometre una vegada més, per enèsima vegada,
permet, aquesta manca d’ordenació, que els ajuntaments,
sobretot els ajuntaments governats pel Partit Popular,
continuïn impulsant grans projectes urbanístics amb un
increment de places turístiques considerable. Per mostra, les
dues darreres grans urbanitzacions que avui es tramiten, la
Talaiola supera el nucli urbà de Santanyí, el Pujol ocupa
més territori que s’Alqueria Blanca i els Llombards junts.
Aquests són els fets que contradiuen les seves belles
paraules d’ahir. Ens deia: "el Govern considera que un deIs
patrimonis més fonamentals que tenim és l’extraordinària
qualitat del nostre medi ambient, del nostre paisatge i de la
major part dels nostres pobles, un poble que estima ca se va
- deia- ha de protegir les platges del sud de Menorca, ha de
reconstruir Dalt Vila a Eivissa i ha de preservar l’estil de
Deià o de Sóller". Belles paraules, sí senyors. I les Salines
d’Eivissa i Formentera?, i la Serra de Tramuntana, Sr.
Matas? Les espectaculars marjades de Banyalbufar, aquells
costers, plens d’alzines i pinars? No els ha de protegir, un
poble que estima ca seva?
Sr. Matas, vostè és l’única persona que ha criticat
públicament l‘Ajuntament de Banyalbufar per impedir la
parcelAlació de Son Bunyola, per impedir la construcció de
vint-i-quatre xalets dins un espai natural protegit. Una
iniciativa valenta i exemplar d’un petit ajuntament de
Mallorca que s’ha enfrontat a una poderosa multinacional
per protegir el terme municipal més bell i més conegut de
tot Mallorca, una iniciativa que ha merescut elogis de tota
la premsa europea i de centenars de persones de tot el món
que han enviat telegrames i cartes de felicitació a
l’Ajuntament de Banyalbufar. Només s’ha sentit una veu
crítica: la del president de les Illes Balears.
Sr. Matas, és que ni la Serra de Tramuntana hem de
respectar? Milionaris i doblers per comprar i per edificar els
racons més bells de Mallorca en sobren, n’hi ha per tot el
món, és que ho hem de vendre i urbanitzar tot, fins i tot el
paradís de Banyalbufar o d’Estellencs? És aquest el seu
projecte, és aquest el seu model, Sr. Matas?
La segona qüestió que avui preocupa el sector turístic és
la qualitat de l’oferta lligada a l’excés de l’oferta, però que,
a rnés, darrerament està afectada d‘una manera negativa per
noves activitats que no estan regulades i ofereixen un
producte nociu i sovint al marge de la legalitat, són l’oferta
del tot inclòs, però sobretot la multi propietat, el time
sharing, és a dir la venda d’un mateix apartament a distints
propietaris per un temps parcial. Aquesta activitat no està
regulada ni controlada a Balears, i es comercialitza amb
unes pràctiques de venda molt agressives; el resultat és que
ja s’han posat centenars de denúncies als consolats amb la
passivitat de la Conselleria de Turisme. Ahir, vostè va
prometre regular aquesta activitat, permeti’m que ho dubti,
perquè, com ha d’actuar la Conselleria de Turisme amb
llibertat si l’assessor de la majoria de societats que
practiquen el time sharing és el president del Grup
Parlamentari Popular?, com pot sancionar el Govern
aquestes empreses tan ben assessorades?, com ha de
perseguir aquestes societats si fins i tot les subvenciona? 6
milions de pessetes a una societat assessorada pel Sr.
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Cañellas. Ho veu, Sr. Matas, com és presoner de les
influències? Aquests són els grups de pressió que jo denunciava
quan hi va haver l’anterior crisi al Partit Popular, i no són cap
invent maniqueu, tenen cara i ulls, la cara i els ulls que vostè
veurà ben de prop només que es giri darrera, i no va per vostè,
Sr. Marí.
(Remor de veus)
Un altre sector que demana auxili en temes molt concrets és
el comerç, però amb una temàtica que afecta tots els sectors
econòmics. Amb moltes dificultats els petits comerciants
resisteixen la competència de les grans superfícies comercials,
la majoria, hem de reconèixer, implantades gràcies a un
tractament de favor de les administracions públiques, però a les
dificultats, darrerament, no darrerament, des de fa uns anys, se
n‘hi ha afegit una altra de complementària, una activitat ilAlegal,
els "manteros", que actuen amb una total impunitat, falsifiquen
productes mallorquins, roben els clients a les empreses de
transport regular, enganyen els turistes amb un producte infecte,
i suposen una competència deslleial per al comerç, per a la
indústria, per al turisme. Les principals empreses, la majoria de
capital estranger, estan perfectament localitzades i denunciades
reiteradament, li puc mostrar la publicitat que editen amb adreça
i número de telèfon, i que ha fet el Govern davant les
denúncies? Res. I que fa algun ajuntament presidit per un
destacat càrrec públic del Partit Popular? Tolerar i emparar una
ilAlegalitat urbanística d’aquestes empreses, de la seu central
d’aquestes empreses per afavorir aquestes activitats.
Sr. Matas, ja pot fer plans Mirall com el que ens anunciava
ahir, per embellir les poblacions no fan falta plans Mirall, el que
necessitam són unes ciutats, unes ciutats vives, amb activitat
comercial al carrer, perquè si no, seran ciutats mortes,
insegures, degradades. I esperem que no es consumi aquest
projecte d’una nova gran superfície, de l’oci, que li diuen,
d’empreses, de cinemes i restaurants, projectada a Marratxí
perquè encara contribuiria a llevar vida a les ciutats, a llevar
vida a Palma, una ciutat mediterrània ha d’oferir comerç,
entreteniment, gastronomia, cultura, que convidi els ciutadans
i visitants a fer vida de carrer, a passejar, a comprar, a
relacionar-se, gaudint d’un clima tan generós.
Però, on és doblement immoral el tràfic d’influències és al
sector primari. Que les ajudes a una agricultura agonitzant
serveixin per enriquir a uns pocs, això ja no té nom. Empreses
públiques com Sefobasa, hem vist que feien feina per càrrecs
del Partit Popular, colAlaborant fins i tot a la campanya electoral
del PP, l’empresa pública Semilla dins aquesta economia tan
liberal, al final fa la competència a les cooperatives agràries,
perquè llavors em diguin que els pagesos són individualistes i
no se saber associar. Més de la meitat de subvencions per a
reforestació han estat tramitades per una empresa participada
per un soci del Sr. Cañellas, per empresaris rnonopolistes del
sector, amb funcionaris de la Conselleria d’Agricultura
tramitant els expedients; i finalment la compra d ‘un edifici per
un preu exorbitant amb les corresponents comissions als amics
de torn.

Tot això ens serveix per treure unes conclusions. Vostè,
Sr. Matas, aprofita totes les ocasions per expressar la seva
fe a l’empresa privada, i està molt bé, jo crec que tots
confiam en l’empresa privada sense renegar d‘uns serveis
públics dignes. Ahir mateix es va recrear en aquest
concepte, però, des del Govern no és fidel als principis
liberals que tant diu defensar, perquè amb el favoritisme,
amb el tràfic d’influències, amb les subvencions
discrecionals vulnera les regles del mercat, vostès no fixen
les regles de joc, com va dir ahir que el Govern fixava les
regles de joc, vostès vulneren les regles del joc dificultant
la lliure competència. Avui no tots els empresaris,
treballadors autònoms o pagesos tenen les mateixes
oportunitats en aquesta terra, mentre uns tenguin accés a les
subvencions i altres no, mentre uns paguin imposts i altres
no, mentre uns siguin legals i altres no, no existirà la lliure
competència ni el lliure mercat. El PP de Balears ha estat i
és un partit descaradament intervencionista, però sense la
planificació que justificaria l’intervencionisme. Vostè no es
cansa d’alabar la iniciativa empresarial, però la política del
Partit Popular també ha introduït al món empresarial la
cultura de la subvenció.
Ahir va citar una frase genial que ha repetit el Sr.
Grosske avui matí, però perdoni que hi vulgui insistir, "el
nostre primer patrimoni és que un senyor que avui té un bar,
o una fusteria, si no se’n surt tanca, pateix, ho passa
malament i d‘aquí a quinze dies torna a obrir ", i afegeix,
"aquí no tenim un poble que espera el mannà del Govern”.
No, efectivament, no ha arribat el mannà del Govern al
centenar de petits botiguers, industrials, sabaters, fusters que
han hagut de tancar tots aquests anys, a la microempresa
que és la base de la nostra estructura productiva, no els ha
arribat el mannà. I què deuen pensar tots aquests petits
empresaris que han tancat portes i segurament molts d’ells
no les han pogut tornar a obrir? Què deuen pensar del
mannà que ha arribat a Yanko, del mannà que ha arribat a
Bon Sossec, del mana que ha arribat a les empreses de time
sharing, assessorades pel Sr. Gabriel Cañellas? Què deuen
pensar?
Però hi ha un lloc on hauria d’intervenir decididament el
Govern i segueix una política de deixar fer que és el tema de
la normalització lingüística. Sí, molt bones paraules, ahir,
però jo, és que fa temps, fa anys que tenc ganes de fer una
pregunta, ens pot explicar per què en parlar de
normalització lingüística a darrere sempre hi han d’afegir
"però, alerta, a la confrontació social"? Per què en parlar de
llengua sempre ens han d’amenaçar amb enfronta- ments?
Sr. Matas, som un poble pacífic, només deu ser dins el Partit
Popular que existeixen enfrontaments per temes lingüístics;
els altres partits tenim ben assumit que és bo per als nostres
fills que surtin de les escoles coneixent perfectament els dos
idiomes oficials de les Illes Balears, més fa la impressió que
aquesta guerra lingüística és una guerra d’alts funcionaris
que no deuen voler perdre els seus privilegis, però que la
gran majoria de gent normal, la gent senzilla, fins i tot la
gent que ha vengut de fora i ha escollit aquesta terra per
viure i per fer feina, vol que els seus fills entenguin i parlin
el català, ningú de bona voluntat no desitja que una llengua
milAlenària desapareixi d’un territori. Avui, hi ha una gran
majoria social que ha expressat cívicament la seva voluntat
que la llengua catalana torni a ser present en tots els àmbits
de la nostra vida.
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Milers i milers de persones participaren d’una manera
pacífica al correllengua per totes les poblacions de Mallorca,
sortiren al carrer formant la concentració humana més
nombrosa de tota la historia de Mallorca, només una minoria de
dirigents del Partit Popular per prejudicis irresponsables crea
dificultats i obstacles a la plena recuperació de la nostra llengua.
I mentre vostès practiquen la política de no intervenir, la gran
majoria de mitjans de comunicació, televisions, ràdios, diaris,
l’escola, són en un únic idioma, i fan camí, el camí d’arreconar
a poc a poc i progressivament la nostra llengua del carrer. I
s’han demanat que serà de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, el dia que pels carrers ja no se senti parlar el
mallorquí, el menorquí, l’eivissenc? Això ja passa a algunes
poblacions del nostre país. De què ens haurà servit l’autonomia
si no hem pogut conservar la nostra principal senya d’identitat?
Segurament em podrà contestar que l ‘autonomia ha servit
per a moltes coses, no ho dubt, entre elles per acostar
l’Administració als ciutadans. Ahir encara va anar més enfora,
el Sr. Matas, va afirmar "acabarem aquesta legislatura essent
l’Administració autonòmica més eficaç d’Espanya", no en duim
camí. Des de l’experiència de veure les relacions entre els
consells insulars i el Govern balear i el procés de transferències,
em permetrà que li digui que tot aquest procés de transferències
als consells, el Govern ha actuat exactament com el Govern
central amb les competències transferides a les comunitats
autònomes, amb cada transferència als consells, s’ha reservat
alguna funció i tota l’estructura política, el resultat és que avui
tenim una doble administració amb doble estructura política i
burocràtica. Ahir mateix, en una demostració de
desconeixement absolut de les necessitats dels pobles, va
afirmar que els municipis han acabat les xarxes d’aigua i
clavegueram; al Consell Insular de Mallorca hi ha 4.000 milions
de peticions dels pobles per acabar les xarxes d‘aigua potable i
clavegueram, als nuclis històrics, no parlem de les noves
urbanitzacions. I quan encara no hem acabat les infraestructures
bàsiques, anuncia una espècie de segon pla d’obres i de serveis,
amb plans de restauració de façanes, amb un programa que
estava transferit als consells insulars. Bé, el resultat, i aquest era
un exemple, és que molts de ciutadans estan confusos, no saben
a quina administració s’han de dirigir i mentrestant cada dia
tenim una administració més cara i més ineficaç.
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Però al principi d’aquesta intervenció, jo els parlava de
dos problemes. El problema del Partit Popular i del
problema del centralisme de l‘Estat espanyol. Durant anys,
des del Govern balear s’ha denunciat, i crec que justament,
la discriminació que patien les Illes Balears, aquesta
marginació s’atribuïa a la diferència ideològica entre el
Govern de Madrid i el Govern de Balears, una marginació
que s’havia d’acabar el dia que Aznar arribàs a la Moncloa.
Els diputats que ja ho eren a l’altra legislatura recordaran
una intervenció antològica del Sr. Andreu Mesquida, que
era una persona molt espontània, que va acabar amb
aquestes paraules: "però això, en entrar els nostres, tot
canviarà”, i entraren "els nostres”, els seus, i què ha
canviat? D’entrada un canvi radical, la consellera de
Presidència diu "Madrid nos abre los brazos”, però després
d’aquests mesos de pelegrinatge del Govern balear a la
capital del regne d‘Espanya, com deia a el Sr. Forcades, la
Sra. Estaràs hauria de completar la frase i hauria de dir
"Madrid nos abre los brazos, y nos cierra los bolsillos".
Vegem-ho.
Verger demana a Madrid ajuda per a 50.000 milions en
carreteres, però en baixar de l’avió, de tornada de la capital,
declara "és un mal moment per aconseguir finançació de
Madrid", i lamenta que el ministre Rodrigo Rato, el
vicepresident Rodrigo Rato, no doni suport al règim fiscal
especial.
(Remar de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, jo demanaria a les senyores i als senyor
diputats ...
(Rialles)
EL SR. PRESIDENT:
... i als membres del Govern ...
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
El periodista autor llavor que rectifiqui, eh? Ho ha
desmentit.
EL SR. PRESIDENT:
Continuï, Sr. Diputat. Per favor, demanaria que
estalviessin qualsevol comentari.
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nostres pescadors paguen el gas-oil 8 pessetes més car que
a la península.

EL SR. SAMPOL l MAS:
Bé, n’hi ha més del Sr. Verger. “El conseller Verger torna
amb les mans buides, però afirma que el Govern central és
receptivo”, pensaven que el Govern amb Aznar s’hauria tornat
daditivo o una cosa d’aquestes, més que no receptivo. Però no
acabam amb les penúries de l’actual president del Partit
Popular. "Verger assegura que Balears no cobrarà mai una taxa
d’autovies", no sé si hi degué haver telefonada l’endemà.
"Verger no descarta el cobrament de taxes en una futura xarxa
d’autovies, a Mallorca".
(Rialles)
Per ventura, ...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, per favor, demanaria que si després vol fer
una intervenció per alAlusions, crec que són molt directes, però,
per favor, estalviïn-se qualsevol comentari. I que açò sigui dit
també per tots els diputats. Gràcies. Continuï.
EL SR. SAMPOL l MAS:
Bé, no hi haurà taxes d’autovies, qualque cosa hem guanyat
amb aquest debat, ja, avui. Bé, de l’hemeroteca passarem,
perquè si no ens passarà el temps, però sí destacaria "Balears
relegada per les autonomies en distribuir el fons del Pla
Futures", "el canvi del sistema de repartiment retalla el
pressupost de les Illes Balears", "tretze reunions bilaterals amb
el Govern central” , el Sr. Matas i una sèrie de consellers, cinc
en compt, somrients parteixen cap a Madrid, l’endemà tornen
de Madrid, "Jaume Matas torna de Madrid amb pro- meses i
sense cap tema tancat", la foto ilAlustra, per cert, que és l’única
fotografia que he trobat on el Sr. Matas no riu. “El Govern no
garanteix els 33.000 milions d’inversió com- promesa per a
Balears l’any 1996", però és que n’hi ha una altra, "Rajoy
adverteix Jaume Matas que el règirn fiscal especial per a
Balears haurà d’esperar", i finalment, d’aquesta petita mostra,
"Aznar enmudeció en Mallorca". Quan no hi ha res a dir, val més
callar.
En definitiva, quin és el resultat després de sis mesos
d’haver entrat "els nostres", els seus? No hi ha doblers per a
carreteres, s’havia firmat un conveni de neteja de torrents que
obligava el Govern central a invertir 3.000 milions de pessetes
abans del 1997 i no s’ha invertit una pesseta. Han firmat la
Universitat, i en parlarem a la replica, supòs, i jo no li diré que
4.500 són molts o pocs, jo li diré que amb 4.500 milions, encara
som la universitat més mal finançada de tot l’Estat espanyol, i
li ho demostraré en xifres si em dóna ocasió. S’han retallat les
ajudes al Pla Futures per a la modernització de l’oferta turística,
pagam televisions autonòmiques, com Tele Madrid i Canal Sur,
i ens neguen un augment de la programació regional. Ibèria
suprimeix o vol suprimir els vols entre Palma i Londres,
Frankfurt i París. La liberalització de preus de carburants ha
suposat que a Mallorca pagam la gasolina dues pessetes més
cara que a la península, a Menorca i a Eivissa, 6 pessetes, els

Podríem continuar durant hores, però creim que ja ha
estat prou demostrat que el problema de les Illes Balears no
és d’afinitat ideològica entre els que governen aquí i els que
governen a Madrid, el problema és l’antiga i profunda
mentalitat centralista de l’Estat espanyol. S’ha demostrat
aquests dies amb la polèmica sobre el model de finançament
autonòmic, fa un any el Partit Popular critica amb
moltíssima duresa la cessió del 15% de l’IRPF a les
comunitats autònomes, el Sr. Fraga a Galícia fins i tot va
presentar el recurs d’inconstitucionalitat. Ara, a l’oposició,
és el PSOE qui critica la cessió del 15% de l’IRPF a les
comunitats autònomes, pràcticament amb els mateixos
arguments, fins i tot el Parlament d’Extremadura, amb els
vots del PSOE, Esquerra Unida i l’abstenció del Partit
Popular, ha acordat solAlicitar un referèndum que en poques
paraules pretén que els extremenys decideixin com volen
que els paguin el que els han de pagar els que els donen
doblers. Però avui no ens hem d’enganar, aquestes
polèmiques pretenen dos objectius: el primer, la utilització
del nacionalisme espanyol, ranci i intolerant enfront del no
castellà com a una arma electoral, per desgastar el rival de
torn que és al Govern; el segon objectiu és mantenir uns
privilegis econòmics camuflats sota un erroni concepte de
solidaritat, i la solidaritat hauria de consistir a que els que
tenen més paguen més, però que tot es distribueix per un
igual. No que qui té més paga més i rep manco que els
altres, perquè aleshores és quan es produeix un vertader
espoli econòmic.
Això és el que passa amb les Illes Balears, tenim la
renda per càpita i el producte interior brut més elevat, en
conjunt som dels que pagam més, però individualment
rebem manco. El fet de ser la comunitat autònoma més rica,
fa creure que els ciutadans de les Illes Balears no tenim
necessitats d’uns serveis públics dignes, però quina és la
nostra realitat?, què passa amb cadascun de nosaltres
individualment? La nostra realitat són 140.000 pensionistes
que cada mes cobren 10.800 pessetes de mitjana manco que
la mitjana de l’Estat espanyol. Som la comunitat autònoma
amb un dels salaris més baixos de l’Estat: 13.400 pessetes
mensuals de mitjana. Aquesta és la nostra realitat: un país
que en conjunt produeix molta riquesa, mal repartida.
I, com que som tan rics, lnsalud deixa d’invertir a les
Illes Balears 10.000 pessetes per habitant cada any, el
dèficit anual de les inversions a Balears és de 7.000 milions
de pessetes, quan l’Hospital de Manacor i I’Hospital d’Inca
junts valdrien 7.000 milions de pessetes, en un any podríem
pagar els dos hospitals. Som tan rics que no necessitam
transports públics i no podem fer més línies de tren i pagam
el dèficit de Renfe. Som tan rics que no podem pagar una
televisió autonòmica i pagam fins i tot televisió autonòmica
de Madrid. Som tan rics que no ens fan els torrents nets i
patim inundacions, ahir mateix. Som tan rics que no
necessitam inversions en carreteres, que hem de pagar la
depuració de l’aigua que a altres parts és gratuïta, que hem
de pagar la gasolina més cara. I qui pateix aquesta
discriminació, aquesta manca de serveis públics,
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precisament, són els més necessitats, els que no poden accedir
a uns serveis privats.

Hem volgut citar aquesta petita mostra de la profunda
discriminació que patim els ciutadans de Balears, precisament
en el primer debat de l’estat de la nostra autonomia que se
celebra després del triomf del Partit Popular a Madrid, per
acabar la nostra intervenció en una reflexió final. Des del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sempre hem defensant la
política d’anar assumint competències progressivament, de
millorar el nostre finançament, estam a favor i reclamrem,
reclamarem amb totes les forces que puguem un règim
econòmic i fiscal que corregeixi el cost de la insularitat i
permeti equilibrar econòmicament el nostre país; vostès,
senyors del Partit Popular, han evolucionat des d’una oposició
a l’autonomia fins a reclamar tímidament més transferències, al
final confii que els nostres ciutadans s’adonaran que aquest és
un camí equivocat. En lloc de suplicar més inversions a I’Estat,
que tanmateix llavors les fan d’una manera contradictòria amb
el model que volem impulsar i l’exemple és aquest aeroport
amb capacitat per 24 milions de persones, quan aquí impulsam
un model amb reducció de turistes i augment de la qualitat, en
lloc...
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el president de
la Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
gràcies per aquesta intervenció, Sr. Sampol. Dir-li que des
del meu punt de vista, la seva intervenció sorprèn i no
sorprèn. I m’explicaré. Sorprèn pel seu enginy que ha
fomentat, que ha millorat al llarg d’aquests anys per cridar
l’atenció, però la veritat és que té poc mèrit perquè
diumenge, vostè, ja sabia el titular, abans d’escoltar el meu
discurs, vostè ja sap quin és el titular que ha de transmetre,
tot això de la incapacitat, de la realitat virtual, totes aquestes
qüestions; però vostè ha perdut molt en cohesió i en rigor,
i li poc l’exemple que és un exemple només indicatiu del
que vostè intenta manipular amb la informació i amb les
paraules, és el meu discurs d’ahir. El té i si no el té, encantat
de ... el té, veritat? Perfecte.

Hauria d’anar acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sí, crec que em queda un minut o dos.
Deia que en lloc de mendicar, de suplicar un règim fiscal
especial, en lloc d’actuar, en definitiva, com una petita regió
perifèria i colonial, hauríem de començar anant al bessó i
quantificar que ens costa realment l ‘Estat espanyol. I a partir
d’aquí, de la demostració que no hem d’agrair res a ningú, tot
al contrari, aixecar el cap colAlectivament com a poble i actuar
com el que som: una nació. I plantejar les nostres relacions amb
la resta de nacions de l’Estat d’igual a igual, de tu a tu, unes
relacions que s’haurien de basar en tres conceptes, aquests tres
conceptes que intentarem desenvolupar al llarg d’aquesta
legislatura són: la sobirania política, entenent les competències
com un dret de tot país a decidir el seu futur, i no com una
cessió magnànima de l’Estat; el concert econòmic, recaptant
aquí tots els imposts i transferint al Govern de l‘Estat la part
pactada en concepte de serveis compartits, més la quota de
solidaritat amb els territoris més endarrerits; i el pacte
confederal entès com un pacte entre nacions iguals que
respecten la seva pluralitat, les seves diferències, la seva
llengua, les seves cultures, i que voluntàriament comparteixen
uns serveis i unes estructures polítiques en el marc de l’Estat.
Només en complir-se aquestes condicions els ciutadans de les
Illes Balears ens podrem considerar ciutadans de primera
categoria i no de segona.
Moltes de gràcies, Sr. President.

No està enumerat, no li puc dir la pagina, però vostè diu
que jo he dit que tots els pobles tenen clavegueram i que
tenen 4.000 milions de pessetes al Consell Insular. Llegesc,
textualment: "crec que és l’hora d’oferir als ajuntaments de
totes les illes, ara que tenen clavegueram, o que ja estan a
punt de tenir-ne tots", un 98%, Sr. Sampol, deIs ajuntaments
d’aquestes illes tenen les seves xarxes de clavegueram fetes,
un 98%. No sorprèn perquè és la cinquena vegada que surt
aquí a dir el mateix. És vera, discurs d’investidura del Sr.
Cañellas, discurs d’investidura del Sr. Soler, debat de l’estat
de l’autonomia del Sr. Soler, discurs d’investidura de qui li
parla i avui. Cinc vegades repetint el mateix, el mateix, el
mateix. La llista d’acusacions, corrupció, interessos obscurs,
vol sortir aquí a dir els quatre, cinc, sis noms d’aquests
hotelers, d’una vegada? Digui qui són i ho sabrem tots.
"Empresaris mal anomenats hotelers", ho ha tornat a dir
avui, vol sortir a dir noms i llinatges? Digui, corrupció,
interessos obscurs, incapacitat, titella, etc. Miri, Sr. Sampol,
què necessitam en aquestes illes? En aquestes illes
necessitam, és cert, aclarir una sèrie d’acusacions i feina.
Solucionar els problemes, oferir als ciutadans solucions
reals per als nostre problemes. Nosaltres, i vostè també, hem
de fer la feina, hem de fer la feina que ens han encomanat
els ciutadans. Els jutges que facin la seva feina, no perquè
cridi més ni perquè faci més teatre aquí, les acusacions
judicials es resoldran abans. No ens podem permetre que
vostè sigui corresponsable d ‘intentar posar entrebancs a
aquesta autonomia. Què hem de fer mentre? Què ens
proposa vostè? Què proposa aquí, amb la seva intervenció?
Quina solució ha proposat? Quina mesura? No fer res, Sr.
Sampol? Ens quedam aturats sense fer res? Sense dir als

1812

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 3 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

ciutadans quines coses feim per millorar la seva realitat, el que
feim per millorar els seus problemes? Quines són les nostres
propostes? Jo cree, Sr. Sampol, que la gent està farta d’escoltar
el mateix, està farta d’escoltar coses que no són d’aquesta
cambra. Vostè té un problema, per a mi, per ventura per a vostè
no ho és, vostè és més socialista que nacionalista, Sr. Sampol.
(Remor de veus)

Efectivament, és bo, és bo, ( ... ). Sr. Sampol, el seu enemic,
el seu principal enemic seu devora vostè.
(Remor de veus)
Vostè fa una coral amb el Partit Socialista dient "corrupció,
corrupció " , mentre a nosaltres ens paguem per oferir solucions.
Em preocupen, en aquest moments, moltes qüestiopns que
afecten als ciutadans de forma directa i pareix que a vostè li
preocupen menys. Em preocupen les inundacions que s’han
produït, em preocupen, efectivament, les directrius d’ordenació
territorial, em preocupa que els nostres fills tenguin feina, em
preocupa que hi hagi gent que no té un lloc de feina, em
preocupa l’Autonomia de les Illes Balears, em preocupa
l’autogovern de les Illes Balears, em preocupen les
competències, em preocupen els nostres municipis, em
preocupa que la gent del carrer tenguin uns serveis públics
dignes, em preocupa la millora de les nostres ciutats, em
preocupa que tenguin unes condicions dignes, que la gent tengui
aigua, bona, educació, sanitat, els serveis, em preocupen les
carreteres, em preocupen els problemes que avui té la societat
real, Sr. Sampol. No podem aturar la nostra autonomia esperant
resolucions. Nacionalisme més que socialisme, per mi és donar
solucions a aquests problemes. Nacionalisme és defensar els
nostres interessos per sobre dels interessos particulars, per sobre
dels interessos partidistes, per sobre de cadires, per damunt,
només, de la intenció d’ocupar cadires i poder. Nacionalisme és
fer feina per als nostres. Vigili la "M” de les seves sigles.
La seva pròpia gent, en aquests moments, avui al matí, ahir,
estaven cridant en el meu despatx per solucionar el futur dels
seus municipis, amb aquest pla mirall que a vostè no li agrada.
Miri, curiosament, mentre vostè ve aquí a parlar del mateix del
que ha parlat les cinc vegades anteriors, la corrupció, no sé que
... , sense cap proposta, sense cap solució, la seva gent va per
feina i s’està preocupant per veure com pot arreglar el seu
poble, com pot millorar les seves façanes, el seu poble,
enjardinar les places, l’asfalt, enterrar els cables. Que curiós,
no? Hi ha gent més pragmàtica que es preocupa per uns altres
problemes, problemes de fer anar endavant aquesta autonomia.
Això és nacionalisme. Li puc anunciar, perquè no alAlegui
engany, que hem convocat a tots els ajuntaments, dia 7 de
novembre, a una explicació conjunta d’aquestes mesures a una
seu de presidència.

Respectuosament, molt respectuosament, com sempre,
Sr. Sampol, digui el que vulgui dir, ja ho ha dit, però ho ha
dit cinc vegades, digui el que vulgui dir d’aquest govern,
dels altres... el que vulgui, quan hagi acabat, avisi’m i
anirem per feina. Avisi’m, posi els colzes i anem per feina.
Anem a solucionar els problemes dels ciutadans. No podem
estar sempre amb la mateixa cançó. Nosaltres necessitam,
per la nostra acció de govern, la colAlaboració i l’opinió molt
respectable d’un colAlectiu tan important com és el colAlectiu
nacionalista del PSM, la necessitam, però propostes,
propostes, Sr. Sampol, feina. Vostè té un contracte amb els
seus electors igual que tots els altres. Vostè té el contracte
d’intentar defensar el seu programa electoral, d’intentar fer
complir el seu programa electoral. Què ha fet? Vostè l’única
cosa que està fent i perseguint és intentar desestabilitzar
perquè l’autonomia no funcioni i pugui canviar. Això no és
el camí, Sr. Sampol, això no és camí.
Com poder fer més eficaç la Llei d’investigació? Com
podem millorar les propostes de l’atur? Com podem establir
aquesta dicotomia d’economia, medi ambient, creixement,
desenvolupament sostenible? Com podem actuar a les zones
naturals? Com podem plantejar qüestions que ens preocupen
a tots, i estic convençut que a vostè, com els possibles
guetos d’estrangers que es poden establir a les Illes Balears?
Li vull replicar... replicar no és la paraula, li vull explicar
una altra asseveració que, de cara a la galeria, vostè ha fet
aquí amb rotunditat, la del Sr. Branson. Escolti, això no és
així. Vostè no pot dir que l’única veu ha estat la del
president. Vostè, respectuosament, té el problema que dur
massa anys a l’oposició i s’ha tornat prepotent. Creu que té
la realitat absoluta de tot.
(Remor de veus)
Vostè no pot tenir la realitat absoluta, ningú ... , intentar
transmetre aquesta realitat, ningú ha aixecat la veu contra
aquesta actuació. Les paraules que vaig dir en aquell
moment les puc repetir aquí, perquè les sostinc íntegrament.
En aquestes illes és imprescindible arribar a un concepte de
desenvolupament sostenible, però amb seguretat jurídica.
Quan un senyor, com el Sr. Branson, que ha estat un
exemple d’inversió hotelera, una inversió hotelera que ha
cuidat els nostres costums, ha fet un producte de qualitat
amb la mostra de Deià, ha fet un producte on ha invertit
doblers per oferir un producte diferent, el producte turístic
que aquestes illes necessiten per al futur, i quan un senyor,
d’aquestes característiques, proposa fer una inversió,
sempre que sigui dins la legalitat, quan aquest senyor
proposa fer una inversió d’una instalAlació hotelera complint
amb la llei, d’un hotel de cinc estrelles gran luxe, aquest
tipus d’inversió, si està dins la legalitat, s’ha de propiciar,

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 3 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

1813

s’ha de fomentar i ajudar, perquè el contrari sols passa a llocs
com a Egipte i a Algèria, esper que no passi aquí. No podem
tornar al segle XIX. Aquí fa pocs anys la gent passava fam, aquí
no fa molts d’anys que la gent passava fam i nosaltres tenim
l’obligació d’oferir als nostres fills un model equilibrat, que
doni la seguretat de tenir un lloc de feina el dia de demà, i
també a la gent de Banyalbufar. Això no és incompatible amb
la preservació del medi ambient. Això no és incompatible amb
mantenir el nostre medi natural, això no és incompatible amb
protegir el territori, per això hem fet les lleis, per això tenim el
territori protegit, per això feim unes directrius d’ordenació
territorial, per això el convid a seure-nos i a dissenyar el futur
territorial d ‘aquestes illes. Però quan vostè aprovi una llei en
aquest parlament, com la Llei d’espais naturals, i autoritzi unes
determinades construccions amb aquesta llei, això s’ha de
respectar, Sr. Sampol, això s’ha de respectar perquè això ho ha
aprovat vos te i perquè això és seguretat jurídica.
M’agradaria conèixer les seves solucions. De la mateixa
manera que en el Consell Insular de Mallorca ha de solucionar
la incineradora, l’ITV, sentència de gener del 95, comissió
d’urbanisme, camps de golf, resoldre aquests problemes, en
aquesta institució, també és nacionalisme. Miri, per favor, al
manco posi en marxa la incineradora per cremar els milers de
firmes que va fer recollir a uns quants alAlots abans de les
eleccions. Vostè va enganar a aquests alAlots, supòs que és
conscient, als electors en general. Permeti’m que posi un
exemple: el problema de l’aigua. Miri que l’aigua era un tema
complicat, tres administracions: l’econòmica, administració
central, administracions locals, dues, un parell d’ajuntaments.
Havíem de negociar amb Madrid, amb un govern socialista,
aprovació en el Congrés, negociacions amb el Partit Popular,
navilieres, ministres, Catalunya perquè deixàs recollir l’aigua,
i aquest govern, el Sr. Reus en concret, es va posar a fer feina
per solucionar aquest problema i no hi ha hagut crisi de govern
que valgui, aquest problema està solucionat, amb un tema tan
complicat com era el problema de l’aigua, malgrat totes les
crisis de govern que vostè menciona ha lluitat contra el PSOE,
ha lluitat contra el PP, però el problema està resolt, això és
nacionalisme, defensar els interessos de les Illes Balears,
resoldre un problema que és de tots, problema, solució.
Molta crisi però la Universitat de les Illes Balears està aquí,
molta crisi però l’Inserso està aquí, molta crisi però les
propostes estan damunt la taula, molta crisi però el finançament
està aquí. Vostè em coneix i sap que sempre em trobarà per si
existeix un problema. M’asseuré i, amb totes les crisis del món,
no m’aixecaré fins que tengui la solució a aquest problema. Jo
he vengut a fer l‘únic que sé fer: seure- me, amb el programa
davant, intentar trobar aquestes solucions. Jo, a vostè, dins
aquest procés de colAlaboració, li propòs l’aportació sincera de
nacionalisme. No vull que pugui interpretar això com a una
crítica perquè no ho és. Jo no seria capaç, Sr. Sampol, de tenir,
com vostè i els seus socis tenen, una sentencia de fer 21 mesos
damunt la taula que diu que s’ha de tornar adjudicar l’ITV, i
sense una solució. Això són els problemes reals que s’han de
resoldre, gener del 95, Sr. Sampol. Per mi, ser nacionalista és
agafar aquest problema i trobar una solució, la resta són
paraules, miri, això em sembla profundament propi de la gent
de la nostra terra, molt més que parlar, tot el temps sense poder
avançar. Sigui més nacionalista que socialista malgrat que
després, els seus socis, el Sr. Rodríguez Ibarra, li digui que
rebuzna, que brama amb bon mallorquí, que brama, Sr. Sampol.
Nosaltres opinam el contrari, no brama vostè quan defensa els
interessos d’aquestes illes, al contrari, Sr. Sampol, no brama, és
nacionalista, defensa els interessos d’aquestes illes quan fa això.

Jo crec que els ciutadans ens paguen per arreglar els
nostres problemes, per arreglar les coses, i crec, a més, que
no podem tenir. .. , vostè no pot plantejar una visió tan
particular de la corrupció. Hi ha veus de partits que han
animat la divisió del Grup Parlamentari del Partit Popular,
és més, estic convençut que set comissions d’investigació de
cop, de sobte, quan durant anys no s’han presentades,
responen a un interès d’incitar la divisió dins del Partit
Popular, clarament, Sr. Sampol. Vostè sap que això és cert,
vostè sap que només des de que va veure aquesta
possibilitat de fomentar la divisió dins del propi partit, va
presentar aquestes propostes. Es vol estimular
l’incompliment del deure de l’encàrrec de l’elector. Això no
és corrupció, Sr. Sampol. Democràticament triats, elegits ...
, quan en el mateix partit que fa aquestes propostes sí que hi
ha hagut un exemple d’actuació, un diputat del seu partit
que quan ha estat en desacord amb la seva direcció dimiteix
del seu càrrec i se n‘ha anat. No deman ni em vull demanar
qui té la coherència, si qui s’ha anat o els qui han quedat, no
és una qüestió meva, és una qüestió interna, jo respect
aquestes qüestions, però, en cavi, sí que em vull demanar el
per què aquests mateixos estimulen la ruptura dins el grup.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputar, Sr. Sampol, té
vostè la paraula.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President. Senyores i senyors diputats. O parlam de
teatre ... , al temps que vostè parlava, al principi sobretot,
després s’ha posat un poquet més transcendental, el Sr. Pons
ha fet un comentari baixet oferint-li una placa en el Teatre
Principal, em pareix que s’ha lluït molt més que jo.
Anem al primer, noms i llinatges del grup de pressió, es
giri al darrera, Gabriel Cañellas i Fons, assessor de les
empreses de time sharing, aquestes són les empreses que no
volen intervenció. Els hotelers, miri, jo vaig rebre dos
expedients l’altre dia. Vol que li digui què passa amb
aquests hotels que tanquen a so de bombo i platerets, hi va
l’inspector, s’aixeca una acta de pinyol vermell, arriba
l’hoteler, -ahir ho vaig veure-, li fan fer una declaració
jurada per la qual, aquella quarta planta que és ilAlegal, juren
que no l’obriran, ( ... ) obrin i l’hotel està obert tot l’estiu.
Els hotel s que han tancat, ilAlegals, en tornar ( .... ) nou
minuts perquè li passin la informació, d’aquests hotels que
han sancionat, expliqui’m quants turistes han hagut de
canviar d’hotel perquè se n’havia tancat un. Expliqui’m
això, quants turistes han hagut de canviar d’hotel? Ho
deixarem així, llavors jo ja no tenc replica, em podrà posar
blau.

1814

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 3 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

Propostes, jo no faig propostes, bé, em pareix que aquí és el
grup que estadísticament presenta més iniciatives positives, això
no m‘ho negarà. Però, quines propostes es poden deduir?,
llavors veuran les propostes de resolució, què es pot deduir de
la meva intervenció anterior?, per regenerar la vida política,
comissions d’investigació, combatre els manteros, combatre el
time sharing, totes aquestes qüestions. No es pot deduir d’això?
No he parlat de carreteres, de sanitat, de manca d’hospitals, de
gent necessitada, no he parlat de llengua, de normalització
lingüística, de cultura. De què he parlat? De fer volar coloms?
Em sembla que la gent que haurà seguit el debat a través dels
mitjans de comunicació s’haurà sentit molt més identificada
amb les meves paraules que no amb el seu món color de rosa,
Sr. Matas. Em sembla que hi haurà molta més gent identificada
amb el que jo he dit que no amb el que ha dit vostè.
Anem a Banyalbufar i al tema de Branson i tota aquesta
qüestió. No es discuteix un hotel de cinc estrelles. Les normes
subsidiàries de Banyalbufar permeten, d’acord amb el Pla
d’ordenació de l’oferta turística, el canvi d’ús de totes les
possessions de fora vila perquè es puguin restaurar i en puguin
fer un ús econòmic, que pot ser un ús turístic, perquè
possiblement amb l’activitat agrària no es podrien fer aquestes
inversions. Això, al Sr. Branson, per fer un hotel de cinc
estrelles a Son Bunyola, li han dit que sí, i li han dit que si
presenta una alAlegació a les normes per poder ampliar el volum,
li acceptaran, -encara sortia ahir als diaris, això-. Al que li han
dit que no és a 24 xalets a dins un dels espais més bells i més
privilegiats d’aquesta terra. Naturalment, dins una àrea natural
d’especial interès, la LEN permet edificar dins parcelAles de
200.000 metres, això és el que l’ajuntament de Banyalbufar,
assumint les seves competències d’ordenació del seu territori,
vol limitar i vol elevar el sostre d’edificació per impedir
parcelAles de 200.000 metres amb xalets, encara que siguin de
multimilionaris, a la zona més fotografiada de Mallorca, que ha
donat voltes per tot el món i que els turistes que l’han visitada
i han seguit a les revistes del seus països que allìo es volia
urbanitzar i que hi havia un batlle valent, quan parlam que aquí
no hi ha batlles valents que vulguin planificar el seu territori,
han felicitat a aquest ajuntament, i li diuen: "vostè protegeixi el
seu territori, que és un paradís". I el president de les Illes
Balears ve aquí a parlar de creixement sostenible i de preservar
el territori i ens diu que hem de tolerar, que hem de permetre
que s’urbanitzi la Sena de Tramuntana ... , vaja, home. Quin
model és aquest? Urbanitzar els cims de la Serra de
Tramuntana, aquells alzinars que besen la mar, això fa
empegueir, perdoni’m que m’indigni d’aquesta manera.
Urbanitzar Son Bunyola, hi ha anat vostè? Aturi’s passant amb
el cotxe, aturi’s i ho miri, és un pecat urbanitzar Son Bunyola.

Universitat, no hi ha entrat massa. Jo tenc el pressupost
de la Universitat de l’any 1996. No són 3.050 milions. El
pressupost és 3.050 milions més les inversions. Avui, els
responsables de la Universitat li contesten, li diuen que
faltaran 1.000 milions de pessetes. Miri, jo, quan arriben les
competències, em fix en com quedam nosaltres respecte a
als altres. Hi ha un estudi de la pròpia universitat que
compara les universitats de menys de 16.000 alumnes,
universitats com la nostra, i segons les transferències
corrents que necessiten aquestes universitats, surt una
transferència corrent per alumne de 359.000 pessetes anuals.
Amb aquests 3.500 milions que vostès donen a la
Universitat, per transferència corrent, em surt un dèficit de
més de 100.000 pessetes per alumne a l’any. Què significa
això? Que aquesta universitat podrà fer poques inversions.
Les inversions, a la universitat, no només són fer edificis,
inversió és investigar, perquè això es computa en el capítol
d’inversions, i això la Universitat no ho podrà fer. La
Universitat no podrà créixer, perquè si ara té 13.000 o
14.000 alumnes, es calcula que d’aquí a cinc o sis anys en
tendrà 17.000 o 18.000. Ara tendran doblers dos o tres anys,
però d’aquí tres anys, quatre anys, la Universitat de les Illes
Balears, amb aquesta dotació econòmica, estarà ofegada.
Què passa amb la incineradora? Jo agraesc que, d ‘una
vegada per totes, en aquesta tribuna, un dia que es suposa
que hi ha audiència, em permetin pujar aquí, amb el
programa electoral del meu partit de les autonòmiques i de
les municipals. Vostè m’acusa d’incomplir el programa
electoral i d’enganar als electors. Per cert, 30.000 ciutadans
que firmaren no són alAlots, Sr. Matas, són ciutadans molt
conscients, el president de les Illes Balears no ha de caure
en l’error d’un anterior president que deia "aquests de la
foto no són dels nostres". Aquests 30.000 que firmaren
contra la incineradora també són els seus ciutadans,
maldament, per ventura, no el votin, segurament més d’un
també el vota, són els seus ciutadans no són els alAlots, però
bé, hem incomplit el programa electoral? M’acusa
d’incomplir el programa electoral i d’enganar als electors
per no haver aconseguit tancar la incineradora. Si els
haguéssim deixat governar a vostès, en el Consell Insular de
Mallorca, avui la incineradora estaria tancada? No, diu el
Sr. Cañellas, Miri, el PSM va tenir el 14% dels vots, el PSM
va tenir el 14% dels vots aproximadament, no va arribar bé.
Amb aquest 14% dels vots hem contribuït a paralitzar el
50% de la incineradora, dels quatre forns, dos. Tenim la
consciencia ben tranquilAla al respecte, perquè sabem que si
avui governàssim, els quatre forns ja estarien en marxa. Són
vostès els qui posaren en marxa el projecte i ara contradiuen
el seu programa electoral, era al cent per cent partidari de la
incineració, no votant les tramitacions que fan falten, per un
pur interès partidista de desestabilitzar una institució. Qui
traeix al seu lectorat? Qui enganya al seu electorat? El PSM
que ha contribuït a paralitzar mitja incineradora i que no ha
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pogut fer més? O vostès, partidaris de la incineració, que ara,
per desestabilitzar, passen del projecte que vostès varen
impulsar? Em sembla que la situació està ben clara.

Una sentència, una sentència de la inspecció tècnica de
vehicles contra vostès, va ser el Govern balear qui va adjudicar
d’una manera irregular aquesta concessió. És a vostès a qui el
Tribunal Suprem va condemnar declarant aquesta adjudicació
irregular, és al Govern balear del Partit Popular. Ara tenim una
patata calenta amb un conflicte jurídic, els juristes no es posen
d’acord, un tira cap aquí i l’altre tira cap aquí desà. Però
s’arreglarà i s’arreglarà molt abans, s’executarà aquesta
sentència molt abans que, per exemple, la sentència de la
pedrera d’Establiments que els obliga, a vostès, a Palma, des de
l’any 88, una sentència del Tribunal Suprem des de l’any 88 i
no l’han executada. Em sembla que en això de tirar sentències
pel cap, vostès encara hi perden.
Sr Matas, vostè queda aquí. Surt, aparentment, amb unes
noves formes, pareix que vol rompre amb el passat i jo reconec
que a la meva intervenció l’he tractat amb una certa duresa,
però amb una duresa que correspon a la seva actitud, perquè una
cosa són les paraules i una altra són els fets. Vostè, en aquests
quatre mesos de govern, no ha romput amb el passat, no ha
canviat la manera de fer les coses, no ha actuat amb més
transparència i amb més imparcialitat. La setmana passada va
enviar aquí un expedient que hi faltaven documents, pareix ser
un document que havia de ser firmat per vostè, dins l’expedient
de la Conselleria d’Agricultura. No envien els expedients
complets. Vostè no ha actuat respectant la igualtat
d’oportunitats. He de parlar de la distribució partidista que ha
fet del Foner II, sense convocatòria, distribuint les ajudes als
ajuntaments del Partit Popular, bàsicament. Hem de parlar de
com estan adjudicant els camins rurals als seus ajuntaments.
Hem de parlar de la ruta cicloturística de la Mancomunitat del
Pla de Mallorca que només agafa cinc ajuntaments i ha de fer
equilibris, i no sabem si túnel, per no entrar dins un ajuntament
que no sigui dels seus. Una idea de la Mancomunitat del Pla, de
13 ajuntaments, i curiosament el Govern balear només
subvenciona la ruta cicloturística a cinc ajuntaments, els cinc
ajuntaments del Partit Popular de dins la Mancomunitat. Sr.
Matas, això no són canvis de formes. Això és actuar amb
parcialitat, amb discrecionalitat, amb favoritisme.
Vostè no és distint. La demostració que no és distint l’ha
feta avui al matí, em serveix per sortir de camí a la rèplica.
Consider que l’ús que fa de les rèpliques, el que ha fet avui al
matí amb el Sr. Grosske, és una vertadera covardia. Ara que jo
ja no puc replicar, em pot fer el mateix. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, té vostè la paraula
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
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Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Sampol, a
què té por? Que parli? Que utilitzi el meu torn de paraula?
La paraula mai ha d’asustar, mai ha de fer por. No es
preocupi. No pateixi, només són paraules.

En primer lloc, vostè diu, ja és la segona vegada, de les
cinc aquestes, l’altra vegada ja li vaig demanar el mateix i
vostè, com sempre, va fer una passa enrera, vostè diu que hi
ha un mal anomenats empresaris que han ... , vol dir? Com
vol que li demani? Com vol que li demani? Noms i llinatges
dels empresaris, Sr. Sampol, si s’atreveix. Li he demanat
quatre vegades.
Vostè està sembrant sempre el benefici del dubte,
calumnia que alguna cosa queda. No hem tancat cap hotel,
3.000 places tancades, sap com funciona un tancament
d’allotjament? Ho sabrà aviat perquè la transferència serà al
Consell Insular, aviat. Esper que en aquell moment s’enteri,
però parli amb coneixement de causa. Procés, s’ordena, es
comprova si s’ha tancat, es precinta i, en cas que no es faci
cas d’aquest precinte, s’envia al jutjat, perquè no tenim
potestat per res més, Sr. Sampol. Hi ha tres casos en els
jutjats. Què més vol que facem? Ara pot sortir vostè a
rectificar aquí i dir que el que ha dit és una falsedat? No, no
ho farà, però vostè ja ha deixat el dubte, ja ha deixat el
dubte i ja ha deixat
la calumnia.
Els manteros, els flassaders, s’aixequen actes, no és una
qüestió. En primer lloc, voldria també saber quin és aquest
ajuntament que té una empresa ilAlegal. Vostè sap que
aquest problema dels manteros és un problema que és difícil,
aquest govern ha fet feina, té a Turisme tres expedients a
manteros, però les empreses són difícil de perseguir perquè
són empreses que desapareixen. El problema és que la
vigilància ha de ser una vigilància d’altres administracions
que en un moment determinat, no són capaços de trobar,
precisament, aquests senyors que funcionen amb aquest
tipus d’empreses. No és un problema d’una administració,
és un problema de totes les administracions. És un problema
de dificultat per trobar el nom social de l’empresa que, en
molts de casos, és una empresa fantasma.
El temps compartit, el time sharing, hi ha tres expedients
de tancament, ja fets per la conselleria. Tendrem la primera
normativa més avançada, li pesi a vostè o no li pesi, utilitzi
això vostè amb el seu benefici per intentar, una altra vegada
més, sembrar obscurantisme. La legislació és la que és i la
que volem fer perquè creim que és la millor per als
ciutadans d’aquestes illes. Sé que ara vostè no em dirà res
més que això, perquè ho sap, farem la legislació, sense cap
tipus de pressió, que convé als ciutadans d’aquestes illes.
Ho sap perfectament. Miri, vostè no sempre ... , no voldria
donar la sensació de parèixer irrespetuós amb vostè, al
contrari, no hi ha increment de places turístiques. La
liquidació, en aquests moments, gairebé és la mateixa
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perquè s’estan reconvertint places antigues que es
reconverteixen en places noves. Per què ha de deixar un
missatge distint en el carrer? Per què ha de sembrar el dubte?
Quin interès té vostè sembrant dubtes? No hi ha increment de
places turístiques.

Sr. Branson, l’hotel era no, està publicat a un periòdic, està
publicat portada d’un periòdic. Diu mentides el periòdic? Jo dic
mentides? Està publicat a un periòdic. Vostè ha sortit aquí a dir
que jo volia urbanitzar la Serra de Tramuntana. El Partit
Popular, a la Serra de Tramuntana, per cert, tenc la sort
d’anar-hi sovint, és exemplar, Sr. Sampol. Les mesures més
protectores sobre ordenació territorial i urbanisme són dels dos
ajuntaments del Partit Popular, Deià i Valldemossa, mesures de
protecció, a Valldemossa, tres vegades per sobre el que és legal
inicialment previst, tres vegades per sobre. Municipis del Partit
Popular que són exemples de conservació del patrimoni, de la
natura i del medi ambient. Nosaltres ... , vostè no pot aquí
calumniar i dir que jo vull urbanitzar la Serra de Tramuntana,
però, on s’ha vist mai? Jo li vull repetir el mateix, perquè no
quedi cap dubte. L’hotel del Sr. Branson és un hotel que pot
donar feina, mantenir la possibilitat que aquesta gent de
Banyalbufar també tengui dret a viure, també tenguin dret a
tenir llocs de feina, i compatible amb un batlle que fa molt bé
si vol preservar el seu patrimoni, nosaltres l’ajudarem, però
això, no és així. Vostè vol llançar aquí un missatge que jo m‘he
oposat a aquest hotel, que jo he dit que sí a aquest hotel i que
vostè diu que no, no, que jo vull urbanitzar tota la Serra de
Tramuntana, no, si l’hotel compleix els requisits, és legal, és un
hotel de luxe, de qualitat, de preservació de la nostra
arquitectura, dels nostres costums, del nostre patrimoni,
benvingut sigui perquè és una inversió a la qual hauríem de
posar estores. I això és el que fa aquest president, i ben orgullós.
Vull, ho he dit, futur per als meus ciutadans, no vull tornar al
segle XIX, no vull parèixer-rne a un país del nord d’Àfrica. No
vull fonamentalismes, vull progrés, respectant el medi ambient,
però progrés, desenvolupament sostenible, efectivament. Els
criteris de la Serra de Tramuntana estan aprovats. Els hem
aprovats. El Govern ha aprovat els criteris de la Serra de
Tramuntana. De la cosa de Marratxí, no mi’acusarà. És un soci
seu, no és nostre, per l’amor de Déu.
Vostè també ha intentat sembrar dubtes quant a les ajudes de
la reforestació, de les ajudes agrícoles. Les ajudes de la
reforestació, expliqui com han funcionat. Vostè ha de sortir aquí
i explicar que són unes ajudes que van por petición de parte, que
tothom que ha fet petición de parte pot tenir aquestes ajudes,
però si no fan petición de parte no les poden tenir. Que més
voldríem que donar ajudes de reforestació a tothom. I li cou, li
cou perquè a nosaltres ens preocupen els agricultors, i li cou
perquè nosaltres feim feina per als agricultors, i li cou perquè
nosaltres mai deixarem que ni vostè ni ningú, per cap interès,
sembrin dubtes de clientelisme en la nostra relació amb els
agricultors. Ben al contrari, els defensarem sempre, malgrat
vostè m’acusi de clientelisme, tant se me’n dóna.

Els petits empresaris, m’ompl la boca, naturalment que
m’ompl la boca de parlar dels petits empresaris i del que
hem fet per a ells, i del que farem, formació, actius fixos,
innovació tecnològica, pla d’equipaments comercials, pla de
comerç, industrialització. Naturalment, i tot, perquè els
petits empresaris són els únics capaços de crear llocs de
feina i els únics que, efectivament, creuen en la iniciativa
privada perquè l’han de patir ells, si els va malament tenen
que partir ells el cost, ho torn repetir, però amb l’oportunitat
de tornar començar. Això és el principal actiu de la nostra
economia. No han d’anar a menjar de l’administració
pública.

L’administració més eficaç d ‘Espanya i, per
descomptat, a les Illes Balears crec que n’hem fet mostra.
Que tenim una administració eficaç, la tenim, que pagam
com Déu mana. Com paguen vostès? Poden fer una
enquesta entre els seu s proveïdors a veure com paguen
vostès o com paguen els proveïdors, com són pagats a la
Comunitat Autònoma, el servei, naturalment. Tenim la
intenció de tenir una administració excelAlent. Si Madrid ens
tanca les butxaques, en aquests quatre mesos, jo és que aquí
em rendesc, Sr. Sampol, em rendesc, no em puc
comprometre a obtenir de Madrid i del Govern central, en
aquest ritme de progressió, el que hem fet en aquests quatre
mesos. La Universitat de les Illes Balears no ha de mirar el
pressupost. Home, no enganyi, el que importa és el que ve
de Madrid, cost efectiu de la transferència, cost efectiu,
perquè el pressupost de la Universitat, vostè sap que té taxes
que són d’organisme autònom, té totes les vendes que fa la
Universitat, això no ho hem de comptar, això ho segueixen
tenint. Què rebia de Madrid la Universitat? Això és la
transferència universitària perquè hi ha que respectar
l’autonomia de la Universitat, nosaltres la respectam. Què
rebia, què rebia? 3.000 milions de pessetes. No rebia 3.000
milions de pessetes, Sr. Sampol? No rebia 3.000 milions de
pessetes, curs 95-96? És capaç de dir- me que no? Per
l’amor de Déu, és el cost efectiu. Madrid enviava 3.050
milions de pessetes de la subvenció nominativa que era el
cost efectiu de la transferència, bàsicarnent. No, senyor,
perquè les inversions ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, deman que no mantinguin un debat creuat i,
molt manco, amb els altres grups, no li dic a vostè
concretament, Sr. Sampol.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Perdoni, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Continïi.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
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Perdoni, Sr. President. Subvenció nominativa, 3.050 milions
de pessetes, cost efectiu de la transferència, li he dit, avui al
matí, que a més d’això, un diputat d’aquesta cambra demanava,
a més de 3.313 milions, 500 milions per inversió, quatre anys,
500 milions per inversió en quatre anys que és molt més del que
havíem rebut mai. 4.500 i això són faves comptades. Amb
aquests 4.500 milions de pessetes farem inversions en la
Universitat perquè hem aconseguit doblers per fer aquestes
inversions i farem inversions per poder, també, donar, alguna
cosa que veig que a vostè li preocupa manco, els serveis
universitaris a Menorca i a Eivissa, naturalment.

Sr. Sampol, crec que respecte al finançament autonòmic
vostè vol donar un exemple, dolent a un moment determinat.
Vostè va rebre un informe equivocat abans que es resolgués la
negociació i va fer aquest informe seu, com a definitiu. Vostè
donava un exemple que el Partit Popular havia en la seva
negociació, era un informe de les autonomies que, vostè ho
recordarà, va ser totalment equivocat. Vostè va sortir als mitjans
de comunicació i vostè va dir que el Partit Popular s’havia
equivocat, que el Partit Popular havia fracassat, abans que
acabàs el sistema. Però resulta que la negociació va ser
totalment distinta i el resultat va ser radicalment distint. Això li
va costar aquesta crítica ( ... ). Jo crec, Sr. Sampol, que si li
importen de veritat les Illes Balears, vostè s’ha d’afegir com a
una pinya per donar suport a la defensa de les Illes Balears i la
resta són contes. Vostè està amb aquell que li ha dit que brama,
en defensa d’aquestes illes, i vostè, li vull repetir, no brama.
Vostè quan està defensant els interessos de tots, vostè està fent
un nacionalisme, però un nacionalisme que sempre comptarà
amb el nostre suport. Desgraciadament, sovint es queda en
paraules i, a vegades, no arriba al fons de la qüestió.
Vull acabar, també, com fa vostè, fent un poc de recull de
l’hemeroteca, això que li agrada a vostè tant. Només li vull
recordar dues coses que demostren el contrari del que vostè ha
dit en els dos programes. Primera, Sr. Morro, "Morro propone
a los militantes del PSM que insistan en los aspectos que unen al
resto de los partidos como la incineración", i molt més dramàtica
la segona, un diari Baleares, un poquet abans de les eleccions
autonòmiques, preguntat, vostè diu: "abans d’un pacte amb el
PSOE hem de resoldre la qüestió del finançament i de la manca
d‘inversions", i la periodista li diu, -era el diari Baleares-,
"¿perdonaría?", i vostè contesta: "perdonaríem moltes coses
menys una: la incineració". (...).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al torn del Grup Parlamentari
Socialista. El seu portaveu té la paraula, el Sr. Francesc Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa quatre mesos,
en aquell diàleg de sort, anomenat debat d’investidura, mentre
el Sr. Matas prometia les grans virtuts, feina, austeritat,
transparència, i les innovacions ideològiques d’ús polivalent,
creixement ecològic, desenvolupament sostenible, els altres
l’interrogàvem, sense èxit, sobre com aviat arribat fins aquí, per
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què es produïa el canvi de president, quina participació
havia tingut en la conspiració interna que havia substituït al
president anterior, com podia rompre els lligams amb la
corrupció de 12 anys si als seus protagonistes els devia la
presidència. No hi havia resposta. Eren qüestions fora
d’agenda, eren qüestions ratllades per algú amb retolador
vermell. Ahir tampoc no hi va haver resposta per aquestes
qüestions. Tampoc no va aportar resposta a la greu crisi,
política i moral, en que els abusos dels 12 anys han posat a
les institucions i a la ciutadania de les Illes Balears. No
cauré en una política en minúscules ni en bregues de partits,
Matas dixit, ho deia fa quatre mesos i ho repetia ahir. No tan
sols hi ha caigut durant 120 dies, sinó que, a més, ho ha
practicat aquí ahir. Durant quatre mesos, el Govern ha estat
dedicat al Partit Popular, a les llistes, al protagonisme
intern, amb escassa dedicació a les tasques executives. Els
consellers han comparegut aquí, en el Parlament, fa dues
setmanes, i en general han escenificat una patètica repetició
d’allò que fa un any ells mateixos, o els seus antecessors,
havien dit en idèntica circumstància, explicar el programa
per a la legislatura, política amb minúscules. Ahir, gran part
del discurs del president va ser de baixa volada, va ser de
vol galAlinaci, amb la seva oposició a l’oposició. Jo crec que
si el Sr. Matas és el candidat del Partit Popular, l’any 99
serà un magnífic cap de l’oposició, en el seu maniqueisme,
bons i dolents, blanc i negre, quan parla del Govern central,
segons sigui el socialista o sigui el del Partit Popular, en la
seva pretensió d’estendre a tots els partits els problemes de
descomposició interna del Partit Popular de Balears, perquè,
Sr. President, a les Illes Balears, on els socialistes governen
o hem governat a ajuntaments importants i a consells
insulars, cap socialista ha estat mai condemnat per fets
relacionats amb el seu càrrec públic, cap socialista ha estat
mai condemnat per corrupció, cap socialista està sent
investigat per la Justícia. En contra del que vostè ahir
falsament afirmava, el Partit Popular no ha assumit mai
responsabilitats polítiques per fets de corrupció. Que el
president del Partit Popular sigui Gabriel Cañellas, que el
Sr. Berastain sigui conseller del Govern, efectivament, no
té paralAlel amb altres partits, amb això tenia vostè raó, que
no hi havia paralAlel, en la situació de Balears, amb cap altre
partit.
Senyores i senyors diputats, a Navarra, un president del
Partit Socialista, en 24 hores, va deixar la presidència, va
deixar el càrrec de diputat, va deixar de pertànyer al Partit
Socialista, el Partit Socialista va deixar de governar la
Comunitat Autònoma de Navarra, prèviament a qualsevol
sentència, prèviament a qualsevol imputació que la Justícia,
per una informació que l’afectava, que afectava la seva
moral. Si el Partit Popular fos capaç d’actuar, a Balears,
d’aquesta manera, efectivament, en aquest parlament,
podríem deixar en mans de la Justícia moltes qüestions que
ens ocupen i dedicar-nos a altres qüestions, com li
agradaria, segur, al Sr. Matas. Però, el temps no passa,
repassant els discursos d’aquests darrers 16 mesos, el
discurs de no fa poc més d ‘un any del Sr. Soler, la
investidura, els discursos dels consellers, fa un any, quan
van comparèixer en aquest parlament, el del Sr. Matas a la
seva investidura, els consellers fa tres setmanes, el Sr.
Matas ahir, i la conclusió és que els rellotges s’han aturat,
que tot està igual, que ningú ha tocat res, com la casa
tancada a la mort d‘un familiar que vivia tot sol i visitada
mesos més tard, tot és allà mateix. Però tot sembla vell, s’hi
ha posat una gruixuda capa de pols. Les directrius
d’ordenació territorial, a què ens sona ja aquesta vella
proposta?, la Llei del sol rústic, la Sindicatura de Comptes,
el padrí ja ens parlava, les transferències als consells
insulars, el Pla energètic, el Pla d’equipaments comercials,
el Pla del Pla de Mallorca, vell, res ha avançat, tot està com
estava. I aquesta aturada de rellotges, aquesta paralització,
aquesta crisi, què la provoca? La incapacitat del Partit
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Popular, de resoldre dues qüestions ben relacionades una amb
l’altra: la successió del president dels primers 12 anys
d’autonomia i del Partit Popular i la superació de la corrupció
d’aquests 12 anys. D’aquesta incapacitat per passar curs,
després d’haver aprovat les matèries i haver-les assimilades al
curs anterior, surt la presidència del Sr. Matas. Sotmès a un
dilema, per una part, vol obrir un nou horitzó, es vol obrir camí
com a president, però, a la vegada, ha de callar, ha de callar i
atorgar sobre els reprovables accessos de la gestió anterior.
Aquest dilema li crea problemes de difícil solució. Proposa un
suposat codi ètic per al futur del seu partit, però manté les
posicions més ultra conservadores quant a responsabilitats
polítiques. El Sr. Soler, quan era president, deia que cessaria a
qualsevol, fos conseller o director general, sense esperar
sentència, en cas de processament. El Sr. Acebes deia: "els
processats han de renunciar", però el Sr. Soler diu: "només
s’han de separar de l’acció política, les persones involucrades
en casos de corrupció en sentència ferma", la posició més ultra
conservadora de totes, criticada àmpliament pel Sr. Álvarez
Cascos, que diu que li preocupa realment, enormement, la
presencia d’un imputat en el Govern balear, on ha estat
revalidat com a conseller, perquè aquesta situació no és
desitjable ni convenient ni entra en les normes de conducta del
Partit Popular.

Per aquest camí, el govern del Sr. Matas no comença la
historia. El Sr. Matas no és Adam, és pur continuïsme, pura
continuïtat de l’anterior, s’ha subrogat, ha assumit les
responsabilitats polítiques dels 12 anys de canyellisme, per
l’origen de la seva investidura, pel seu propi posicionament, per
la seva pròpia decisió. Així, com es pot mirar endavant? Quan
s’està immobilitzat, quan s’ha trepitjat el parany i es tenen les
punxes clavades en el peu, per molt d’èmfasi que es posi en
cridar "endavant, endavant", si no es desmunta el garbell, si no
es curen les ferides, no es pot avançar. De res val expressar que
el passat no preocupa i que només interessa el camí cap al futur,
si els qui han governat la comunitat, en temps d’abús i de
corrupció, el governen a vostè, Sr. Matas. La corrupció política
fa estralls moral s a la nostra ciutadania, dóna una pèssima
imatge de les Illes Balears, vam tenir una mala imatge amb la
primera balearització, aquella imatge que relacionava les Illes
Balears, amb la destrucció massiva del litoral pel creixement
turístic incontrolat. I ara estam donant una nova imatge de
balearització, la imatge del saqueig, de l’aprofitament privat des
del Govern de la Comunitat Autònoma. A més, és una feixuga
càrrega econòmica, extrapreus a les obres públiques per poder
pagar les comissions ilAlegals, participacions voluminoses a
empreses privades, sense propòsit d’esmena, 1.000 milions a
Yanko, que de fet sembla que aixecava els béns, 800 milions a
Bon Sossec, un cementiri privat agonitzant quan li varen donar
aquestes ajudes, l’adquisició de terrenys i d’edificis a preus
artificialment desorbitats a Cala Mondragó, al carrer Foners, la
Conselleria d’ Agricultura, a Can Salas, desviament d‘interessos
produït per dipòsits bancaris del Govern, però certament, també
preocupen als ciutadans altres qüestions. El ciutadà veu que, a
part de la greu corrupció, hi ha problemes que perduren, que es
mantenen, que no es resolen, la feina, especialment dins aquest
camp, l’estacionalitat que baixa els salaris anuals del
treballador, que provoca pensions, actuals i futures, més baixes
que la mitjana, que crea una dificultat de competitivitat a les
Illes Balears enfront d’altres destins turístics, preocupa als
ciutadans el creixement continuat de la capacitat d’acollida a les
Illes Balears, siguin llits hotelers, siguin extrahotelers, siguin
apartaments, falsos habitatges, segones residències, l’increment
de la capacitat d’acollida contra qualsevol criteri d’equilibri
entre població i recursos naturals. Preocupa l’edificació

incontrolada al medi rural. Preocupa l’allargament de
solucions excepcionals en un tema tan bàsic com l’aigua
potable, com l’operació vaixell, sense veure avançar les
solucions definitives. Preocupa que hi hagi tants de morts a
les carreteres, a Espanya baixa l’índex anual de mortalitat i
a les Illes Balears es dispara creixent, sigui per poca atenció
a la seguretat, sigui per materials de construcció dolents,
sigui per mals hàbits dels conductors, sigui per insuficient
dotació de Guàrdia Civil, sigui per jornades excessives dels
conductors professionals, però, de fet, els morts creixen i no
es veu una acció coordinada per posar-hi fre.

Que no se sigui capaç de controlar una malaltia com la
SIDA i fer-la disminuir, que les barreres per als impedits no
disminueixen ni tan sols als edificis públics, que un nou
hospital, el de Manacor, no es posi en funcionament per
causes incomprensibles, o que un hospital públic, el general,
de Gesma, no tengui el nivell de qualitat equiparable en
equipament i en tecnologia sanitària en perjudici de la
població que té assignada, o que un hospital, el psiquiàtric,
sigui impropi del nostre temps i del nostre país. Preocupa,
Sr. President, el que passarà quan el transport de passatgers,
aeri i marítim, es privatitzi, quan es privatitzin les
companyies Ibèria i Transmediterranea, preocupa com es
garantirà el transport a les línies i amb les freqüències
adequades que no interessin al mercat. Preocupa que el
bilingüisme no es fa realitat, ni tan sols a les generacions
que surten dels cicles educatius generals. Els alAlots i les
alAlotes no dominen per igual les dues llengües, el català i el
castellà. I preocupa i desconcerta la distancia abismal entre
el que prometia el Partit Popular de Balears i els fets, que
baixarien els imposts i els pugen, que es motivaria als
funcionaris, entre altres coses, amb una retribució justa, i els
congelen els salaris, a pesar del conveni per tres anys que
havien subscrit sindicats i Govern, que caurien sobre les
Balears inversions públiques amb la major abundància i ens
trobam amb el retall pressupostari més fort mai imaginat.
Obres urgents per tenir aigua potable, posposades,
inversions escolars amb un retall del 37% per a l’any 1997,
precisament l’any anterior a la transferència, les altres
inversions promeses, conservatori de música, biblioteca de
les Illes Balears, rehabilitació del castell d’Eivissa,
depuració terciària, ni notícia d’elles.
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socioeconòmica central de les nostres illes, sembla que el
Govern comparteix una idea excessivament còmoda i estesa
entre alguns empresaris, si guanyam prou a l’estiu, per què
ens hem de complicar la vida a l’hivern?

S’ha produït un gran canvi d’actitud en el Govern i en el
president, que també formava part de l’anterior govern, un canvi
d’actitud, de tarannà, des del victimisme més agressiu a la
docilitat més complaent, al conformisme còmplice amb les
decisions del Govern central. Així veim el silenci davant les
declaracions d’un director general de la Guàrdia Civil que ve a
les Illes Balears i diu que les casernes de la Guàrdia Civil, les
han de finançar les comunitats autònomes i els ajuntaments. La
manipulació de la informació sobre el projecte dels pressupost
generals de l’Estat per a l’any 1997 per ocultar el fort retall
d’inversions estatals a les Illes Balears. La comprensió, i quasi
justificació, de la nova taxa aeroportuària, un nou impost per
viatjar amb avió a una comunitat autònoma que només es
relaciona amb l’exterior, bàsicament, a través dels aeroports,
que ara serà petita però, un cop creada, ja creixerà. Una
alabança ilAlimitada a un sistema de finançament autonòmic que
no recull les exigències plantejades, defensades pel Govern i
que havien motivat, fins i tot, un recurs davant el Tribunal
Constitucional. Que la població turística, consumidora dels
serveis, seria bàsica pel càlcul del finançament, que hi hauria un
major pes de la insularitat, que les Balears s’equipararien a tres
províncies, que la superfície de les Illes Balears respondria a
altres conceptes no exactament territorials. I on és la inversió
extraordinària en carreteres que havíem de trobar a la tauleta de
nit al dia següent de l’entrada del PP en el govern d’Espanya?
En el pressupost de l’any 1997 no hi ha res.
Preocupen les qüestions turístiques perquè el turisme és el
sector hegemònic de la nostra economia. Preocupa que no se
sigui capaç de complir, al cent per cent, una normativa contra
incendis que fa tants d’anys que està en vigor, que no es
restringeixin pràctiques comercials de baixa qualitat com el "tot
inclòs" que perjudiquen al conjunt de l’economia turística, que
perjudiquen al petit negoci, que perjudiquen al teixit de petits
negocis que, junt amb els hotels, conformen les zones
turístiques. Que no es tallin els abusos i les estafes en matèria
d’apartaments a temps compartit, que s’hagi renunciat als
objectius inicials del POOT, del Pla d’ordenació de l’oferta
turística de Mallorca, i s’hagi devaluat el seu abast per així
poder alAludir la seva inoperància, que no es plantegi
seriosament l’estacionalitat com a qüestió central, com a qüestió

Però d’entre aquests problemes, em vull detenir un
moment en el de l’aigua potable amb suficiència i qualitat.
És un problema resultant de la falta de previsió durant 12
anys, durant els 12 anys de creixement expansiu de places
turístiques, d’urbanitzacions, sense preveure el crac
hidràulic que s’atracava. Ara estam baix mesures
extraordinàries i cares, com és el transvasament marítim de
l’aigua de l’Ebre a la badia de Palma, en espera de la
solució, de l’execució de dos projectes bàsics, la
dessaladora i el transvasament de sa Costera. Dues obres en
condicions de tenir un fort impuls dins l’any 1997. Però
quina no serà la nostra sorpresa quan coneixem els
pressuposts generals de l’Estat, els pressuposts d’inversions
i ens trobam que d’aquestes dues obres, els pressuposts de
les quals pugen 12.200 milions de pessetes, n’hi ha prevists
350 per a l’any 1997, 350 per a la dessaladora de la badia de
Palma, o sigui, menys del 5% del pressupost d’aquesta obra,
i O pessetes per a la inversió de sa Costera. Dues obres
extraordinàriament urgents posposades durant l’any 1997,
de fet. Aquest és el tractament que el Partit Popular dóna als
problemes més urgents de les Illes Balears. Pot ser està
previst que al transvasament de sa Costera, o sigui, 5.000
milions de pessetes, ja se li apliqui el nou sistema d’obres
hidràuliques de peatge que proposa la modificació de la Llei
d’aigües incorporada a la Llei d’Acompanyament del
Pressupost del 1997 i l’haurem de pagar a través de la tarifa
de l’aigua a un concessionari privat?
Però, atenció, atenció, senyores i senyors diputats, cap
d’aquestes dues obres, sa Costera i la depuradora de Palma,
està previst que estigui acabada abans de l’any 2000; cap
d’aquestes dues obres, en el millor dels casos, estarà
acabada, segons la programació quadriennal dels
pressuposts, abans de l’any 2000. Però els vull recordar que
la llei, no aconseguida en contra dels socialistes, la Llei del
transvasament marítim, sinó aconseguida amb tot el suport
i tota la colAlaboració del Govern socialista i del Partit
Socialista, aquesta Llei del transvasament marítim des de
l’Ebre a les Illes Balears acaba dia 31 de desembre del
1998, acaba dos anys abans que la previsió de finalització
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de cadascuna d’aquestes dues obres, bàsiques per a l’abastiment
de la badia de Palma. Això, senyores i senyors diputats,
requereix un enèrgic pronunciament d’aquest parlament de les
Illes Balears, en aquest debat.
El discurs mediambiental, l’ordenació del territori, un
urbanisme racional, no es pot situar en un pla paralAlel al de la
realitat, ha de tocar en terra, ha de tenir aplicacions
quotidianes; disseny de futur sí, i ben necessari, però aplicables
des d’ara mateix, des d’avui mateix. Els grans principis, les
grans declaracions no poden conviure amb els excessos de
sempre, fa falta sanejar els planejaments urbanístics per evitar
que les espases que penges damunt els nostres caps no caiguin
damunt nosaltres. S’ha de passar, també en urbanisme, de
l’economia especulativa a l’economia productiva, i això té un
cost polític de decisió i té un possible cost econòmic
d’execució, i per molt que es parli que el sector de la
construcció es dedicarà a obres de rehabilitació, sense
desclassificació de sòls excessius, el futur urbanístic, ambiental
i paisatgístic no serà millor en el futur que en el passat, en serà,
simplement, una caricatura.

Per això, Sr. Matas, Sr. President de les Illes Balears, jo el
cit a definir-se sobre algunes qüestions concretes, a definir-se
sobre la desclassificació de sòls urbanitzables a Calvià, un
municipi -no hi ha dubte- emblemàtic, i que si agafa la bandera
de la desclassificació pot servir de model a molts d’altres
municipis de les Illes Balears. Jo el cit perquè es defineixi sobre
la reserva natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera; és, de
fet, el nostre segon pare nacional a les Illes Balears per llei del
Congrés de Diputats; quina és la gestió que proposa el Govern
de les Illes Balears? Per què l’alentiment de tots els instruments
d’ordenació del territori, convertits en pura propaganda
política? Ni la darrera data facilitada per vostès fa un any i que,
a més, havia estat cada any canviada, que el mes de setembre es
tendria l’avanç de les directrius d’ordenació territorial ha pogut
ser complida pel Govern. Fan falta decisions en matèria
d’ordenació del territori i de medi ambient i recursos econòmics
per actuar, per rehabilitar les pedreres, per rehabilitar els
abocadors de fems, per desactivar espoletes urbanístiques que
poden esclatar en qualsevol moment.
L’economia millora, la construcció es torna animar, hi torna
haver projectes immobiliaris i turístics; es va desaprofitar la
crisi anterior per sanejar l’urbanisme, per posar ordre, per
racionalitzar, per fer net, i ara el Govern li posarà el cascavell
al tigre de la forta expansió que es torna atracar?
Ordenació territorial, creixement sostenible, s’han plantejat
sempre com a decisions que han de resoldre un extens debat i
del més ampli consens polític i social, però el temps corre i
aquests dignes objectius no passen per la prova dels fets.
D’aquest debat d’avui, senyores i senyors diputats, ha de sortir
una articulació de la concertació, del consens per les directrius
d‘ordenació territorial, per la legislació del sol rústic, per
ordenar les àrees naturals d’especial interès, per fer una nova
legislació urbanística a les Illes Balears.
Després de tretze anys d’Estatut d’Autonomia, des del 1983,
amb una reforma competencial del 1994 com a resultat dels
pactes autonòmics del 1992, a punt de ser esgotada, ja, només
li falta la transferència en educació, creim, els socialistes, que

és el moment d’iniciar una reforma de l’Estatut d’
Autonomia, amb un model de finançament, per al 1997 i
següents, que desborda l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, ja que exigeix una reforma de la Llei Orgànica del
Finançament de comunitats autònomes i, en conseqüència,
d’aquells articles de l’Estatut d’Autonomia que en són,
quasi pura, transcripció. És necessari reformar l’Estatut
d’Autonomia, pels problemes de funcionament institucional,
evidents, indiscutibles, que es produeixen a les Illes Balears,
entre el Parlament i els consells insulars, que tots dos tenen
una insuficient dimensió política. És el moment, des d’avui,
des de demà, d’acordar iniciar la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, no tan sols per resoldre aquesta
disfuncionalitat Parlament-consells insulars que hauria de
ser de tractament prioritari, sinó també per revisar
continguts, per modernitzar funcionaments, per pujar sostres
competencials, per fer possibles noves cotes d’autogovern.

Els consells insulars, en tretze anys, des del 1983, com
han avançat en relació als avanços competencials,
pressupostaris, del Govern de la Comunitat Autònoma? Si
feim aquesta comparació ens trobarem amb una conclusió
indiscutible: l’esperit descentralitzador de I’Estatut d’
Autonomia del 1983 ha estat traït; hi ha poca fe, hi ha poc
entusiasme en el Partit Popular en la descentralització del
poder polític. El pes deIs consells insulars en relació al
Govern, quant a competències autonòmiques, no tan sols no
creix un any pel següent, sinó que disminueix; el ritme
d’assumpció de competències és de reducció de velocitat, de
frenada; les transferències estan mal dotades, tant les
transferides amb anterioritat -cultura, patrimoni, esports,
urbanisme, etc.- com les pròximes que s’anuncien i que
estan en tramitació en matèria d’ordenació turística. La llei
permet imposar competències mal dotades als consells
insulars, però si el sistema aquí vigent fos un sistema
paralAlel a aquell que existeix entre I’Estat i les comunitats
autònomes, entre el Govern balear i cadascun dels consells
insulars podem assegurar que algunes d’aquestes
transferències no s’haguessin fet mai, no s’hagués acceptat
mai la seva baixa dotació econòmica, haguessin estat
clarament rebutjades.
El sistema de finançament dels consells insulars no es
revisa, no es replanteja, no s’actualitza, no participa de les
millores del sistema de finançament de la Comunitat
Autònoma. A més, les competències als consells insulars,
curiosament, són envejades pel Govern, són desitjades, i en
la pràctica competides mitjançant recursos extraordinaris,
programes ben dotats, per fer coses, des del Govern, en
matèries transferides als consells insulars. I aquest Pla
Mirall de pobles i barris ens permet bones reflexions en
aquest sentit; en principi, s’hi tendria res a dir, d’un pla
d’importants inversions per ajudar a mantenir i millorar el
patrimoni cultural, els nuclis tradicionals historics, les
façanes, el mobiliari urbà, l’embelliment dels carrers
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comercials?, però feim una reflexió i pensam: i els ajuntament,
què en poden pensar, d’això? Potser els ajuntaments hi estiguin
d’acord, potser pensin que ja estan molt endeutats per altres
plans anteriors, potser pensin que tenguin prioritats, qüestions
més urgents, no tan sols aquelles que plantejaven aquí i que
encara hi són en matèria del cicle hidràulic d’aigua i
clavegueram; hi ha una necessitat extrema de conduccions
d’aigües pluvials en els pobles, en els barris; ara mateix hem
tingut l’experiència que, just plou d’una manera intensa veim
com hi ha aquest dèficit d’infraestructura, uns sistemes unitaris
d’aigües pluvials i aigües residuals que inunden les estacions
depuradores quan plou.
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perquè res no canviï, perquè tot continuï igual, és pura
continuïtat d ‘allò anterior i no té capacitat per distanciar-se
ni de variar res substancial de l’etapa anterior.
Per tant, aquells que creguin que ja està bé, que no tan
sols s’ha abusat del poder, perquè s’ha malversat i s’ha
practicat el favoritisme i s’han "enxufat" familiars i amics
-els que més-, els grans problemes no s’han resolt, aquells
que creguin que ja està bé han de pensar en una altra solució
política, han de contribuir a conformar una altra majoria,
que no tan sols és possible sinó que és ben necessària. El
Partit Popular de les Illes Balears és una taronja que ja no
dóna més suc, que com més se l’exprem, més amarg és el
líquid que treu. El temps del Partit Popular de Balears al
poder s’acaba, i uns altres hem d’estar preparats per poder
fer el relleu i per això necessitam suports i colAlaboració,
diàleg polític i mobilització social.
En resum, senyores i senyors diputats, els socialistes,
d’aquest debat, en pensam treure algunes accions positives
o, en qualsevol cas, deixar-les aquí plantejades. En primer
lloc, el plantejament de l’estacionalitat com a tema central,
que ha de ser objecte d’una atenció privilegiada per part del
Parlament a través d’un treball parlamentari continuat. Per
altra part, el diàleg social ha de ser l’eix de l’acció política
per aconseguir el pacte per a l’ocupació, que si ja està tan
avançat com ens han dit avui, molt millor, que si ja hi ha
compromís per fer el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, molt millor, que si ja hi ha compromís per a la
participació dels treballadors en el consell d’administració
de les empreses públiques, millor, i si ja hi ha compromís
per finançar de forma ordinària perquè és l’única comunitat
Autònoma que no ho ha fet mai a les organitzacions
sindicals, també estarem satisfets.

Aquest pot ser el plantejament que facin els ajuntaments,
però, i els consells insulars?, què poden pensar els consells
insulars, davant aquesta proposta que fa el Govern? Potser
pensin, els consells insulars, que el millorament de façanes els
ha estat traspassat amb les competències de cultura, amb pocs
recursos, i ara surten de la màniga nous recursos, 700 milions
de pessetes/any per façanes per fer el Govern allò que ja està
transferit; potser pensin, els consells insulars, que fan un pla
anual d’obres i serveis per cooperar amb els municipis amb
recursos insuficients, per fer obres difícils, bàsiques, incomodes,
i potser pensin que el Govern també vol fer un pla d’obres i
serveis per cooperar amb els ajuntaments, però amb obres
guapes, de disseny, d’alta costura, perquè si el Govern disposa
d’aquests recursos per ajudar els municipis, no s’haurien de
transferir aquests recursos als consells insulars per fer,
integradament i amb prioritat, la cooperació municipal?
Que podríem afegir, sobre les polítiques d’acció social, de
benestar social?, corresponen als consells insulars per la Llei
d’Acció social, ben necessitada d’una definitiva clarificació,
però també el Govern actua en relació a matèries d’acció social,
en relació a gent gran -el Govern tendrà residències, també,
vengudes de l’Estat a través de I’Inserso-, també actua en
atenció als minusvàlids, també actua en relació a la marginació,
també té una direcció general d’acció social... Sr. President,
quina casta de comunitat construïm", on és la racionalitat de la
distribució de funcions? No hi ha un model de comunitat en la
seva política.
En relació als consells insulars jo som molt més dur que el
que ha dit el portaveu del PSM en la seva anterior intervenció.
Mai el Govern central, ni en els pitjors moments, ha tractat el
Govern de les Illes Balears com el Govern de les Illes Balears
tracta, permanentment, els consells insulars. Aquest govern,
senyores i senyors diputats, no té autonomia per governar de
manera diferent de com ho han fet els anteriors. L’han posat

Però tampoc no voldríem que aquest debat pogués
acabar sense que hi hagi un clar impuls als consells insulars,
un impuls en matèria competencial i un impuls en
finançament; en matèria competencial perquè ens sembla
que el programa del Partit Popular, a part d’alentit, és
insuficient, i demanam competències pels consells insulars
en carreteres, en obres hidràuliques, en transport ferroviari
i, a més, als consells insulars se’ls ha de replantejar el
sistema de finançament i han de participar, se’ls ha de
repercutir, com a mínim, l’increment que la Comunitat
Autònoma obtindrà de millora del finançament estatal.
I per acabar...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Vaig acabant... Per altra part, d ‘aquest debat consideram
que ha de sortir una proposta de tot el Parlament de la
reforma de I’Estatut d’ Autonomia, per una reforma en la
que tots puguem treballar conjuntament, una reforma que es
posi en marxa immediatament amb una ponència
parlamentària i que no tan sols escometi els problemes
competencials, no tan sols escometi els problemes de
relació institucional, que es plantegi noves cotes
d’autonomia, d’autogovern per a les Illes Balears. I tampoc
no pot acabar aquest debat, senyores i senyors diputats,
sense que el Parlament faci una crida a la regeneració
democràtica, a la gestió pulcra dels interessos públics, a
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l’exemplaritat del Govern de les Illes Balears. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
el President de la Comunitat Autònoma, el Sr. Matas.

recusacions fins que els han de cridar a l’ordre; afirmacions
de tot tipus i obstaculització de l’acció judicial fins a límits
que no eren coneguts i, per si quedava qualque dubte,
homenatges amb sopar inclòs; en temes radicalment distints,
totalment distints, de qualsevol cosa que hagi pogut succeir
aquí. Vostè, Sr. Triay, respon sempre, com una corretja de
transmissió perfecta, als mandats que s’envien a través del
seu fax que ve de Ferraz. Jo no vull tornar, Sr. Triay, a
referir-me a aquesta qüestió perquè no crec que es pugui
aportar res més útil.
Jo vull aprofitar la seva segona part de la seva
intervenció per fer un plantejament de la seva anàlisi.
Començam. Llista d’acords; directrius d’ordenació
territorial, no existeixen; pla del Pla, no existeix; han fet
inversions a Yanko, desviament d’interessos, hospital de
Manacor, Hospital General. Directrius d’ordenació
territorial, una altra vegada més, li torna a repetir, les
directrius d’ordenació territorial són una proposa essencial
d’aquest govern, són una proposta essencial de la nostra
tasca de govern, en aquest moment, dia 10 de novembre
serà la fase inicial de l’esborrany, en primera fase, i l’any 97
les directrius d’ordenació territorial que han seguit
escrupolosament el seu calendari, perquè a vostè li consta
que és així; amb aquest govern seran una realitat.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull agrair la seva
intervenció, Sr. Triay, abans de res. He escoltat la seva
intervenció i vull dir que, en primer lloc, ja ho he dit abans, jo
som aquí per fer política. És veritat que fer política també és fer
el control del Govern, és veritat, i és veritat que s’actuï contra
la corrupció, naturalment, aquesta també és la nostra creença i
el nostre plantejament.
Però el que no és tan veritat és que vostè aporti res, una altra
vegada més, quan surt aquí i diu el mateix respecte al mateix
assumpte. Jo crec que la democràcia a Espanya no havia viscut
mai situacions d’aquestes característiques, on polítics fossin
acusats de presumptes delictes. Això és nou i davant això hi ha
dues formes d’actuar i vostè em dirà quina és la més oportuna.
La primera és el que s’ha fet en aquestes illes, el que s’ha fet a
les institucions, certament amb problemes traumàtics, en
situacions de crisi, però sempre amb una experiència
desconeguda. S’han produït canvis a les institucions, s’han
produït assumpcions dels assumptes cap als jutjats d ‘aquestes
presumpcions, i un respecte absolut per part del Partit Popular,
absolut, a la presumpció d’innocència i a allò que diuen els
jutges, un respecte absolut a la divisió deIs poder i un silenci,
sempre important, a l’espera
d’un pronunciament.
Aquesta és una via, la que s’ha fet a les Illes Balears, i jo
només conec una altra forma d’afrontar aquests tipus de
problemes, i és la que s’ha aplicat en casos semblants a altres
llocs. No dimiteix ningú. Per si queda qualque dubte, repeteixen
cap de les eleccions; pressió de tot tipus als jutges, de tot tipus;

El pla del Pla. El pla del Pla ha tengut recull dins el
programa d’ajudes consensuat amb els ajuntaments; és un
pla prioritari d’especial incidència en aquests municipis i,
amb ells, hem acordat unes ajudes que puguin desenvolupar
aquesta sensibilitat i aquest pla que tenim damunt la
comarca del Pla i que ajudarà a complir aquest pla.
Les altres qüestions crec que tendrem temps de veure-les
en aquest parlament. No obstant això, després, si tenc
temps, li recordaré perquè faci una mica de memòria
històrica, sobretot referent a qüestions com el tema de
Yanko.
Hospital de Manacor. No vull ser irrespetuós, amb vostè,
però m’agradaria que vostè tampoc no ho fos amb mi.
Hospital de Manacor, per l’amor de Déu! Vostè recorda
quan ens varen prometre l’Hospital de Manacor?, ho
recorda? Fa deu anys. Vostè recorda els anys que han pres
vostès el pèl als ciutadans de Manacor?, vostè recorda els
anys que els varen prometre aquest hospital i que no l ‘han
acabat? L’hospital de Manacor serà una realitat amb el
Partit Popular i, a més, el Govern d’aquesta comunitat
Autònoma ha fet propostes de cogestió amb aquest hospital
per donar un millor servei als ciutadans, i els nostres
funcionaris de l’hospital General i de l’hospital psiquiàtric
i del Joan March, tenc l’orgull de dir-li que presten un
servei excelAlent, perquè són uns bons funcionaris, digui
vostè el que digui, i és un bon servei públic el que presten,
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naturalment amb mancança de condicions, perquè mai no és
possible tenir totes les necessitats cobertes, però són bons
professionals i la gent està contenta, i aquest president ha tengut
l’oportunitat de viure-ho i de veure la satisfacció del servei que
el ciutadà rep d’aquests hospital. Hem plantejat també, dins els
nostres programes de correcció de l’entorn, plantejaments
específics per la solució a les barreres arquitectòniques perquè
és una sensibilitat d’aquest govern.
Em preocupa que faci l’esment al bilingüisme, que faci l
‘esment, supòs que a la normalització lingüística d ‘aquesta
terra, amb aquesta lleugeresa. He remarcat una i una altra
vegada les mesures, els programes, el plans pilot, els llibres de
text, el programa d’ajudes a la normalització lingüística que es
desenvolupen dins el programa que el mateix conseller els ha
presentat.
Inversions públiques a les Illes Balears. Promeses i fets del
Partit Popular estatal. En primer lloc, torrents, que ha sortit
abans i tampoc no he pogut contestar; torrents, però vostè em
parla de les inversions públiques, són inversions públiques,
torrents, i les inversions públiques dels torrents varen ser
firmades, compromeses i promeses va tres anys per vostès,
3.000 milions de pessetes; per què no ho han fet? Que és, que
ara en 100 dies, ja hem d’haver fet el que vostès en tres anys no
han tengut la delicadesa d’invertir ni una sola pesseta d’aquests
3.000 milions de torrents que es varen comprometre? Però
escolti, fet, fet, i això compta. Torrents, l’any que ve, 80 milions
ja adjudicats, a dia 20 de novembre 160 milions i a 1997 830
milions, fan un total de 1.000 milions, ja el 97; torrents, el que
vostès no han fet, 1000 milions.

Continuam. Aigua; no és cert, és fals que la dessaladora de
Palma tengui prevista la seva execució per a l’any 2000; és fals.
Termini d’execució, 18 mesos; pressupost de l’any 97, de la
badia de Palma, 5.700 milions de pessetes, entra en despesa. De
l’any 97, 7.500 milions de pessetes també per a la costera i
l’any 97, 1.200 milions de depuradora de Llucmajor. Això són
fets i això és el compromís. 18 mesos d’execució de la planta
dessaladora de la badia de Palma, s’iniciarà l’any que ve,
acabarà el 1998 si l’execució és com la prevista i aportarà 15
hectòlitres d’aigua, un terç del consum. Esper que quedi clar.
Castell d’Eivissa. Jo crec que potser vostè ha preparat aquest
discurs abans d’escoltar el meu d’ahir, perquè totes aquestes
qüestions és que jo les vaig comprometre, ahir, no en vaig parlar
de passada, estan compromeses; jo ahir vaig dir que em
comprometia ajudar el castell d’Eivissa; per què em diu que faré
amb el castell d’Eivissa?
Ahir em vaig comprometre a explicar el pla de depuració
terciària; he dit, de forma reiterada, què hem fet amb la
depuració terciària. Per què em demana allò de la depuració
terciària?
Conformisme davant l’Administració central. Déu n’hi do!
conformisme; conformisme res. Nosaltres tenim clar el nostre
plantejament, nosaltres defensarem els nostres interessos per
damunt de tot, nosaltres defensarem els interessos dels
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ciutadans d’aquestes illes, coincideixin o no coincideixin
amb Madrid; nosaltres no farem de corretges de transmissió,
com ha fet vostè, nosaltres no obeïm el fax de Ferraz:
"Paco, apoyo, apoyo. Paco, a las órdenes". Home, no! La
nostra situació és distinta, ho demostram amb fets.
Obscurantisme en els pressuposts. Ja li he dit les
inversions, li he dit per si no les troba, l’ajudarem a trobarles, però són aquestes, i obscurantisme en els pressuposts,
per l’amor de Déu!, per l’amor de Déu! Un 40% de la
inversió territorialitzada en els seus pressuposts, per l’amor
de Déu!
Lloança ilAlimitada ... Ah! em parla de les casas cuartel.
Li vull recordar que qui ha tancat aquestes cases quarter han
estat vostès, qui les han tancades, només per recordar-li. I
respecte a la lloança ilAlimitada del sistema de finançament
autonòmic i del finançament, aquí si que ja no té color. Què
difícil és defensar aquesta postura seva, Sr. Triay!, què
difícil defensar la postura del Sr. Rodríguez Ibarra i dels
seus companys, què difícil! Què difícil és defensar que
aquest sistema és insolidari, com jo l’he sentit a vostè dir en
un mitjà de comunicació, que el nostre sistema de
finançament és insolidari. Insolidari amb qui? El sistema de
finançament a Espanya té dues vessants: finançament fons
de compensació interterritorial, finançament fora fons, i, si
m’apura, podríem incloure el finançament de fons
estructurals europeus. La Constitució i el sistema de la
LOFCA preveu que la solidaritat es fa amb uns mecanismes
dins el sistema de finançament per compensació
interterritorial i, si vol, pel finançament dels fons europeus,
dels quals nosaltres no en sortim massa beneficiats respecte
de les altres comunitats, però respecte a la finançació fora
fons, suficiència primer que solidaritat, és un criteri de
prestació del servei públic, i els ciutadans d’aquestes illes,
per molt que a vostè li pesi, tenim el mateix dret a tenir les
mateixes escoles, el mateixos serveis públics que
Extremadura, que Andalusia i que ( ... ), i el sistema de
finançament autonòmic té els seus mecanismes de
solidaritat i aquest sistema no és insolidari, aquest sistema
el que reconeix és la possibilitat que els ciutadans d’una
comunitat autònoma com la nostra, quan fan més feina i fan
que vagi millor la seva economia, puguin tenir millors
serveis públics per a ells, i no perquè altres facin televisions
autonòmiques o facin carreteres on no hi ha cotxes o facin
aeroports sense gent o facin grans festes.

Inversions en carreteres. Nosaltres defensarem i
aconseguirem un conveni de carreteres, un conveni de
carreteres perquè d’una vegada per totes aquestes illes
puguin tenir les mateixes inversions en carreteres que tenen
les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol i que
vostès no han volgut donar; el conveni de carreteres és una
proposta nostra i lluitarem per aconseguir-la, per nosaltres,
perquè defensam els nostres interessos.
El "tot inclòs", el lime sharing, el "tot inclòs" és més
complicat que vostè pugui pujar aquí i dir el "tot inclós" es
pot resoldre fàcilment: el "tot inclòs" no és fàcil, el "tot
inclòs" està dins les regles de mercat; nosaltres no en som
partidaris, però, naturalment, el que s’ha de fer és política
possibilista i ens preocupa; el lime sharing està regulat, és en
vies de regulació, per aquesta comunitat autònoma, no en
cap altra. I no em torni a dir que no es compleix el Pla
d’Ordenació de l’Oferta Turística perquè en el meu discurs
d ‘ahir vaig especificar, d ‘una forma clara i taxativa, que és
allò que fèiem per aplicar el POOT, que per a nosaltres era
essencial, que posàvem a disposició deis ajuntaments, dels
consells insulars respectius, tota la infraestructura
necessària perquè el POOT, l’ordenament del POOT fos una
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realitat i les altres inversions puguin continuar el seu camí. I el
Pla de la desestacionalitat és un pla nostre, Sr. Triay, i el Pla de
la desestacionalitat és un programa notable de la Conselleria de
Turisme, i és un programa d’aquest equip de govern i el Pla de
la desestacionalitat, si ens vol ajudar, encantats, per trobar les
fórmules que el puguin dur a bon terme.
Aigua. Li preocupa l’aigua. Nosaltres feim feina per garantir
l’abastiment, el sanejament i la depuració d’aigües. Nosaltres
hem solucionat aquest problema. Vostè diu que dotze anys
sense fer res. Nosaltres tenim la competència definitiva en
matèria hidràulica l’any 95. Li vull agrair que vostè -també és
vera- ha dit que l’any 95 va ser quan es va produir un canvi en
aquesta matèria. Gràcies. Efectivament, tenim la competència
des de l’any 95 i des de l’any 95 hem fet això. De qualsevol
forma, no voldria que patís tant, per aquestes qüestions
"futuribles". En acabar comptarem, en acabar podrem comptar,
podrem veure quin ha estat el tractament de l’ Administració
central del Partit Popular i de la nostra, què hem aconseguit,
com hem lluitat per defensar els interessos de la gent, i en
acabar comptarem; això està molt clar.

Vostè diu que sols ens falta Educació. No és cert. Nosaltres
volem més, nosaltres volem una comunitat històrica. No és
vera, que només falti Educació, i nosaltres volem, precisament,
pujar a aquest pacte autonòmic nou, que comporta aquesta
reforma estatutària que ha d’igualar el sostre competencial
d’aquesta comunitat Autònoma amb el sostre competencial
d’una comunitat Autònoma històrica.
Descentralització als consells insulars. També ho vaig dir
ahir. Ordenació turística, agricultura, cambres agràries,
transport terrestres, etc., menors ... Transferències mal dotades; no puc compartir aquest criteri. Bé, miri, sempre les
transferències, per qui les rep, no cobreixen totes les necessitats
perquè mai les disponibilitats no són ilAlimitades, però jo
sempre li faig la mateixa messió: vol que facem una comparació
de la dotació de les transferències que nosaltres hem fet als
consells insulars i de les que l’Estat ens ha fet a nosaltres? El
triple, almanco.
(Rialles)
Almanco! la poden riure, ja; almanco; és que és per riu- re,
eh? A mi no me ‘n fa cap, de gràcia.

Pla Mirall. El Govern no enveja les competències dels
consells; el Govern allò que vol és prestar un bon servei
públic al ciutadà, el Govern allò que vol és coordinació
entre les administracions, el Govern no vol que el ciutadà
estigui indefens, estigui despistat de cara a les
administracions públiques; això és el que vol evitar el
Govern, i el Pla Mirall és un pla de finançament pels
ajuntaments, són competències municipals, però no tot és
dolent, Sr. Triay, no tot és dolent; nosaltres l’única cosa que
feim a les façanes és donar més finançament, ja hi
comptam, amb el seu finançament, ja hi comptam; l’únic
que feim és donar més finançament perquè els ciutadans
puguin rehabilitar les seves façanes, i nosaltres donam una
aportació perquè amb una aportació petita de l’interessat,
del ciutadà, puguin rehabilitar les façanes dels nostres
pobles, millorar els nostre pobles, millorar els nostres
municipis, fer de les Illes Balears com un mirall,
naturalment, un mirall de cara al futur, però sense llevar
competències; l’execució dels projectes és municipal,
totalment, nosaltres només donam finançament.
Malauradament, molts dels seus batles pensen el contrari,
del Pla Mirall, del que vostè diu; molts dels seus batles, i li
vull repetir, tenen interès en participar en aquest pla. Esper
que sigui una realitat aquesta colAlaboració.

La colAlaboració amb els consells insulars i el
manteniment deis compromisos és la mateixa colAlaboració
que vaig proposar en el discurs d’investidura, i la
colAlaboració que jo li he expressat, a vostè personalment,
colAlaboració total, absoluta, colAlaboració en les qüestions
que estaven compromeses i en les qüestions que podem dur
endavant conjuntament, i li vull fer aquesta crida i aquesta
proposta, proposta de colAlaboració perquè mai cap guerra
interinstitucional faci que el ciutadà surti perjudicat per
interessos egoistes de qualsevol partit polític. No és el camí,
el camí és de colAlaboració interinstitucional total.
Vostè diu que el Partit Popular és una taronja que no
dóna suc; que es prepara pel canvi; fa molts d’anys que es
prepara pel canvi; vagi alerta que qualcú no li mogui la
cadira per aquest canvi tan anhelat, Sr. Triay.
Però si em permet un moment, vostè em cita a
definir-me, vostè em parla de desclassificació de sol
urbanístic. Vostè em parla de corrupció, de saqueig; m’ha
parlat d’identificació incontrolada en el medi rural. És
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curiós, Sr. Triay, és curiós. Hi ha un poble, a l’illa de Mallorca,
un poble preciós, un poble que, a més, personalment estim molt
-no es preocupi, no parl de Calvià, no parl de Calvià, no passi
pena- hi ha un poble que té una vall preciosa, tenia una vall
preciosa, i vostè em cita aquí a definir-me. En aquest poble
existeix un pla d’ordenació urbana on es poden construir, en
aquesta vall, tan sols edificacions per cada 15.000 metres
quadrats o, a qualque lloc, 50.000 metres quadrats. Record que
no li he d’explicar massa d’aquest pla, perquè aquest pla el va
fer un despatx que vostè coneix, Triay Llopis; el va fer i el va
cobrar de l’administració, i és evident perquè l‘havia fet, però
el coneix bé; és Pollença. I quina és la doble moralitat que vostè
té?, quina és la doble moralitat que permet això? No és
corrupció, això, Sr. Triay? Aquestes... -ara li passaré, no es
preocupi- aquestes construccions ilAlegals a tota la vall de
Pollença que el seu partit ha consentit, no és nou; es fan obres,
eh?, s’estan fent obres, eh?, en totes aquestes cases, només cada
15.000 metres.
(Remor de veus)
Quedarà gravat, no es preocupi.
Sr. Triay, més proves, més proves d’aquesta doble moralitat
que fa permetre aquest clientelisme, permetre que vostès han
enganat 600 persones, són 600; vostès han enganat, han duit a
l’engan a aquesta gent, a aquesta pobra gent que no en té cap
culpa. Vostès han deixat que construïssin aquestes cases on no
es poden construir. No és corrupció, això, Sr. Triay?
I aquesta?, aquesta sí, que la veu, eh?, una nau industrial en
soò rústic. I sap que fan, en aquest moment, per corregir aquesta
nau industrial en sol rústic? L’ajuntament, el seu ajuntament del
Partit Socialista Obrer Espanyol, està tramitant un polígon
industrial en aquest sòl rústic amb una requalificació. Quina és,
aquesta doble moralitat, Sr. Triay?, fins a on arriba aquest doble
moralitat? Vostè pot parlar aquí d’ordenació territorial? Vostè
és capaç de venir aquí a parlar, amb aquesta ilAlegalitat flagrant
feta pel seu partit i amb la connivència de qualque altre partit,
desgraciadament.

A més de l’ajuntament, la vigilància és vigilància i
competència del Consell Insular, i aquest és una corrupció, Sr.
Triay, que esper puguin aclarir. Es curiós que els municipis on
hi ha més potencial declassificatori siguin o han estat municipis
del Partit Socialista Obrer Espanyol. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
(Remor de veus i aplaudiments)
En torn de replica, Sr. Triay, té vostè la paraula.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President Matas, i a Calvià què faran?, què faran amb la
desclassificació d’urbanitzables en el municipi, efectivament,
aquí on hi ha més potencialitat i ha de ser més exemplar i pot
ser, a més, model per desclassificar molts d’altres? Quina
ordenació del territori es farà amb el problema més important:
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aturar i desclassificar sòls urbanitzables a les Illes Balears?
És un tema que no toca: em treu casetes al camp, una nau
industrial...; l’ha denunciada, el Grup Municipal del Partit
Popular?, no ens ha arribat, a la Comissió Insular
d’Urbanisme, aquesta denúncia; no, no l’ha denunciada;
també hi ha una obligació.
Sr. Matas, li he sentit ja avui matí, quan li deia al Sr.
Grosske: "ah!, això és competència dels ajuntaments i del
Consell Insular", i jo pensava: "s’ha de veure com filam
prim amb les competències que són dels altres i gruixut
quan són de l’Estat o de la Comunitat Autònoma"; o sigui
que, efectivament, plantejam un problema conscients de la
seva importància i sense cap por, un problema real que viu
la nostra societat, un problema que ens afecta a tots perquè
afecta el territori que és el nostre potencial de futur, i vostè
em ve dient que això no és competència meva perquè és
competència d’aquest; idò així vostè es mereixeria que
l’Estat li digués que les carreteres són competència seva,
perquè ho són i no, no ho deim, de m que si hi ha problemes
de finançament anem a resoldre’ls, encara que siguin
competència de les Illes Balears, perquè en el Consell
Insular, quin temps fa que hi ha el Pacte de Progrés?, un any
i busques; i la Comissió Insular d’Urbanisme anterior, que
en va fer molts, d’expedients d ‘infracció urbanística?, i la
Comissió Provincial d’Urbanisme, que va estar governada
pel Partit Popular i el Govern del Sr. Cañellas durant molts
d’anys, fins l’any 91, quina acció va fer per imposar la
disciplina urbanística? Cap ni una. Quina transferència hi ha
als consells insulars per tenir uns equips coherents amb el
problema per poder fer aquesta acció? Per tant, és un
problema que es planteja aquí perquè s’hi doni solució, és
un problema que es planteja aquí perquè forma part
d’aquesta riquesa en el finançament dels consells insulars,
per tant, aquest és un problema real.

Què m’ha de mesclar, a mi, amb un ajuntament
determinat? Jo no venc aquí a defensar ajuntaments. Jo li
deman si un cas importantíssim com el de Calvià, aquí on
vostè ha reconegut que hi ha aquest potencial, tindrà el
suport o no del Partit Popular per dur endavant la seva
desclassificació i per fer una actuació pilot que sigui
traspassable als altres municipis; a això no em dóna cap
resposta ni una.
Bé, vostè ha afirmat aquí que els can vis que s’han
produït en la Presidència i en el Govern de les Illes Balears
són a causa de les responsabilitats en matèria de corrupció,
vostè ho ha dit, és la primera vegada que ho diu, això, supòs
que hi estaran d’acord els implicats, els implicats hi estaran
d ‘acord o almenys hauran d’acceptar que el president
reconeix que els canvis que s’han produït en la Presidència
són conseqüència de les responsabilitats polítiques
assumides. Aquí li ho deix per a la seva ratificació.
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I si em parla de sopars d’homenatge, comencem pels sopars
d’homenatge encapçalats pel president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a condemnats amb sentència
ferma a les Illes Balears, aquí, no fa falta ja donar més noms.
Persones condemnades han estat objecte d’homenatge,
encapçalat per la plana major i pel propi president de la
Comunitat Autònoma.
I diu ordenació del territori, i en ordenació del territori ja
està tot fet, hi està tot fet, hi han fet el Raiguer, hi han fet la
Serra de Tramuntana, hi han fet les directrius d’ordenació
territorial, hi han fet el pla del Pla. Escolti, fer és aprovar i posar
en vigor, tot allò altre és el ball de Sant Vito. Han fet el
Raiguer, bé, què han fet en el Raiguer en matèria d ‘ordenació
territorial? Han aprovat uns criteris que enviaran al Parlament,
bé, però això no és el pla, és més, li‘n diria més, a aquestes
altures ... I diu que compleix el calendari d’ordenació territorial,
però si el calendari acabava el mes de novembre de 1987,
donava vuit mesos per fer l’avanç que vostès vénen anunciant
permanentment, però si hi duen nou anys de retard, quin
calendari estan complint?, i és més, tenen tan poca fe en aquest
calendari que continuen aplicant la disposició transitòria que
permet en casos d’urgència i excepcionalment, en absència de
directrius d’ordenació territorial, que es veu que no les pensen
fer per ara, fer plans territorial com el del Raiguer o com el de
la Serra de Tramuntana, que els han posat en marxa, segons
sembla, divendres passat, un document que han d’envair al
Parlament, i ves a saber els anys que ballarà, perquè quants d
‘anys fa que ball el Pla d ‘equipaments comercials i el Pla de
carreteres i el Pla del Pla i el Pla de pedreres?, quants d’anys fa
que els van fer? Des del moment que prenen una primera
decisió, de la qual no se sap en absolut quan acabarà, ho donen
per fet. Naturalment que són importants les directrius
d’ordenació territorial i naturalment que és urgent fer-les i
naturalment que haurem d’estar..., que hàgim perdut deu anys,
i que hi haurem de colAlaborar tots per veure si és possible
arribar a un gran consens per dur endavant aquest projecte.

Però, escolti, jo, al pressupost que tenc, allò de sa Costera no
hi té cap partida pressupostària dins l’any 97, i fins l’any 2000
no s’acaba, i pel que tenc aquí, en matèria d’infraestructures
hidràuliques, 350 milions l’any 97 i fins el 200 no s’acaba; per
tant, crec que no coincideixen les informacions. Cap partida
estatal per al castell d’Eivissa, estatal, la que reclamaven als
socialistes, cap; cap partida estatal per a depuració terciària, la
que hi havia compromesa en el Pla nacional de reguius, anulAlat;
per tant, efectivament, hi ha un retall molt important.
I vostè no ha fet comentaris en matèria d’educació, el 37%
de retall en inversió real per a l’any 97, l’any anterior a
l’entrada en vigor -se suposa- de les competències en matèria
d’educació. Estic molt content que vostès no obeeixin els faxos
de Ferraz, perquè em preocuparia realment que rebessin les
mateixes instruccions que nosaltres, i és més, em preocuparia
que les complissin, equivocadament, pensant que venien d ‘una
altra avinguda.

Miri, en matèria de finançament, Sr. Matas, vostè pot
teatralitzar el que vulgui, però el Sr. Rami, que diu la
veritat, és un home que té reconegut dir la veritat quan diu
que les negociacions són tot mentida, ha dit que el sistema
de finançament és positiu, encara que no tengui en compte
les tesis del Govern. Efectivament, aquesta és la realitat. Les
tesis del Govern no han estat tingudes en compte, encara
que el sistema pugui resultar positiu, i vostès, al sistema, no
hi han fet cap aportació ni una; el sistema és d’aplicació
directa d’una cosa que van pactar el Partit Popular i
Convergència i Unió, i les Illes Balears han estat convidat
de pedra perquè cap de les seves aportacions, de les seves
banderes, dels seus recursos al Tribunal Constitucional, han
resultat incorporats.
I no em fixi posicions que no són les meves, perquè jo he
dit prou vegades, i sembla que vostè no va quedar satisfet
del debat que vam tenir la setmana passada amb el Sr.
Rami, i per això el vol reproduir aquí avui, que encara que
el sistema sigui favorable per a les Illes Balears, encara que
els sigui favorable, és un mal sistema, és un mal sistema per
la forma com s’ha fet i pel seu contingut, i per això té
problemes amb la seva acceptació, i això és evident.
Miri, en matèria de carreteres no falsegi, per favor, la
realitat. Vostè ha dit avui mateix aquí que en tretze anys el
Govern socialista no havia invertit una pesseta en les
carreteres de les Illes Balears; això és fals. No és que sigui
incorrecte, no és que sigui inexacte, això és fals, és fals
perquè hi va haver un primer conveni de carreteres, és fals
perquè l’any 92 es van pactar i es van incloure en el
finançament autonòmic 15.000 milions de pessetes per a
carreteres, encara que llavors s’atengués la petició de
deixar-ho incondicionat i perquè, a més, aquests 15.000
milions de pessetes estan incorporats al finançament actual,
i per tant, continuen estant dins el ( ... ) i, a més, ara hi haurà
un segon conveni de carreteres, un segon, no el primer ni
tan sols, un segon conveni de carreteres, el qual tendrà tot
el nostre suport, com el va tenir en el Congrés de Diputats,
quan s’hi va plantejar la proposició del conveni, que no va
ser possible dur endavant perquè no hi va haver aprovació
dels pressuposts per a l’any 1996, tindrà el nostre suport,
perquè creim que, efectivament, hi ha una qüestió de
principi que no va ser ben valorada pel Govern balear, del
Partit Popular, quan l’any 1983 o 1984 van negociar les
carreteres, i és que, efectivament, van voler totes les
carreteres, i és correcte perquè hi tenen dret, hi tenim dret a
administrar totes les carreteres de les Illes Balears, perquè
cap d’elles es relaciona amb una altra comunitat Autònoma,
i no van saber defensar que a causa del fet insular això
s’havia de compensar, perquè és lògic que les carreteres
d’unes illes no comuniquen amb una altra comunitat
Autònoma, i van estar no sé quants d’anys a començar a
reaccionar en aquesta qüestió, però, per favor, no faci
quedar malament el Sr. Cañellas, perquè el Sr. Cañellas, tan
content com va estar l’any 1991, quan es va aprovar el nou
sistema de finançament, dient que s’havia acabat el
problema de les carreteres, que ja no hauríem de demanar
almoina mai més per poder tenir una xarxa de carreteres
moderna, i ara vostè aquí diu que no hi ha hagut res, que no
hi ha hagut cap avanç ni hi ha hagut mai cap inversió; fa
quedar malament a ell i al seu antecessor, el Sr. Forcades,
que es va sumar a aquestes mostres d’alegria.
M’alegr moltíssim que hi hagi una preocupació en el
Govern, com no pot ser d’una altra manera, per
l’estacionalitat, ara, fet no hi ha res, no hi ha res fet, han
obert una carpeta, hi han posat una etiqueta: "Pla de
desestacionalització", i ara, a partir d’aquí, començaran a fer
algunes gestions, com va explicar molt bé el conseller de
Turisme en la comissió corresponent. Jo crec que és un tema
prou important perquè hi hagi una actuació parlamentària;
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una acció parlamentària, fora que també es consideri un judici
paralAlel que el Parlament estudiï el finançament o la
desestacionalització de la nostra economia turística; per tant,
que estiguin d’acord que el Parlament actuï en aquesta qüestió
i que també es faci ressò d’aquestes necessitats.
Jo defens la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, no he dit de cap manera que amb l’educació s’acaben
les competències, he dit que amb l’educació s’acaben els acords
de 1992, el Pacte autonòmic de 1992, i que, per tant, és el
moment, perquè don per fet que compliran dins l’any 97 la
transferència de la competència educativa, de plantejar des
d’aquest parlament la posada en marxa d’una reforma d’estatut
que ampliï altres competències, que pugi el sostre competencial,
que resolgui els nostres problemes institucionals, que són molt
importants, que encaixi, perquè ho haurem de fer, el nou
sistema de finançament dins l’Estatut d’Autonomia, que
necessàriament haurà de ser reformat perquè pugui ser aplicat
a les Illes Balears.
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judici paralAlel, són un dret reconegut a un article del
reglament, no comprenc com pot fer vostè una crítica tan
absoluta d’una forma clàssica, típica i necessària d’actuació
parlamentaria com són les comissions d’investigació. Quin
judici paralAlel es pot fer en relació amb Yanko, a investigar
que ha passat amb les inversions del Govern? Quin judici
paralAlel es pot fer en relació amb l’actuació de la societat
balear Capital Risc? Quins judicis paralAlels es poden fer
amb aquestes qüestions? O en relació amb els extratipus que
s’hagin pogut pagar en matèria de dipòsits bancaris de la
Comunitat Autònoma? Crec que vostè fa un flac servei no
tan sols a la transparència del seu govern , sinó a les
funcions d’aquest parlament. Per què no es poden publicar
en el Butlletí de la Comunitat Autònoma, com hem
demanat, les subvencions que la Comunitat atorga?, que
siguin publicades en el butlletí oficial. Per què s’oculten al
Parlament de forma reiterada documents i ni els hi envien,
o estan mesos i mesos a enviar-los-hi? Quina classe de
transparència és aquesta?, quina és aquesta transparència de
boca tancada, aquesta transparencia d’aquest document
publicat de la Conselleria de Presidència, i la Conselleria de
Presidència no existia abans que vostè fons president, que
diu "y sobre todo que sepan que tienen que tener la boca
cerrada sobre el proyecto de radio autonómica", un document
del Govern balear que reclama a aquells que intervenguin en
una determinada actuació que tenguin la boca tancada, no
sigui que s’assabentin els socialistes del que volen fer.
Sr. President, senyores i senyors diputats, mantendrem
grans distancies de l’actuació del Govern, mantenim una
greu discrepància sobre ( ... ) d’aquest govern i sobre la seva
capacitat, la seva autonomia, en relació amb un greu
problema moral de la nostra societat, que és el que ha passat
en els primers dotze anys, però nosaltres volem contribuir,
i ho farem des d’aquest parlament, des de la minoria que ens
correspon, a millorar les nostres institucions, a defensar les
nostres inversions, a millorar els consells insulars, que hi
hagi, per tant, una autonomia cada dia més forta i que els
ciutadans no siguin considerats, com quasi els va considerar
vostè ahir en el seu discurs, simples peces d’un sistema
econòmic, sinó que els ciutadans en siguin realment
protagonistes, uns ciutadans que, sense cap dubte, no
participen de la seva visió neoliberal de l’economia i de la
política, uns ciutadans dels quals vostè no és representatiu,
encara que tengui el suport de 31 diputats dins aquesta
cambra, perquè aquests ciutadans de les Illes Balears, com
els del conjunt de tot Espanya, són molt més igualitaris que
com vostè planteja, són molt més solidaris que com vostè
planteja, són molt més partidaris de l’estat del benestar,
paraula tabú en el seu discurs que en cap moment hem sentit
a pronunciar, d’un estat del benestar, d’una cohesió social
que precisament, Sr. President i senyores i senyors diputats,
és un deis grans resultats deis anys de govern socialista.
Moltes gràcies.

I vostè repetides vegades ens va demanar que els socialistes
ens ajudin a les inversions públiques. Deman ajuda al PSOE que
ens ajudi ... Tendrà la nostra ajuda, i la nostra ajuda és duu aquí
propostes de resolució que puguin ser aprovades reclamant que
les inversions es compleixin en els terminis que les necessitam,
i és clar que la tindran, aquesta ajuda, la tindran, i tota, no passi
pena.
I per altra, Sr. President, li diré que un dels seus eixos de la
seva actuació va ser la transparència, i que la transparència no
ha estat una qualitat que hàgim vist aplicada durant aquesta
etapa de govern, curta, que vostè ha encapçalat. Que les
comissions d’investigació són un dret del Parlament, no són un

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, Sr.
President, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Triay,
mal sistema de finançament autonòmic, És el primer sistema de
finançament autonòmic que fa que aquests ciutadans, que
respecta més que ningú, puguin fer una valoració de quins són
els imposts que paguen a la seva autonomia amb la seva renda
i quins són els serveis que reben, i això és democràtic, i aquest
sistema de finançament dóna aquesta autonomia financera,
aquest sistema de finançament dóna per primera vegada aquesta
capacitat, i dóna la capacitat als ciutadans de les Illes Balears
que, si fan més feina, hi podran tenir millors carreteres, millors
escoles i millors hospitals, millors serveis públics. I d’això
vostè diu "sistema malament", perquè vostè ha rebut una
instrucció de Madrid que diu hay que apoyar a Extremadura y a
Andalucía. No, senyor. Les Illes Balears tenim un altre
plantejament, tenim uns altres interessos, i creim que és just.
Vull repetir de forma constructiva que voldria que per una
vegada fos possible no parlar de forma crispada i fer
aportacions constructives. Les carreteres, hi ha competències en
carreteres a totes les comunitats autònomes, i totes les
comunitats autònomes tenen un cost efectiu per a les seves
inversions en carreteres, inclòs aquest conveni que es va signar
l’any 85 -crec recordar-, que va ser un conveni abans de la
revisió del cost efectiu, era com s’hagués inclòs dins el cost
efectiu. Idò miri, totes les comunitats autònomes tenen aquest
cost efectiu que reben per a carreters, Balears i Canàries, però
que passa?, que, a més d’aquests doblers, l’Estat hi ha fet una
inversió, jo encara record el Sr. Borrell, se’n recorda, del Sr.
Borrell? "Plan multimillonario, miles de millones en carreteras
para toda España", ho va presentar a so de bombo i platerets, ho
va presentar d ‘una forma espectacular, i què va passar? Això
són doblers de l’Estat que sa’fegin al finançament per a
carreteres i que anaven destinats a carreteres d’interès general,
i a les Illes Balears hi ha carreteres d’interès general, ports i
aeroports, vostè ho sap, i resulta que quan totes les altres
comunitats autònomes d‘Espanya, inclosa Canàries, tenien una
participació en aquest pla multimilionari de las inversions en
carreteres del Sr. Borrell, nosaltres ... Això és l’únic que dic.
Perdoni si a la millor m’explicat malament i he fet que
s’interpretàs d’una altra manera, però això és l’únic que he dit.

El Pla de desestacionalització exactament és un pla que s’ha
emprés pel Govern del Partit Popular de forma molt ambiciosa,
però que ja té resultats. Hivern 96, 160.000 turistes més vendran
a aquestes illes, han vengut a aquestes illes, i l’any 97 tendran
un increment previst superior, això és l’actuació del Pla de
desestacionalització, són fets concrets per fer que la gent pugi
fer feina a l’hivern, per fer que la nostra economia funcioni tot
l’any, i això és feina, això és el que el ciutadà necessita, que
solucionem el problema, que donem solucions, no sempre
baralles, solucions, jo sempre demanava a vostè l’ajuda per

rebre inversions públiques, l’he tenguda, desgraciadament,
en pocs moments, però no oblidi que li deman des de fa
molt de temps una altra ajuda molt important, vostè no vol
el règim econòmic i fiscal per als ciutadans d’aquestes illes,
vostè no vol que aquestes illes tenguin uns avantatges
fiscals i econòmics per corregir la seva competitivitat. Per
favor, Sr. Triay, li torn a fer l’oferiment, negociem,
consensuem, és molt important anar a Madrid amb una
postura conjunta de tots els ciutadans de les Illes Balears, és
molt, molt, important, perquè ens poden dir que anam a
Madrid amb un règim econòmic i fiscal que hi ha gent
d’aquestes illes que no vol, és un handicap i ho ha de
comprendre.
No he dit responsabilitats, he dit que la situació s’havia
produït per aquestes presumptes responsabilitats, que quedi
clar.
Els ciutadans són importants, molt importants per a
nosaltres. Els ciutadans mereixen tota l’atenció, mereixen,
entre altres coses, que 200 persones no quedin per cobrar el
salari social perquè els ordinadors no funcionen. Necessiten
d’una administració que funcioni. Necessiten que els
doblers arribin al destinatari i per a les funcions que varen
ser creats, i aquest és el nostre respecte als ciutadans, aquest
és el nostre respecte.
Sr. Triay, a Calvià probablement el que hi farem serà el
que he dit avui al matí, urbanizaciones ecológicas,
probablement.
I vull acabar amb la denúncia, li he fet una denúncia, no
se n’escapi, li he fet una denúncia aquí, Sr. Triay. Vostès
governen en aquest ajuntament, L’Ajuntament de Pollença
té 600 sancions; l’ Ajuntament de Pollença ha permès 600
infraccions; ha permès que una vall es convertís en això; ha
permès construccions ilAlegals enganant la gent,
probablement dient a la gent: "Construïu, no passa res". Però
més fort, més fort, i no vull parlar d’ajuntaments, estic fent
el discurs que fa vostè, li estic parlant de corrupció. Resulta
que un diputat, perdó, un regidor d’aquest ajuntament té
almanco dues sancions; què farà, Sr. Triay? Esper i li deman
que no torni a pujar a aquesta tribuna sense dir quina
responsabilitat ha emprès en aquest cas, què ha fet amb
aquest regidor del seu partit d’aquest ajuntament que té
denúncies per aquestes irregularitats que han estat tapades
i amagades, fora que aquest regidor sigui d’una altra facció
del seu partit, que també pot ser, però esper que prengui
aquesta decisió.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la portaveu del
Grup Popular Sra. Maria Salom.
LA SRA. SALOM I COLL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre grup
parlamentari va escoltar ahir amb atenció el discurs del
president Matas i avi hem escoltat també molt atentament les
distintes intervencions dels portaveus de l’oposició i les
corresponents rèpliques i contrarèpliques del president. El
nostre grup, com és natural, dóna suport al seu president. Però,
a més d’una qüestió que és normal quan es tracta d’un president
triat pel nostre grup, hi ha una sèrie de raons que ens fan
especialment agradable expressar la nostra postura davant
l’exposició feta ahir pel president Matas. En primer lloc, de
forma fonamental, el grup parlamentari vol expressar el seu
suport a una política concreta, molt pragmàtica, que
només en quatre mesos s’ha convertit en un llistat molt llarg de
normes i mesures que pretenen canviar, que pretenen millorar,
que pretenen avançar cap al futur de la nostra autonomia i
millorar el benestar de tots els nostres ciutadans.
A continuació, vull destacar dues característiques d’aquesta
política, de la gestió que aplica aquest govern i que ens semblen
ja per elles mateixes dignes del nostre suport.
En primer lloc, una visió cap al futur que planteja en la seva
política i cree que contrasta amb l’oposició parlamentaria, amb
l’oposició deIs distints grups que estan a la part d’aquí, a
l’esquerra, que han concentrat la seva mirada bàsicarnent en
aquest debat en el passar i que han deixat el futur bàsicament
fora de la nostra anàlísi política, que s’han dedicat a intentar
desprestigiar el Govern, les seves actuacions, s’ha ficat amb
determinats diputats del nostre grup i, en definitiva, han fet
demagogia política, han dit, cree que en molts de casos, bastants
mentid es i cree que no han aplicat un criteri de rigor en les
seves disposicions. Mirar el futur, això és el que deia vostè, i
nosaltres hi estam d’acord, perquè que implica això? Això
implica pensar en els nostres joves, en les generacions que
vénen i que mereixen que els deixem una terra, unes illes, amb
unes millors condicions, i això, és cIar i patent, amb tota la
gestió realitzada des que hi governa el Partit Popular,
intensificada en aquests darrers mesos amb la gestió del
president Matas.

En segon lloc, el meu grup vol dir des d’aquesta tribuna que
és cert que hi ha hagut problemes que han dut a una situació tan
poc usual com la que hem viscut. Es innegable que hem passat
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per situacions complicades, però també vull recordar que
ningú aquí no pot tirar la primera pedra, que tots els grups
que estan aquí representats han tengut o tenen problemes
interns, això és clar, però també és ver que en la mesura
d’una major representació parlamentària o d’una major
representació institucional, aquests problemes, com és
evident, tenen un major ressò, però, malgrat això, el nostre
programa va endavant, tant amb aquest govern com amb els
anteriors. Estam actuant amb intensitat, amb agilitat i amb
coherència. Hi ha factors que demostren als ciutadans que
el Partit Popular, a pesar dels problemes, ha pogut i pot
garantir un govern eficaç, real, que manté la política de
donar solucions als problemes i legislar, de desenvolupar les
normes i complir amb les seves obligacions.
Destacades aqueixes dues característiques, hem de fer un
repàs més o manco detingut al discurs d’ahir del president
sobre l’estat de l’autonomia i de les mesures que el Govern
està aplicant i que fa comptes continuar aplicant d’avui cap
al demà.
En primer lloc, en el discurs destaca una vocació d’anar
cap al futur amb solidesa, amb contingut, amb una idea de
les Illes Balears crec que molt definida, molt liberal, molt
centrada en disposar d ‘una autonomia de primera, amb
capacitat pròpia de finançament, amb uns consells insulars
amb competències, amb serveis, amb una economia
sanejada i amb una política d’acció social que beneficiï tots
aquells que no han pogut accedir a determinat nivell de
benestar.
En segon lloc, feia ahir una descripció, crec jo, realista
de la nostra situació, d’un moderat optimisme. No hem de
dubtar de les nostres forces, hem d’innovar, hem d’invertir,
ha de continuar sent la iniciativa privada el motor de la
nostra economia; hem de millorar cada dia per tal
d’aconseguir un major nivell de benestar dels nostres pobles
de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i tot
això només s’aconsegueix d’una manera: fent feina, molta
de feina i en la línia que va explicar ja el Sr. Matas en el seu
discurs d’investidura.
Aquest govern ha plantejat mesures que suposen un
impuls molt important cap al futur i que pretenen un avanç,
en concret, hi ha mesures que suposen una aposta per la
modernitat, com és el cas de la política de ( ... )tització dins
la Conselleria de Presidència, i naturalment la política de
recerca i de desenvolupament que es concreta en el projecte
de llei que potencia aquesta activitat a les nostres illes; això
és un punt que no només és fonamental, sinó que pot aportar
un gran valor afegit. El nostre grup parlamentari és
conscient que hem de compensar el fet de la insularitat, el
fet d’estar físicament separats de la península, i això es pot
compensar amb les autopistes de la informació.
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Aquesta llei que es crea dins la Conselleria d’Educació es
complementa amb tot el desenvolupament previ a l’assumpció
de les competències en matèria d’educació, que creim nosaltres
que és una qüestió transcendental per al nostre futur, perquè el
primer patrimoni que tenim tots aquí crec que són els nostres
ciutadans, la gent que viu aquí, a la nostra comunitat, crec que
és un dels principals patrimonis, un dels principals actius que hi
tenim. I com s’ha dit aquí al llarg de tot el debat, hi tenim
universitat, i crec que s’ha aconseguit amb una dotació
econòmica important, capaç d’atendre les necessitats
fonamentals per a un futur millor d’aquesta universitat, és una
passa que s’ha produït en aquesta legislatura, que es va negociar
intensament amb governs anteriors, i per a la qual s’ha arribat
ara a una solució amb un nou govern a Madrid, amb un nou
govern del Partit Popular.
També he de destacar la llei, crec que important, de
patrimoni, que regula distintes mesures de conservació del
nostre patrimoni cultural, artístic, documental i arqueològic.
Aquesta llei va encaminada a mantenir i a protegir una part de
la nostra historia, de la nostra cultura i, en definitiva, de la
nostra manera de ser com a poble.
Dins la política de sanitat i de consum, aquest govern ( ... )
una política clara on ja es comencen a veure les primeres
actuacions, fonamentalment pel que fa a la participació en la
gestió de l’hospital de Manacor, i aquest estatut del consumidor,
que crec que serà important, que es presentarà pròximament,
perquè també és evident que en aquest moment ja hi ha una
política de qualitat en la gestió de la xarxa assistencial del
nostre govern. Hi ha molta gent que a l’hora d’anar a un
hospital en aquesta comunitat, s’estima més anar a un hospital
de la xarxa del Govern balear, que no acudir a altres hospitals.
El Grup Parlamentari Popular vol donar explícitament el seu
suport a la gestió que desenvolupa la Conselleria de Treball,
mitjançant la qual es propicia un fet molt important, que és
l’acord amb els agents socials i econòmics, una cosa que és
important per arribar a dissenyar una política on l’atur sigui
l’eix de la lluita, és a dir, que l’atur pugui reduir-se d’una
manera radical tan prest com sigui possible amb un acord entre
totes les forces, partint, això sí, naturalment, des deis excelAlents
resultats de la política autonòmica dels darrers anys, els quals
donen com a resultat una reducció espectacular del nombre
d’aturats i el nivell més alt d’activitat de tot el nostre país, fins
i tot amb una mitjana anual semblant a la mitjana europea.
D’aquesta conselleria, no se’n pot deixar d’esmentar la política
de formació, que és una aposta que hem de fer i mantenir
perquè una autonomia com la nostra, que és canviant, necessita
avançar dins el terreny de l’educació i de la formació, per ser
cada dia una mica més competitius.

Govern central el compromís d’una inversió, forta,
especialment en tema d’aigua i en tema de carreteres. En
matèria d’aigua, tots hem escoltat, especialment a la darrera
campanya electoral, el crit ( ... ) que ens feien dient que mai
no hi hauria una política seriosa en tema d’aigua, i es va
demostrar aquesta política, només es va poder demostrar
aquesta política, quan el Govern central va transferir la
competència al Govern balear, on es va tractar el problema
i s’hi varen dissenyar solucions, solucions a curt termini,
com el tema del barco i l’aigua sedentària de L1ubí o la
dessaladora de Palma, i es varen plantejar solucions a més
llarg termini, especialment pel que fa a sa Costera i a la
potabilitzadora.
Quant a carreteres, passa una cosa semblant, el Govern
ha discriminat les Illes d’una manera tan grossa que el mate
ix PSOE ho va reconèixer en diverses ocasions i ha intentat
impedir el desenvolupament aquí, a la nostra comunitat,
només i exclusivament pre raons polítiques. És cert que fa
uns mesos o fa un any el ministre Borrell va admetre que
aquest problema l’havia creat el seu partit i que s’havia de
resoldre, i ara, amb un govern a Madrid del nostre color
polític es negocia el conveni que finalment permetrà
solucionar les mancances històriques que hi hem tengut al
llarg de tots aquest anys.
El Govern, al nostre mode d’entendre-ho, ha entès la
necessitat d’actuar sobre la millora del nostre entorn, ha
continuat amb la filosofia que suposen les directrius
d’ordenació del territori i ha començat a desenvolupar les
primeres mesures coherents amb elles. Consideram
important dur endavant aqueixes directrius el més aviat
possible, per tal de veure les primeres conseqüències d’una
política integral, sòlida, que pugui millorar d’una forma
radical l’aspecte de la nostra terra, però no per canviar-les,
sinó per recuperar el que sempre han estat.
I d’una manera bastant telegràfica intentaré repassar la
matèria de política agrícola, industrial i comercial. Aquests
tres sectors necessiten d’una atenció important que orienti,
que ajudi i que faci possible la competitivitat, tan difícil a
una regió insular com és la nostra.
La política turística que duu endavant el Govern balear
nosaltres creim que és una política encertada, correcta i que
es prepara per a un futur, per a un futur competitiu i de
primera. Es tracta de mantenir el turisme com el motor
econòmic de les nostres illes, com és natural, però ajustat
una realitat cada vegada és exigent, on s’ha d’oferir molta
qualitat i que passi a la vegada també per respectar el nostre
medi ambient, el nostre paisatge.
En medi ambient, el Govern ha proposat a aquesta
cambra continuar amb la política de protecció
mediambiental de les nostres illes, es tracta, ni mes ni
manco, que d’un avanç cap a la millora del nostre entorn i
de potenciar els nostres valors patrimonials, tant els
paisatgístics com els culturals.

El nostre grup considera que la política d’infraestructures del
Govern és una política ben plantejada. S’ha negociat amb el
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Quan vostè proposava començar la tasca d’aplicació de les
directrius d’ordenació, en concreta amb la millora integral dels
entorns, ha de saber, Sr. President, que compta amb tot els
municipis i amb tot els pobles que donen suport a la seva
iniciativa, com el reflex del que avui aquí representa la nostra
societat balear. Els ciutadans de Balears volen protegir l’entorn,
però també volen avançar en tot el que suposi una millora de la
nostra qualitat de vida.
Aquest govern no només ha promès, sinó que està aplicant,
amb una continuïtat que ja abraça tres legislatures, una política
que crec que és austera i racional a nivell econòmic. S‘ha
demostrat fins ara que anam pel camí adequat, ja que som una
comunitat dins l’Estat espanyol més o manco rica i prospera.
Ara, l’objectiu del Govern és que aquesta política arribi a la
resta de la societat, que aquesta política es pugui difondre i que
es pugui anar innovant. Aquest és un repte que hem de mantenir
i que el president ha traduït adequadament en el seu discurs.
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El nostre grup continuarà. ajudant el Govern a millorar
la seva gestió, amb transparència i sentit de la justícia, duent
a terme aquí, en aquest parlament, totes aquelles iniciatives
que siguin necessàries per intentar complir amb aquests
objectius que ens hem marcat. Nosaltres continuarem fent
feina, perquè el Grup Popular i cada un dels diputats sabem
que tenim una gran responsabilitat, molt per damunt dels
nostres interessos individuals, als quals, n’estic segura,
molts de nosaltres renunciam en benefici de l’interès
colAlectiu. Tenim una responsabilitat que vàrem assumir fa
un any i poc a les darreres eleccions, i tots nosaltres estam
compromesos a dur-la endavant. Hem de mirar endavant;
per això, Sr. President, creim en el que va dir vostè, intentar
passar pagina i que hem de continuar fent molta de feina
perquè només així, el nostre compromís, el compromís que
vàrem assumir davant els nostres electors, el podrem dur a
terme. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Va anunciar ahir unes mesures innovadores en matèria de
cooperació amb els ajuntaments. El president i el Govern han de
saber que la societat representada en aquesta cambra dóna
suport a aquesta iniciativa, que suposa posar a l’abast dels
nostres municipis i dels seus habitants una sèrie de serveis que
només amb els seus mitjans no podrien dur mai a terme. En ser
això tan important, hi ha certs grups d’aquesta cambra que no
volen donar suport a aquesta iniciativa, tan sols pel fet d ‘estar
a l’oposició i de no voler reconèixer que el Govern duu
endavant projectes importants, projectes que suposen que els
nostres municipis puguin millorar la seva imatge, en definitiva,
que puguin posar en marxa aquest famós pla mirall, que crec
que serà important i que tendrà repercussions molt bones per a
les nostres illes en els pròxims anys.
Però vostè, Sr. President, va dir una cosa que crec
fonamental: "Volem treballar", i això és el que hem de fer per
a les nostres illes. S’ha d’anar endavant, s’ha de treballar, s’ha
d’avançar, s’han de solucionar els problemes, això és el que vol
la gent d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. President, té vostè la
paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Agraesc aquesta darrera intervenció del dia d’avui
de la portaveu del Grup del Partit Popular. Jo crec que
aquesta intervenció almanco ha estat una intervenció que
recull el contingut i el propòsit del discurs que ahir en
aquesta cambra vaig fer. Vull agrair aquestes paraules i
naturalment vull agrair la colAlaboració del meu grup.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.

Les reaccions que ha tengut aquí avui dins aquesta cambra
són les reaccions normals. Les crítiques al seu discurs eren
previsibles. Com que ningú no pot dir que li ha agradat el seu
discurs, em referesc de l’oposició, perquè si no, no faria el seu
paper d’oposició, han dit que hi manca contingut, però vull
recordar que el mateix han dit durant aquests darrers tretze
anys, i en aquests tretze anys, a pesar de l’oposició, hem
aconseguit ser una comunitat a nivell nacional de les més
capdavanteres, amb un nivell de renda més elevat, i això em fa
suposar que nosaltres anam pel bon camí, que el nostre grup i
que el seu govern va pel bon camí i que els grups que
s’equivoquen són els grups de l’oposició.

Deman un poc d’atenció abans d’aixecar la sessió.
Comunic que a partir d’aquest moment els grups
parlamentaris podran presentar en el registre propostes de
resolució, que seran analitzades per la mesa d’aquesta
cambra; una vegada tractades i feta la seva qualificació,
seran remeses avui mateix a tots els grups parlamentaris.
A la vegada, també inform que la sessió de demà
començarà a les onze del matí, que es farà un debat de totes
les propostes, de menor a major, la votació de les quals serà
al final de tot aquest debat.
Moltes gràcies per la seva atenció. S’aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem el
debat de les propostes de resolució, presentades pels diferents
grups parlamentaris, com a conseqüència del debat general sobre
l'acció política del Govern de la Comunitat Autònoma. Les
intervencions es faran de menor a major, presentant les propostes
de resolució per un temps màxim de deu minuts, i hi haurà la
fixació de posició per part dels altres grups, per un temps màxim
de cinc minuts, sense que s'obri debat de rèplica i contrarèplica.
Per tant, deman a les senyores i als senyors diputats que se
cenyeixin a la fixació estricta de la posició quant a les propostes
presentades. Conclòs el debat de les propostes de resolució,
passarem a la seva votació per ordre de presentació, per tant i per
començar, s'ha fet arribar a aquesta presidència una intervenció
compartida per part del Grup Mixt, en primer lloc, té la paraula
el portaveu Sr. Balanzat.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a prendre, en el termini màxim de tres mesos,
les mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous camps de
golf a les Illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de tres mesos, que
presenti el pla energètic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 30% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, etc.) l'any 2005.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de sis mesos,
el pla especial de gestió i protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a destinar partides pressupostàries suficients
als pressuposts del 1997 per cobrir la demanda efectiva de
percepció del suport transitori comunitari.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un òrgan específic de debat,
socialment plural, per a la discussió dels criteris de redacció de les
Directrius d'Ordenació Territorial, en un termini màxim de tres
mesos.
6.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1997, destinada al finançament de projectes al
tercer món.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a emprendre una política de reforç dels
mitjans personals i materials, així com incrementar l'import de les
sancions, per tal d'eliminar l'oferta turística no legalitzada.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a redactar en el termini màxim de tres mesos,
un pla quadriennal de serveis socials i assistència social.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en un termini de sis mesos,
un projecte de llei sobre el sòl rústic de les Illes Balears.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el termini d'un any, a començar la
construcció d'una depuradora d'aigües de tractament terciari,
a les illes d'Eivissa i Menorca, respectivament.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent
un manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més
segures amb la deguda senyalització i respectant el medi
ambient i el paisatge.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
Verds hem presentat onze propostes de resolució, són
bàsicament set relatives a medi ambient, tres d'acció social
i una relativa a turisme. Al bloc de medi ambient, que és el
més nombrós, hi faré un ràpid repàs.
A la primera demanam que no es puguin fer, a partir
d'ara, més camps de golf. A la segona demanam que es faci
un esforç per tenir energies renovables, però de veritat,
nosaltres demanam que es pugui tenir fins a un 30%
d'energies renovables l'any 2005. A la tercera sol•licitam
que es faci ja d'una vegada per totes el pla especial de gestió
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, tal com preveu la Llei
d'espais naturals. A la 5 sol•licitam la creació d'un òrgan
específic per discutir i consensuar, un òrgan plural, per
discutir i consensuar les directrius d'ordenació territorial. A
la 9 parlam també que s'elabori ja, definitivament, la llei de
sòl rústic, tantes vegades parlada i anunciada, però que
encara no ha arribat. A la 10 sol•licitam que es posi en
marxa ja, es comenci a construir ja una depuradora terciària
a Menorca i una altra a Eivissa, una depuradora de sistema
terciari, que ara no en tenim cap. I a la número 11
sol•licitam que no es facin carreteres de nou traçat, sinó que
es mantenguin simplement, es condicionin i es millorin les
que tenim. Aquest seria el bloc de medi ambient.
Referent a acció social, hem presentat tres propostes, la
4 que fa referència a incrementar els recursos pel que
respecte al suport transitori comunitari, anomenat també
salari social. La 6 fa referència que s'inclogui als
pressuposts de l'any 97 una partida del 0'7% d'ajuda a països
del sud, del tercer món. La 8 fa referència a l'elaboració d'un
pla quadriennal de serveis socials i assistència social, que és
preceptiu, tal com marca la Llei d'assistència social, des de
l'any 94 no tenim encara un pla quadriennal elaborat.
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I per últim, la 7, que fa relació a turisme, on es demana que
en certa manera hi hagi una lluita ferma i decidida contra l'oferta
turística il•legal.
Són onze propostes de resolució, crec que bastant raonables
i bastant sensates, i esper comptar amb el suport de la Cambra.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la paraula.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que acordin la
signatura d'un conveni específic per al finançament
d'infraestructures de transports aeri, marítim i terrestre, perquè
sigui efectiu l'any 1997.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació davant aquest parlament d'un
projecte de llei del sòl, en un termini màxim de tres mesos.
14.- Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats que
ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, el Parlament de les Illes Balears aprovarà, en el
termini d'un mes, la creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi d'un desplegament alternatiu de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació, en el termini de tres mesos, d'un
projecte de llei de regulació de l'oferta turística anomenada "a
temps compartit" per a la seva tramitació en el Parlament.
16.- Amb la finalitat d'aprofundir en el desenvolupament
autonòmic, el Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
l'Estat l'adopció d'un projecte de llei que contempli la transferència
a la gestió dels aeroports estatals de la Comunitat Autònoma.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació davant el Parlament, en el
termini de quinze dies, de l'anomenat Pla Mirall.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament del Pla energètic de les Illes Balears, en el termini d'un
mes.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'aprovació d'un pla de millora del transport
públic entre els municipis de la part forana de Mallorca.
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20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti en el termini d'un mes, a la
Comissió Tècnica Interinsular, un projecte de llei d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
transports i menors.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
part d'Unió Mallorquina hem presentat poques propostes de
resolució, però creim que després del debat que hem
escoltat aquests dos dies, són imprescindibles per
aconseguir que aquesta comunitat funcioni i que realment
s'avanci en l'autogovern. Hem agrupat les diferents
propostes en el que són temes de transport i infraestructura
per un costat, autonomia per un altre, política territorial i
energia.
Pel que fa referència a transport i infraestructures, Unió
Mallorquina està convinçuda que és imprescindible
definitivament que hi hagi un conveni entre el Govern de
l'Estat i el Govern d'aquesta comunitat per donar solució al
problema de les carreteres. És una promesa que va fer el
Partit Popular a la seva campanya electoral, i atès que en
aquest moment governen vostès també a Madrid, crec que
és ja necessari que aquest conveni se signi d'una vegada per
totes i que les nostres carreteres millorin. Crec que és un
bon moment després dels accidents que han succeït al llarg
d'aquests darrers mesos, que això es faci.
També creim que és imprescindible un bon finançament
per al transport aeri i el transport marítim. La nostra illa i
per a la nostra illa, el transport aeri i marítim significa les
nostres autopistes, és imprescindible que hi hagi un sistema
de finançament que faci possible que tots els mallorquins
puguin entrar i sortir de l'illa sense les dificultats que es
produeixen cada estiu. També és cert que Unió Mallorquina
no s'oposaria que hi hagués una privatització de determinats
serveis, ens sembla bé, si això ha de repercutir en una
millora del servei i un menor cost. No obstant això, creim
que el que no es pot fer és deixar sense comunicació les
nostres illes, sinó ben al contrari, crec que aquesta s'hauria
de millorar, i no tan sols hauríem de tenir transport aeri i
marítim entre Mallorca, Espanya i la resta d'Europa, sinó
també, cosa que s'ha vengut produint ara entre illes, un
millor transport entre Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
Pel que fa a la segona proposta, dins infraestructures,
nosaltres proposaríem com a grup que els aeroports
passassin a ser de gestió de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, crec que és imprescindible optimitzar tots els
recursos per fer possible que l'economia sigui de cada dia
més bona per a les nostres illes. Pel que fa a Mallorca, el
nostre aeroport genera al llarg de l'any un muntant d'11.000
milions de pessetes, si tenim en compte que el pressupost
d'aquesta comunitat és de 54.000 milions de pessetes,
podem dir que tan sols l'aeroport genera una riquesa
d'11.000 milions de pessetes, una quantia suficientment
important perquè el Govern del Partit Popular, ara que
governen a Madrid, aconsegueixi la seva gestió.
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Pel que fa a la proposta 17, també relativa a infraestructures,
Unió Mallorquina proposaria que el famós Pla Mirall de què tant
se n'ha parlat, però que desconeixem, avui per avui en aquest
parlament, arribi aquí i es contempli per part de les diferents
comissions adients. Dir que pel que sembla i ja que es tracta de
millora de zones urbanes, que té en compte un pla de
millorament de façanes, del soterrament d'elements que
pertoquen l'estètica, dir que ja poden estar segurs, senyors del
Partit Popular, que tendran el suport i la consideració d'Unió
Mallorquina, entre d'altres coses perquè totes i cadascuna
d'aquestes propostes que vostè va anunciar des d'aquesta tribuna,
eren les que precisament des d'Unió Mallorquina, i a través de la
Conselleria de Cultura, vàrem fomentar en el seu moment.

A la proposta de resolució 20, d'atribució de
competències al Consell Insular, nosaltres demanaríem que
com més aviat millor el Govern d'aquesta comunitat fes
aquells traspassos de competències com agricultura,
transport i menors, que vostès saben, senyors del Govern,
que s'hi varen comprometre.

Pel que fa a la proposta 19 i també dins el que és transport i
infraestructures, creim que és imprescindible, i aquesta proposta
sí crec, senyors del Govern, que l'haurien de tenir molt en
compte, un pla de transport públic entre els pobles de Mallorca.
Sr. President, sàpiga, perquè els presidents no ho poden saber tot,
que tots els pobles del Pla de Mallorca, tots els pobles del
Raiguer, avui per avui no compten amb cap sistema de transport
que pugui fer que entre ells es comuniquin; això, el que ha fet és
que amb les diferents situacions que s'han produït, tant del mapa
escolar com del mapa sanitari, el primer dependent de l'Estat, del
Ministeri d'Educació i Ciència, però el segon dependent del
Govern balear, el que s'ha fet és que en aquests moments molts
de municipis hagin d'anar als famosos PACs que tenen a altres
indrets i no compten amb cap tipus de transport públic per anarhi. Això significa que hi ha d'haver qualque membre de la
família, habitualment la dona, que entre acompanyar nins o
persones majors al metge, ha d'estar dedicat a aquesta activitat i
tenir un segon cotxe a la seva disposició. Per tant, és urgent, si
vostès realment volen fomentar que els diferents municipis,
sobretot del centre de l'illa, no quedin desèrtics, el pla de
transports dels municipis de la part forana.

Pel que fa a la proposta 15, es tractaria de presentar un
projecte de llei regulador de l'oferta turística que deim de
temps compartit. Hi ha moltes empreses, en aquest moment
dedicades a aquesta modalitat turística i falta una normativa
legal que pugui fer possible que no hi hagi ni
discrecionalitat ni que el consumidor, a un moment, es trobi
amb una total inseguretat jurídica.

Pel que fa al tema autonòmic, és per a nosaltres important, si
bé Unió Mallorquina no vol, en cap moment, deixar de
reivindicar la reforma de l'Estatut que es va aprovar en aquest
parlament i que es va aprovar per una majoria molt important i
que a més el Partit Popular també el va votar a favor, la veritat
és que creim que seria interessant un estudi d'un desplegament
alternatiu de l'Estatut d'Autonomia. Tornar a dur una reforma de
l'Estatut, posar-nos-hi d'acord, enviar-la al Congrés de Diputat i
fer que després sigui possible la seva votació, ens retardarà molt
en el temps aquesta possibilitat, i crec que, a més, si realment
estudiàssim tots els estatuts d'autonomia podríem fer moltes més
coses de les que s'han vengut fent fins a aquest moment.

També al pla territorial, dir que Unió Mallorquina creu
imprescindible tenir ja definitivament una llei del sòl,
aquest projecte de llei hauria de regular els diferents usos
del sòl, i en especial el tema del no urbanitzable, i sobretot
creim important derogar el decret legislatiu si no ho fa al
seu moment el Constitucional.

Pel que fa al tema energètic, creim que és important que
definitivament es prengui un acord sobre quin és el pla
energètic de les Illes Balears. Aquest pla energètic ha
aparegut i desaparegut en diferents ocasions en aquest
parlament, l'hem vist i l'hem deixat de veure, i en molt poc
temps s'ha parlat, a un moment determinat, de fer una altra
central energètica, una central elèctrica a Es Murterar,
després es va dir que no a aquesta central, perquè ningú no
es posava d'acord sobre on havia d'estar ubicada, després es
va presentar una proposta per un segon govern que era la
proposta de dur l'energia a través del cable, va tenir el
suport d'uns determinats grups, el rebuig per part d'¡uns
altres, i darrerament es parla que l'energia es produeixi a
través del gas. Totes les propostes són bones, totes poden
ser dignes d'estudi, però el que és cert és que ens hauríem de
definir i hauríem de saber què proposa el Govern d'aquesta
comunitat per solucionar el problema de l'energia, perquè,
de no fer-ho, serà un greu problema dins molt poc temps.
Ens ha passat amb altres recursos, com ha estat el de l'aigua,
i no hem d'esperar que ben aviat ens quedem en aquestes
illes i durant els mesos d'estiu, sense llum. Per tant,
nosaltres pregaríem al Govern que presentés definitivament
aquest pla que pot comptar, sens dubte, amb el nostre suport
i amb la nostra participació perquè sigui el millor pla
energètic possible.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. S'obre un torn de fixació de posicions
per part dels altres grups. Sr. Grosske, d'Esquerra Unida, té
la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per anunciar el
suport per part del nostre grup a totes les iniciatives plantejades
pel Grup Mixt, en concret les signades pel Sr. Ramon Balanzat,
n'hi ha que consideram d'un interès particular, com la del pla
energètic, el tema dels camps de golf o el del tractament terciari
de les aigües; n'hi ha d'altres que coincideixen bàsicament amb
propostes que presentarà també el nostre grup, com és el tema
del suport transitori comunitari, el tema del 0'7, només una
observació, en el tema del sòl rústic, jo crec que se li dóna al
Govern un excessiu termini per presentar aquest projecte de llei,
tenint en compte dues circumstàncies, una, que és un projecte de
llei reiteradament anunciat, reiteradament ajornat, per tant un
projecte de llei absolutament dins la política general del que és
aquesta comunitat autònoma en matèria d'ordenació territorial,
i amb una promesa final, la darrera, era presentar-lo en aquest
període de sessions, per tant, pensam que el que ha de fer el
Govern és complir aquests terminis i deixar-se de coverbos.
Quant a les signades per la Sra. Munar, nosaltres també
donarem suport a totes les propostes, pensam també que en el
tema de la Llei del sòl, bé, sí, perdó, en el tema, perdó, de
l'Estatut d'Autonomia, nosaltres duim també una proposta en
aquest sentit, creim que la redacció és excessivament vaga i
excessivament poc compromesa, nosaltres pensam, per una
banda que s'han de fixar terminis no només a la creació de la
comissió no permanent per a l'estudi de la qüestió, que s'han de
fixar terminis també per a l'acabament de les feines de la
comissió, de tal manera que s'ha de veure un compromís ferm de
no deixar que el tema de la reforma de l'Estatut i del seu estudi,
pugui ser una cosa deixada a calendas grecas, i així com veim
que va el ritme de feina, per exemple, de la comissió de l'aigua
o fins i tot de la comissió d'estudi del nostre sostre competencial,
etc., efectivament ens podem quedar amb una comissió d'estudi
de reforma estatutària que realment deixi podrir la qüestió mesos
i mesos o fins i tot anys i anys; pensam que hem de posar
terminis a això i s'ha de donar també un objectiu al que aquí
vagament s'expressa com a desplegament alternatiu de l'Estatut,
s'ha de fer reforma del text de l'Estatut i amb un objectiu clar que
ha de ser l'equiparació de la nostra comunitat autònoma al que la
Constitució anomena comunitats històriques, una comunitat del
151 o el que se li vulgui dir, en definitiva, a les comunitats més
desenvolupades de l'Estat.
La proposta 16 és una proposta realment audaç perquè la
gestió dels aeroports estatals és realment en aquests moments
una proposta audaç dins el context de desenvolupament de l'estat
autonòmic, però no tenim inconvenient en aprovar-la, i
lògicament ens semblen molt interessants els temes relatius a
consells insulars i a la millora del transport públic entre els
pobles de Mallorca que pensam que és una assignatura molt
pendent d'aquesta comunitat.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM; té vostè la
paraula, Sr. Sansó.
EL SR. SANSÓ I SERVERA:
Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, estarem d'acord amb totes les propostes de
resolució que vostè ens presenta, ja que la majoria han estat
demanades pel nostre grup dins aquesta cambra diferents
vegades. No dubtam ni creim que cap grup d'aquesta
cambra pugui dubtar avui de la necessitat i la urgència de
comptar amb tots aquests plans que vostè demana, per posar
exemples, crec que demanar avui una vegada més el pla
especial de gestió i protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, que és una reivindicació que hem anat fent i
que crec que cada grup haurà d'assumir les seves
responsabilitats si això no es dur a terme d'una vegada,
igualment que les directrius d'ordenació territorial o qui pot
estar en contra d'eliminar l'oferta turística no legalitzada en
aquest parlament, creim que per això no hi ha cap dubte,
que el nostre grup ha de donar suport a aquestes propostes.
Cal recordar, també, que moltes d'aquestes propostes no
hauria de ser necessari avui tornar-les a repetir, ja que
haurien d'estar fetes per part del Govern que diferents
vegades les ha promès a aquest parlament.
Dir-li també, Sra. Munar, que tendrà el nostre suport
total a les propostes que fa, ja que també, i cal recordar-ho,
moltes d'elles han estat plantejades pel nostre grup diverses
vegades aquí, i algunes d'elles fins i tot avui mateix, en
altres termes, però crec que hi podrà haver una entesa per
plantejar exactament el mateix. Per tant, dir-los al Grup
Mixt, que tendran el suport del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM en totes les seves propostes.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Barceló, té vostè la paraula.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Anunciar d'entrada el suport, el vot afirmatiu del
Grup Socialista a la majoria de les resolucions proposades
i defensades pels representants, pels dos representants del
Grup Mixt, encara que sí hem d'aprofitar aquest torn de
fixació de posicions, malgrat ens agradaria poder entrar més
en debat a hora de precisar el perquè alguna de les seves
propostes no tindran aquest suport o que ens poden plantejar
dubtes d'entrada i, per tant, tendran la nostra abstenció.
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Hem d'assenyalar que no tendran el suport tres qüestions: la
primera, quan assenyalen d'una manera rotunda i clara evitar la
creació de nous camps de golf, la prohibició enfront de la
regulació, la prohibició enfront de la regulació que ens permeti
enriquir el bo que té tota cosa, no ens sembla massa adient, i ens
explicarem. Creim necessària una regulació que permeti que els
camps de golf només es puguin plantejar com una millora de
l'oferta turística existent. Això implica no a la utilització de
declaracions d'interès social, no a declaracions en sòl rústic de
camps de golf i molt manco que mitjançant la creació o
l'aprovació d'un camp de golf, es plantegi un nou creixement
d'oferta turística, cap plaça més respecte d'oferta turística, ara si
el camp de golf es planteja amb aigües depurades dins el
planejament municipal sense cap creació de plaça turística i per
millorar l'oferta turística existent avui, no creim que sigui
necessari plantejar aquest d'esntrada dir que no, creim que és
millor raonar una regulació que permeti que ens beneficiem de
les petites possibilitats que evidentment un camp de golf
construït amb aquests plantejaments no es faria, o seria molt més
limitada la seva construcció.
El mateix li hem de dir quan planteja la qüestió de no
carreteres de nou traçat, aquesta és una qüestió que, no tenim
encara pla de carreteres aprovat i que és una proposta que a altres
illes, per exemple a Menorca, ho hem aprovat tots els grups
polítics, a la mateixa proposta, des d'Eivissa també es podria
aprovar perfectament, però també hem de pensar que plantejam
una qüestió que afecta les tres illes i potser a Mallorca, avui
encara són necessaris traçats nous que permetin que puguin
assegurar el criteri de la plena seguretat vial; que no s'oblidi
aquest criteri i que, per tant es plantegi dins el que és el pla de
carreteres que cada illa pugui plantejar també les seves
necessitats de millora, d'ampliació o no de la xarxa de carreteres,
hem de dir que a algunes illes no serà necessari, ja podríem dir
que es manté l'actual xarxa viària, però evidentment creim que
plantejar ja un "no" abans del pla de carreteres, és innecessari i,
en tot cas, el que hauríem de demanar és que el pla de carreteres
es tornàs a posar al públic de la manera més ràpida possible i
sobretot que permetessin que abans de construir una carretera,
complissin el que vertaderament s'hauria de complir, que és
l'estudi d'alternatives abans de fer projectes, valoracions
d'impactes ambientals com toca, etc., cosa que per molt que
diguin que ho volen fer, evidentment no ho fan.
L'altra qüestió que ens ha plantejat dubtes és la transferència
de la gestió dels aeroports a aquest govern, bàsicament perquè es
planteja d'una manera aïllada en el que seria la necessitat o que
es pogués plantejar el seu debat dins el que tots els grups polítics
sembla que estan d'acord de plantejar els mecanismes necessaris
per aconseguir un més ample abast competencial, i, per tant,
sembla que dins aquesta comissió es podria plantejar aquest tema
dels aeroports. En canvi, el Grup Mixt ho planteja com una
qüestió separada i sembla que, per tant, es justifica la urgència
que amb un any, que és el període que va del debat de l'estat de
la Comunitat i la resolució que es planteja, que és urgent aquesta
gestió per part de la Comunitat Autònoma. I nosaltres hem de dir

que abans de dir si és urgent ens hauríem de plantejar diverses
coses. La primera, millorarà la gestió als usuaris tenint
aquesta gestió aquest govern de la Comunitat Autònoma?,
millorarà el servei?; segona qüestió que també ens hem de
plantejar, aquest govern té pràctica o és capaç de garantir
que continuaran, gestionaran respectant la capacitat
inversora per millorar aquests aeroports?, a Mallorca potser
ja tenen aclarides les ampliacions, però hi ha altres illes que
es poden plantejar també la necessitat de fer inversions. I
davant aquest dubtes, la realitat és la que tenim, tenim un
govern que amb el nivell de feina que du i el nivell de
compliment que du, vist que les coses no milloren, té prou
(...) a complir el que ara diuen que está marchando, tenen
prou feina en un any com per aconseguir la meitat del que
diuen que está en marcha, ho puguin aconseguir, per tant,
tenen, ho repetesc, prou (...) d'anar fent, perquè la veritat és
que per molt que ho repetissin aquí cada vegada, allò de
marchando, damunt la taula, no hem vist res. I segon, tenim
la pràctica, la realitat ens demostra que quan hem gestionat
serveis que impliquen inversions, aquestes inversions s'han
descapitalitzat, ports de la Comunitat Autònoma, ni tan sols
inverteixen el que cobren de tarifes, aquesta és la realitat,
que n'aprenguin, que comencin amb la gestió dels ports, que
vagin donant garanties que són capaços de fer les coses
mínimament correctes, i bé, vegem o deixem el tema dels
aeroports en una segona fase o, com a mínim, en un període
més envant i dins aquesta comissió que es planteja crear,
perquè garanties que aquest govern sigui competent, així
com van les coses, per avançar en un any aquesta gestió
aeroportuària, la veritat és que planteja tots els dubtes i
d'urgència, cap ni una.
Altres qüestions que plantejam la nostra abstenció, més
que res, supòs que per motius de redacció, el pla energètic,
el pla energètic no és qüestió ni d'un mes ni de tres mesos,
creim que hauríem de plantejar la necessitat que primer es
duguessin aquí els criteris del pla energètic, perquè hem
aconseguit que el Govern arribi a entendre que el pla
energètic té implicacions sobre el territori, i que per açò és
necessari que aquest pla energètic es desenvolupi a partir de
la Llei d'ordenació territorial, perquè té impactes sobre el
territori i, per tant, el que hem de demanar és que duguin els
criteris del pla energètic aquí, a aquest parlament; més que
res perquè, a més a més que té impactes sobre el territori,
crec que és una cosa que hem avançat respecte d'anteriors
moments del Govern, hi ha una altra qüestió, que és que és
bastant més participatiu que es duguin aquí els criteris i
s'elaborin i, per tant, avancem més ràpidament, i també
alhora hem d'assenyalar que aconseguir els percentatges
d'energia provinent de forces renovables està molt bé, però
així i tot manquen criteris, jo crec que no podem oblidar en
absolut la necessitat, la necessitat de prioritzar ...
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EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Diputada.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Acab ara mateix.
... l'eficiència energètica, donar prioritat a la reducció de la
demanda potencial de l'energia, potenciar l'estalvi a través de
programes de gestió, no donem la sortida directament a crear
noves coses, facem un planejament més racional d'aquestes
qüestions.
I, per acabar, tenim poc temps, assenyalar, respecte
d'augmentar l'import de les sancions per eliminar l'oferta
turística. Creim que si el Govern no compleix l'aplicació de la
llei, és inútil que haguem de modificar la llei per avançar, la
qüestió és que el Govern compleixi la llei, no només augmentar
les sancions, perquè total si no les paguen ..., tampoc no ens
serveis de massa cosa, que el Govern compleixi amb la
normativa turística, que no permeti que existeixi d'una manera
totalment impune aquesta oferta no legal turística. I aquestes
sancions es fan amb mecanismes més clars i més contundents de
no deixar-los estar al mercat, no pagant sancions, ni posar-les
més altres, perquè la rebaixa pot venir via decret de Presidència
o de Consell de Govern d'una manera rapidíssima.
I tan just assenyalar després el nostre suport a altres
qüestions, al diàleg social, per avançar en les hipòtesis
d'ordenació territorial, i evidentment el suport a les competències
als consells insulars, més que res per fer front, i d'una manera
molt clara, al rebuig que vull deixar exprés com a darrera
qüestió, a l'afirmació que es va fer aquí per part del president del
Govern de la Comunitat Autònoma, que els consells insulars
seran els funcionaris encarregats de dur endavant el control de
les coses que fa el Govern, aquesta mentalitat estreta, política,
del que han de ser els consells insulars, volem manifestar el
nostre rebuig, donant suport a totes les qüestions que donin ampli
contingut al treball dels consells insulars, i una perspectiva més
ampla, més generosa i més positiva, i no aquesta visió estreta de
mires que té el Govern del Partit Popular, aquí, a les Illes.
Gràcies.
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En segundo lugar, la segunda propuesta, vamos a votar
que no, porque creemos que es el Gobierno el que tiene que
marcar los plazos en este tema, que es un tema lo
suficientemente importante como para tener que andar con
prisas.
En cuanto a la tercera propuesta, en este momento este
tema está recurrido ante los tribunales y aparte el plan
especial de gestión y protección es una figura que nosotros
no conocemos, lo que conocemos es un plan de ordenación
de recursos naturales y en estos momentos tal como está la
situación debería ser el Gobierno central el que lo tuviese
que hacer y no el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y
mientras no se resuelva el recurso presentado por este
parlamento ante los tribunales, nosotros no vamos a entrar
en este tema, votaremos que no.
En el cuarto punto votaremos que no porque preferimos
analizar este tema en los presupuestos, porque es un debate
muy importante como para defender estas posturas ahora, en
cinco minutos, creemos que es mejor tener todos los datos,
que en el momento del debate de presupuestos tendremos
todos los datos sobre estos temas, y que, por lo tanto, vamos
a votar que no porque vamos a aplazar este debate por parte
de nuestro grupo a los presupuestos.
En cuanto a la quinta propuesta de resolución, hay un
compromiso por parte del Gobierno, por parte de su
presidente, de mantener un calendario que está fijado, ya lo
dijo ayer, ya lo dijo en el discurso, este calendario, hay un
compromiso de cumplirlo escrupulosamente, y este tema
tendrá un debate amplio y plural en el Parlamento y en la
sociedad, más adelante, y no creemos que sea el momento
de poner aquí prisas y crear órganos específicos fuera de lo
que es el debate en el Parlamento y fuera de lo que es esta
cámara.
En cuanto a la propuesta 6, nosotros le proponemos una
transacción, usted lo pide para los presupuestos del 97, hay
un compromiso del Gobierno, del presidente Matas, de que
este tema se cumpla, el 0'7, se llegue antes de acabar la
legislatura, nosotros le propondríamos que usted quitase lo
de "presupuestos del 97" y pusiese "antes de acabar la
legislatura". Si usted no acepta esta transacción, nosotros
votaríamos que no.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Mauricio Rovira, té vostè la paraula.
EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. A las
propuestas presentadas por el Sr. Balanzat, en primer lugar, a la
primera, le vamos a votar que no porque en estos momentos hay
una ley de campos de golf que ha sido aprobada por este
parlamento, porque los intereses sociales los conceden los
consells insulares y porque a nosotros no nos parece acertado en
ningún caso que se cierren todas las puertas a los campos de golf,
los habrá buenos, los habrá malos, y no creemos necesario que
se diga que ninguno.

Respeto de la propuesta 7, es un tema que en un breve
espacio de tiempo se va a traspasar a los consells insulares,
nosotros creemos que el importe de las sanciones y los
medios personales y materiales que se están aplicando son
los correctos, siempre por supuesto se podrían aumentar
medios y podría aumentarse personal y se podría aumentar
todo, ¿no?, pero en este momento creemos que está bien
como está, y vamos a votar que no.
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En cuanto al punto 8, la redacción de este plan que ustedes
proponen, nosotros creemos que es conveniente que antes de
redactar este plan, se redacten otros planes sectoriales, y
entonces nosotros vamos a votar que no porque creemos que hay
que seguir un orden, hay que redactar otros planes antes de
redactar éste, por lo tanto le vamos a votar que no. Los plazos,
creemos que se deben marcar desde el Gobierno, y le vamos a
votar que no a esta petición de en tres meses redactar un plan.
En cuanto a la propuesta 9, si ustedes quitan el plazo de 6
meses, le votaremos que sí.
En cuanto a la 10, también le presentamos otra transacción,
ustedes instan en el plazo de un año a la construcción de estas
depuradoras, nosotros creemos que en lugar de "un año" debería
poner "en el plazo más breve posible"; es nuestra propuesta,
ustedes tienen la palabra.
En cuanto a la propuesta 11, decirle que hay un compromiso
electoral del Partido Popular, hay un compromiso del presidente
Matas, del presidente del Gobierno balear de mejorar las
carreteras, y también hay un compromiso de nuevas carreteras
como quedo manifiesto ayer en el debate. Por lo tanto, nosotros
vamos a votar que no a esta propuesta.
En cuanto a las propuestas presentadas por el Grupo de UM,
en la 12, presentaríamos una transaccional que sería eliminar las
palabras "aéreo, marítimo y terrestre", porque creemos que
también sería bueno que en cualquier caso se pudiera llegar a un
convenio en cualquiera de estos ámbitos, y no obligar a que sea
en los tres, si pudiese usted retirar estas tres palabras, quedaría
"infraestructuras de transporte", con lo cual podríamos aceptar
que se pudiera firmar un convenio en uno de estos temas, en
todos estos temas o en tres de estos temas, pero no
circunscribirlo a los tres temas obligatoriamente.
La propuesta número 13, nosotros marcaríamos los plazos y
además en este momento está previsto lo del suelo rústico, y no
creemos adecuado aceptar esta propuesta.

En cuanto a la propuesta número 15, que ha presentado
la Sra. Munar, nosotros creemos que este tema hay un
compromiso claro del Gobierno de regularlo, hay un
compromiso claro en nuestras propuestas que
posteriormente se explicarán, y vamos a votar que no por
los plazos que usted propone y porque nosotros proponemos
ya una propuesta alternativa a ésta.
A la 16 le vamos a votar que sí, estamos de acuerdo, no
sabemos qué resultado pueden dar estas negociaciones, pero
en principio estamos de acuerdo en solicitar esto al
Gobierno del Estado.
A la 17 le proponemos una transacción, usted pone un
plazo de quince días, nosotros le pediríamos que modificase
este plazo de quince días y pusiera "durante este período
parlamentario", porque el Gobierno tiene previsto presentar
el Pla Mirall a los alcaldes de los municipios de las Islas
Baleares, y entonces creemos que quince días para presentar
este plan en el Parlamento es muy precipitado, le
rogaríamos que cambiase "quince días" por "durante este
período parlamentario".
En cuanto a la propuesta 18 le presentaríamos una
transacción, algo que ya 'han comentado desde el Partido
Socialista, en lugar de poner "la presentación ante el
Parlamento del plan energético de las Islas Baleares",
nosotros propondríamos que lo que se presentase en el
Parlamento fuesen los criterios del plan energético, incluso
nos iría bien lo de un mes, porque creo que el Gobierno ya
los tiene preparados y a punto de presentar. Sería cambiar
"plan energético" por "criterios del plan energético".
En cuanto a la 19, le vamos a votar que sí.
Y a la número 20 le vamos a votar que no porque
creemos que los plazos en este tema los debemos marcar
nosotros, los debe marcar el Gobierno.
Muchas gracias.

La propuesta 14, todos los grupos han presentado propuestas
en este sentido, todos con diferente redacción, más o menos
haciendo referencia a lo mismo, incluido el Partido Popular que
también ha presentado propuestas en este sentido, por parte de
nuestro grupo posteriormente se harán una serie de explicaciones
políticas sobre este tema, se harán una serie de transacciones,
nosotros creemos que esta propuesta no tiene la redacción
adecuada, entonces, en principio, si sale a votación votaríamos
que no, pero ya le decimos que este tema se debatirá con la
redacción de otros grupos e incluso con la redacción que hemos
presentado nosotros.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per concretar l'ordre, han
presentat una sèrie de transaccions. Sr. Balanzat li han
presentat transacció a les propostes 6, 9 i 10. A vostè li
correspon, sense entrar en debat, dir si accepta la transacció
en els termes que s'han plantejat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
No, òbviament no acceptaré, perquè parla de llevar
terminis i això és clau, per tant, no acceptaré cap transacció.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Cap d'aquesta tres és acceptada. Per tant, la redacció queda tal
com ve al text presentat pel Grup Mixt.
Sra. Maria Antònia Munar, a vostè li han presentat transacció
a les propostes 12, 17 i 18.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Dir, a la número 12, que Unió
Mallorquina acceptarà que el conveni de finançament
d'infraestructures es pugui fer per separat, per tant retirarem les
paraules "aeri, marítim i terrestre", si bé ens agradaria que es fes
un esforç per aconseguir els tres. Pel que fa a la 17, se'm demana
que retiri "en el termini de quinze dies", i digui que "durant
aquest període", no hi ha inconvenient, perquè creim que és
important, que si no es pot fer en quinze dies es faci després,
però dir al Govern que seria interessant que en lloc de presentar
els plans primer als batles, els presentés a aquest parlament, que
és la Cambra adient per fer-ho. A la proposta 18, em demana que
en lloc de demanar el pla energètic de les Illes Balears, siguin els
criteris del pla energètic, acceptam, perquè val més que ens
duguin els plans o els criteris que no res. Així que acceptarem la
proposta de modificació. I crec que no hi ha res més.
EL SR. PRESIDENT:
No hi ha altra proposta. Moltes gràcies, Sra. Munar. Per tant,
les propostes presentades pel Grup Parlamentari Mixt que fan
referència a les defensades per la portaveu signant de les
darreres, Sra. Munar, a la 12 se suprimeix "aeri, marítim i
terrestre perquè sigui efectiu dins l'any 97", queda suprimit. A la
17 es canvia "quinze dies" per "durant el present període
parlamentari". I a la 18 se substitueix "pla energètic" i es canvia
per "criteris del pla energètic". Moltes gràcies.
Passam a la presentació de les propostes de resolució
d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè la paraula.
1.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència formada per tots els grups parlamentaris, per a l'estudi
del canvi de l'article 51 del Reglament de la Cambra en el sentit
d'afavorir la creació de comissions d'investigació.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i béns
econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en depenen.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell Assessor de la publicitat i
comunicació institucional, amb l'objectiu d'establir els mecanismes
de control suficients sobre la política de publicitat i comunicacions
del Govern balear.
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4.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per a
estudiar el desenvolupament de la Llei de Consells insulars, el
paper d'aquests en el desplegament de l'autogovern i
l'experiència i possibles dèficits financers de les competències
exercides, amb l'objectiu, si s'escau, de la reforma de la Llei de
Consells insulars per fer que aquestes siguin institucions
bàsiques en la política autonòmica i per donar compliment a
la Llei de Consells Insulars pel que fa a la seva finançació
definitiva.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de Consells
insulars amb la remissió a la Cambra, en el termini de tres
mesos, de la Llei Reguladora del Fons de compensació
interinsular, per a corregir els desequilibris existents al
conjunt de les Illes Balears.
6.- El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d'una ponència amb participació de tots els grups
parlamentaris que tengui com a objectiu preparar, en el
termini de sis mesos, una iniciativa legislativa de reforma del
nostre estatut d'autonomia que tengui com a objectiu
l'equiparació dels nostre Estatut al de les que la Constitució
anomena "comunitats històriques" de l'Estat.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos,
una ampliació del Pla de Residus sòlids urbans que doni
prioritat a la reducció en origen, la reutilització, la recollida
selectiva i el reciclatge per a cadascuna de les quatre illes i
que no obligui a la incineració com a sistema d'eliminació dels
residus sòlids urbans.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a suspendre l'anomenada "operación
barco" de transport d'aigua potable des de Tarragona i a
invertir els recursos prevists per la referida operació en
solucions a llarg termini per a l'abastiment d'aigua potable a
l'illa de Mallorca.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, durant el pròxim període de
sessions, una llei de sòl rústic que tengui per objectiu detenir
el deteriorament alarmant que pateix el sòl no urbanitzable de
les nostres illes.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos, concrets des de la declaració de Menorca
reserva de la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de
Menorca.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de
Menorca reserva de la biosfera.
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12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible,
al Parlament, sengles projectes de llei de mesures d'estalvi d'aigua.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a reclamar del Govern de l'Estat les
competències relatives a la prestació social substitutòria.
14.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i Social per
al'any 1997.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a arbitrar l'augment de les partides
pressupostàries suficients als pressuposts per a l'any 1997, per a
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les Illes.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la unificació dins una sola direcció general
de les competències respecte a la política de menors, garantint la
unificació de criteris i coordinació de recursos.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure dins els Pressuposts Generals de
la Comunitat la partida del 0,7% d'aquests per a ajuts a projectes
de desenvolupament per a països de l'anomenat tercer món.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incrementar, en els pressuposts per al 1997,
les partides destinades a ajudes i suport a les cooperatives i
empreses d'economia social.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el pròxim període de sessions
en aquesta Cambra, un pla estratègic de prevenció i tractament de
les toxicomanies amb el seu pressupost, dotacions i calendari de
fases d'execució.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell de Cooperació de les Illes
Balears, amb l'objectiu principal d'assegurar la participació de les
organitzacions implicades en la definició i correcta aplicació dels
criteris que han d'orientar els programes de cooperació amb el
tercer món.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació, una vegada aprovat el II Pla
d'Igualtat de la Dona, d'una comissió de seguiment d'aquest, amb
participació dels agents socials, organitzacions socials i
organitzacions de dones.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a convocar dins l'any 1997 oferta d'ocupació
pública de l'Administració autonòmica per afavorir, amb criteris de
transparència i igualtat d'oportunitats, l'ocupació de totes les
vacants existents.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits
davant la Universitat de les Illes Balears quant a la destinació
de 4.200 milions de despesa corrent per tal d'acabar amb el
dèficit històric que pateix la nostra universitat i, així mateix, a
arbitrar els crèdits necessaris per finançar les necessàries
inversions en infraestructures i equipaments.
24.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per
estudiar l'actual situació del sistema educatiu a les Illes
Balears pel que fa a infraestructures, equipaments, dotacions
de personal, finançament i per preveure els plans de futur en
vistes a l'assumpció de les competències en aquesta matèria.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir la Comissió Mixta entre Insalud
i Govern balear per a assegurar la participació de municipis,
organitzacions sindicals i professionals i associacions
ciutadanes implicades.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits i a
prioritzar, en els pressuposts per al 1997, l'execució del
desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incrementar el suport a les comunitats
balears a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben
en dificultats, i impulsant els aspectes socials , econòmics i
culturals en la seva relació amb les Illes Balears.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes
per combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla
proveirà les actuacions necessàries a dur a terme des de les
diverses instàncies de l'Administració autonòmica i l'impuls
d'actuacions duites a terme des de l'àmbit privat i s'elaborarà
amb la participació i des del diàleg amb els agents econòmics
i socials.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya
i la Generalitat Valenciana.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 4 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Les tres primeres propostes que
presenta el nostre grup fan referència a un mateix bloc temàtic
que és el tema de la transparència en el funcionament
institucional i el tema de la lluita contra la corrupció. I crec que
s'expliquen amb bastant facilitat. La primera, el que proposa és
un àmbit d'estudi per arribar a una modificació reglamentària que
faciliti les comissions d'investigació; la segona va en el sentit
d'unes esmenes que també hem presentat a la Llei
d'incompatibilitats, relatives a l'existència d'un registre públic
d'interessos i béns econòmics de membres del Govern i d'alts
càrrecs que en depenen; i la tercera, que també és una iniciativa
que ja vàrem presentar el seu dia en aquesta cambra, relativa a la
regulació de la publicitat i comunicació institucional.
Sorprenentment, dins aquest bloc temàtic, sorprenentment, tal
volta, per a alguns, no s'inclouen propostes relatives a peticions
de dimissió ni assumpció de responsabilitats polítiques,
naturalment això no significa un no desig per part d'aquest grup
parlamentari que aquestes responsabilitats polítiques siguin
assumides, el que passa és que hem assistit ja a debats,
intervencions, preguntes on tant des del grup parlamentari
majoritari com des del Govern d'aquesta comunitat, s'hga tengut
el cinisme i la manca de vergonya de negar l'existència de
responsabilitats polítiques, i, per tant, hem de pensar que, igual
que les paparres no surten sinó amb aigua calenta, els corruptes
d'aquest parlament, els corruptes d'aquest govern i els corruptes
d'aquesta comunitat autònoma només podran sortir amb l'aigua
calenta dels jutjats, que és una feina a la qual Esquerra Unida s'hi
dedica amb bastant intensitat.
Naturalment, no renunciam per això a treure aquest tema a
col•lació a altres debats parlamentaris, lògicament s'ha de fer
palesa sempre la posició dels grups respecte a qüestió tan
delicada, i no renunciam tampoc a explicar en concret, al cap de
l'Executiu, la diferència entre gent que a un moment determinat
fora de la seva actuació pública pugui ficar la pota a un moment
determinat, i la gent que sistemàticament dins el seu grup i dins
el seu govern s'ha dedicat a ficar la mà dins els doblers públics
d'aquesta comunitat autònoma. Són debats que esperam poder
dur endavant en properes ocasions, en tot cas, aquests tipus de
propostes que ens consta que han fet altres grups, ja avanç que
els donarem suport a l'hora de la votació.
Les propostes 4 i 5 són referents als temes dels consells
insulars, una gran assignatura pendent del desenvolupament
autonòmic d'aquesta comunitat, que efectivament significa, en
definitiva, que aquesta comunitat autònoma no serà realment una
autonomia com toca, ni hi haurà realment autonomia fins que no
la tenguin realment cadascuna de les illes amb uns consells
insulars dotats competencialment i financerament per dur
endavant les seves competències.
La proposta 6 ens sembla particularment important, fa
referència a un tema cabdal com és la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, i ho fa en el sentit que he explicat abans, en la
intervenció relativa a les propostes del Grup Mixt, ho fa fixant
terminis per a aquesta feina entre tots els grups de cercar un text
legislatiu que serveixi per dur endavant aquesta reforma i ho fa
fixant un objectiu polític per a aquesta reforma que és
l'equiparació de la nostra comunitat a les comunitats històriques
de l'estat emprant òbviament un terme constitucional que
nosaltres no compartim en el seu sentit, perquè comunitat
històrica també ho és, òbviament, les Illes Balears.
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El següent bloc, fa referència, de la proposta 7 a la 12, a
temes de caràcter mediambiental bàsicament, la modificació
del Pla de residus sòlids per tal d'incorporar reciclatge i
compostatge i no obligar, per exemple, a l'illa de Mallorca,
temes com la incineració per a l'eliminació de residus, la
suspensió de l'operació barco, i la utilització dels recursos
per a solucions a llarg termini, no per pegats a curt termini.
El tema de la Llei de sòl rústic, fixant lògicament un termini
per a la seva presentació, que per un error que esper que
sigui comprès i acceptat pels grups parlamentaris, per un
error, m'imagin que a l'hora de transcriure i per manca de
claredat de la lletra de l'escrivà, diu "pròxim període de
sessions", quan ha de dir "present període de sessions", que
és, com he explicat abans el compromís que aquest govern
va adquirir en el seu moment, "presentació al present
període de sessions".
Hi ha dues propostes, la 10 i l'11, que fan referència a la
biosfera de Menorca, fonamentalment al•ludint als
compromisos que també té el Govern de la Comunitat
Autònoma en el tema de la reserva de la biosfera a
Menorca, és a dir no és un problema només del Consell
Insular i de les institucions menorquines, també el Govern
té compromisos polítics i financers en aquesta figura.
I la darrera proposta és relativa a mesures d'estalvi
d'aigua i va una mica en relació amb el tema de la suspensió
de l'operació barco que figura a la proposta 8.
La 13 fa referència a un desig de traspàs a aquesta
comunitat autònoma de les competències relatives a
prestació social substitutòria i dóna lloc, obre el pas, a un
bloc temàtic de caràcter eminentment social que abasta de
la proposta número 14 a número 21 des de la creació del
Consell Econòmic i Social, que a nosaltres ens sembla un
tema absolutament cabdal des del punt de vista social i des
del punt de vista, fins i tot, democràtic, d'arbitri,
d'organismes de participació dins aquesta comunitat
autònoma, és el tema d'un atractiu suport financer al suport
transitori comunitari.
Hi ha una altra proposta relativa a política de menors, al
0,7 que, lògicament, insistesc en allò que vaig dir ahir, no és
una qüestió d'aquesta legislatura; s'ha de demostrar, com ha
demostrat el Consell Insular de Mallorca, que és possible
fer-ho directament en un any i que no hi ha justificació ni
política econòmica per no fer-ho així. Compromisos -es
demana a la proposta número 18- de caràcter pressupostari
el 1997 respecte a les cooperatives i les empreses
d'economia social. Es reivindica, a la número 19, el Pla
estratègic de prevenció i tractament de toxicomanies;
s'estableix, en relació al tema del 0,7 -a la número 20- el
Consell de Cooperació per regular les ajudes al tercer món,
és a dir, no és el registre d'entrada, no és una comissió
tècnica que ha de decidir sobre aquestes ajudes, són criteris
polítics de prioritat, de necessitat i d'ajuda real al
desenvolupament.

1844

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 4 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

Des del nostre desacord amb la manca de compromisos que
figuren dins el segon Pla d'igualtat de la dona, el que demanam
a la proposta número 21 és una comissió de seguiment un cop
aprovat el Pla, que esperam que sigui un pla bastant més concret
que el presentat en aquest parlament, una comissió de seguiment
amb participació dels agents socials sobre el seu compliment.
La proposta número 22 va referència, sobretot, a un problema
d'eficàcia dins l'administració pública, tema en el qual, supòs,
que el President del Govern serà molt sensible, i eficàcia dins
l'administració pública significa regularització de la funció
pública i significa fer el que diu la llei respecte a les ofertes de
col•locació pública.
La proposta número 23 em sembla extraordinàriament
important; fa referència al finançament de la nostra universitat i
allò que demanam és una cosa tan clara com que el Govern
acompleixi els seus compromisos amb la Universitat de les Illes
Balears quant al finançament de la despesa corrent d'aquesta
universitat, és a dir, que es permeti acabar amb el dèficit
tradicional de la nostra universitat relació despesa-alumne i a
partir d'aquí, naturalment, el Govern haurà de complementar el
que li ha estat transferit per endegar una política d'inversions en
infraestructura i en equipament que sigui suficient pels projectes
d'ampliació de la Universitat. Ara jo crec que toca al Govern ser
generós amb la Universitat, després de reclamar-ho al Govern de
l'Estat.

I finalment, proposta número 29 de caràcter cultural i
lingüístic, que és promoure una cosa tant elemental com
convenis de col•laboració en matèria cultural i lingüística
amb la resta de comunitats autònomes que formen part de la
nostra mateixa àrea cultural i lingüística, tal i com, fins i tot,
preveu el nostre estatut d'autonomia, és a dir, convenis amb
la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Balanzat, té vostè la
paraula per fixar la posició.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Bé, els Verds donarem suport a
totes les propostes de resolució presentades per Esquerra
Unida per entendre que són bones, són beneficioses per a la
nostra comunitat, tant des d'un punt de vista social,
ambiental, econòmic i, fins i tot, autonòmic.
No així Unió Mallorquina, que votarà a totes que sí,
excepte..., votarà no a la número 7 i s'abstendran a la
número 2, 8, 10, 11, 16 i 26. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 24 relativa a l'estudi de la situació del
sistema educatiu com a passa prèvia a l'assumpció d'aquesta
competència.

Moltes gràcies. Per part del PSM, té vostè la paraula.

Participació social, proposta número 25, també en el tema de
la Comissió mixta Insalud-Govern balear.

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també donarà
suport a les propostes de resolució que el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida ha presentat. Votarem a favor, ja que allà
demana el canvi de Reglament de la Cambra en el sentit
d'afavorir la creació de comissions d'investigació, obrir un
registre públic d'interessos i béns econòmics dels membres
del Govern i els càrrecs que en depenen, ja que això, per
nosaltres, són instruments bàsics per a una transparència en
la gestió política i també perquè els ciutadans i ciutadanes
puguin tornar a creure que l'ètica no és incompatible amb la
paraula "política".

Proposta número 26, amb un caràcter puntual, però que jo
crec que simbolitza ben bé que nosaltres no és que estiguem
d'acord amb qualsevol despesa en carreteres; polítiques de
millora de la xarxa, de major seguretat en la xarxa, lògicament
tendran el nostre suport i les exigirem, des d'aquesta cambra.
Proposta número 27, relativa a suport a comunitats balears a
l'exterior.
Proposta número 28, importantíssima, també, relativa al
combat de l'estacionalitat de la nostra economia, que no pot
quedar només en una declaració d'intencions, sinó que ha de
figurar en un pla on figurin actuacions concretes per dur
endavant per part de l'Administració autonòmica.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Quant a les propostes de la creació del Consell Assessor
de la publicitat i comunicació institucional, tots els diputats
i diputades d'aquesta cambra són conscients de les
demandes reiterades que ha elaborat el nostre grup pel que
fa a la necessitat d'establir mecanismes de control sobre la
política de publicitat i comunicacions del Govern balear; per
tant, també agraïm la iniciativa del Grup d'Esquerra Unida.
Si de ver creim que les nostres illes tenen el dret de la
igualtat amb les altres comunitats, no podem passar sense
iniciar un debat i treballar la reforma del nostre estatut
d'autonomia, per equiparar-nos, d'una vegada, a les
anomenades comunitats històriques, com vostès ja demanen
a la proposta de resolució número 5.
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Creim que també ja és hora que el Govern de la Comunitat
Autònoma es deixi de demagògies i reformi, d'una vegada, el Pla
de residus sòlids urbans i poder fer una vertadera política dirigida
a la protecció del medi ambient, potenciant, d'aquesta manera, la
recollida selectiva i el reciclatge, així com vostès, el Grup
d'Esquerra Unida, ho demanen en la proposta número 7.
Les propostes de resolució, també, números 8, 9, 10, 11 i 12
estan englobades dins un respecte al medi ambient, també un
estalvi econòmic dels ciutadans i ciutadanes de totes les Illes;
també les donam suport.
No voldria deixar sense esmentar les propostes de resolució
que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida ha presentat relatives
a benestar social. És ben necessari que en els pressuposts del 97
hi hagi una partida pressupostària suficient dirigida al suport
transitori comunitari de les Illes i també ja és hora que en el
pressuposts hi sigui present el 0,7 per ajuts al tercer món.
També defensam i donar suport a la creació del Consell de
Cooperació de les Illes Balears, ja que seria un instrument per
definir els criteris que orientarien els programes de cooperació
amb el tercer món, com vostès plantegen a la seva proposta.
Cal coordinar i aprofundir, també, en la política de prevenció
i tractament de toxicomanies, fent una política valenta, decidida,
sense perjudicis i donant suport a aquest col•lectiu marginat per
la societat i també per moltes institucions.
Després de la lectura del segon Pla d'igualtat de la dona,
també creim oportuna i urgent la creació de la Comissió de
seguiment, on hi participin agents socials, organitzacions socials
i organitzacions de dona, perquè així es pot prevenir que el Pla
no quedi dins un calaix o damunt la taula.
També donam suport, ja que davant el traspàs de
competències del sistema educatiu és necessària la creació d'una
comissió no permanent per analitzar totes les necessitats
d'aquestes transferències tan important i com vostès defensen a
la proposta número 24, com també trobam oportú possibilitar que
a la Comissió mixta d'Insalud i Govern balear hi participin
municipis, organitzacions sindicals, professionals i ciutadans
implicats, ja que és la manera d'obrir el debat sobre com s'ha de
dur la gestió sanitària a les nostres illes. Per tant, deix altres
propostes de resolució però també tendran el suport del nostre
grup.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Mesquida, té vostè la paraula.
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EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:
Sr. President. En primer lloc, vull manifestar el suport
del Grup Parlamentari Socialista a les propostes, o a la
majoria de propostes amb alguna petita excepció,
presentades per Esquerra Unida. Vull dir que existeix
coincidència en les línies centrals d'aquestes propostes, que
van en direcció de dotar l'actuació política de més
transparència, preservar el medi ambient i actuacions i
propostes relatives a benestar social i reforma de l'Estatut.
Vull comentar breument les que pens que són més
importants.
En primer lloc, el primer bloc relacionat amb la
transparència, nosaltres pensam, i s'ha vist en els debats la
unanimitat que hi ha per part de l'oposició, l'oportunitat que
hi ha de creació de comissions d'investigació. Unes
comissions d'investigació, s'ha de dir, no sé per quin motiu,
que en aquest parlament estan satanitzades quan és una
institució absolutament habitual, una institució
absolutament legítima i d'absoluta salut parlamentària que
existeix a qualsevol país de democràcia occidental. És
habitual veure, si algú té oportunitat de veure la cadena
nordamericana CNN, com es treuen continues informacions
de comissions d'investigació relacionades amb temes que
fan referència al congrés i al senat dels Estats Units. A
Alemanya també és habitual la creació de comissions
d'investigació. Jo crec que la crítica que es fa de no fer d'una
comissió d'investigació una caixa de ressonància, veient
aquí com es produeixen els debats de política general,
moltes vegades les postures són de fer oposició a l'oposició,
moltes vegades ens trobam que podríem fer el retret al
Govern de tot el contrari, es podrien emprar les comissions
d'investigació com a caixa de ressonància per acusar a
l'oposició. Quan no hi ha res per amagar, crec que no hi ha
que tenir por a res, perquè, com ahir va dir el president,
només són paraules.
També donarem suport a les altres dues propostes de
transparència, estaven incloses dins propostes electorals del
Partit Socialista, registre de béns, i a la proposta de la
regulació d'un consell assessor que reguli i que controli la
publicitat institucional que es fa per part del Govern.
Voldria fer menció, també, a la necessitat de dotar el
desenvolupament de la Llei de consells insulars de
racionalitat, que es permeti analitzar un correcte
desplegament de competències actuals i futures amb una
correcte dotació financera. Estam d'acord amb la necessitat
d'establir uns fons de cooperació interinsular per corregir
desequilibris.
Quant a l'Estatut, també estam d'acord. En principi,
nosaltres interpretam que aquesta proposta està en la línia
d'aconseguir per a la nostra comunitat autònoma més
competències, més autogovern, i en definitiva més
finançament.
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Quant al Pla de residus, votarem favorablement, en el ben
entès que la nostra interpretació d'aquesta proposta és la
necessitat de reforma el Pla de residus per tal d'incloure els
sistemes de recollida selectiva i de reciclatge.
La proposta número 8, la que fa referència a l'operació
vaixell, serà la que votarem negativament. Explicaré el motiu. És
cert que l'operació vaixell permet i dins el seu conjunt de
clàusules contempla la possibilitat que s'interrompi aquesta
operació. El fet que hagi plogut aquests darrers dies i aquests
darrers mesos no serveix per aturar l'operació vaixell sinó per
millorar els aqüífers que ja estaven molt salinitzats precisament
per la sobreexplotació. No només és aquest el factor pel qual
pensam que s'ha de mantenir l'operació vaixell, sinó que hi ha un
altre factor de caràcter econòmic, que jo pens que també és
important, i és que la despesa per possibilitar la duita d'aigua de
l'Ebre ja està feta, aquests 1.400 milions que es varen haver de
gastar en infraestructures per possibilitar l'operació s'han
d'amortitzar. Deixem, en definitiva, que els aqüífers respirin.
Veig que avui hi ha una notícia a la premsa: es començaran les
extraccions al voltant de 28.000 metres cúbics. Jo aquí diria que
s'hauran d'establir uns controls rigorosos per evitar que la
situació viscuda anteriorment i que va motivar l'operació vaixell
es torni reproduir.
Passaré al punt..., a altres punts amb els que estam d'acord, el
tema de Menorca i la reserva de la biosfera. Voldria dir que a la
proposició número 10, nosaltres presentaríem una transacció, allà
on diu: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat al seguiment de les obligacions", nosaltres voldríem
modificar i que digués "compliment". Així com està redactat es
pot interpretar que el Govern ha de fer una labor fiscalitzadora al
Consell Insular i no és així, sinó que el que interessa és que el
Govern compleixi els compromisos que té quant a la declaració,
tan important, de Menorca com a reserva de la biosfera.
També estam d'acord amb la Llei de mesures d'estalvi
d'aigua, amb la creació d'un consell econòmic i social. Li faré un
comentari a l'únic conseller que hi ha present, ja li vàrem dir a la
seva compareixença que no importa esperar a la creació del
consell econòmic i social dins la legislatura, fa aproximadament
15 dies es va crear aquest consell econòmic i social a Catalunya,
tots els agents socials, tothom estava molt satisfet, crec que és un
instrument molt saludable, demandat pels agents socials
d'aquesta comunitat. Per això no entenem el retard, sí que ens
adherim a aquesta proposta de creació del consell econòmic i
social dins l'any 1997.
Totalment d'acord amb el tema del finançament (...) transitori,
comunitari, al tema de la unificació de les competències sobre
menors. Sí em vull aturar un segon en el tema del 0,7. Avui,
precisament, és el dia triat per l'Organització de Nacions Unides
per celebrar l'any internacional de l'erradicació de la pobresa.
Crec que seria un detall important, no per imatge del Parlament
balear sinó de cara a tots aquests milions de persones que
pateixen aquestes necessitats, que avui pogués sortir aprovat que
el Govern inclourà dins el pressupost de la Comunitat Autònoma
per a l'any 1997, la partida del 0,7%.

Estam totalment d'acord amb matèries d'economia
social, de prevenció de toxicomanies i de coordinació dels
fons relatius als criteris de cooperació amb el Tercer Món.
També estam d'acord amb les altres propostes de
resolució. Únicament em vull aturar un segon, també, en el
tema de l'estacionalitat. Jo pens que aquest és un dels
principals problemes que té la Comunitat Autònoma. No
estic d'acord amb el fet que el diagnòstic d'aquest problema
hagi estat detectat per part del Govern. Ahir es va dir
"nosaltres hem diagnosticat aquest problema", jo crec que
això no és cert. Així i tot, crec que això no és el més
important, el més important són les actuacions. Existeixen
exemples actuals d'actuacions de ruptura contra
l'estacionalitat. Hi ha un municipi turístic com és Calvià que
fa una labor molt important en matèria de turisme d'hivern,
que és el turisme que s'ha de potenciar, no s'ha de
promocionar l'estiu, l'estiu està tot venut, i el que s'ha de
començar a establir, i hem de pensar entre tots, són les
mesures que afavoreixin la possibilitat que els establiments
turístics estiguin més mesos i durant tot l'any si és possible.
I si algun s'atura a pensar un poc en aquest tema, veurà que
pràcticament tot està en contra d'aquest raonament. La
situació actual beneficia als empresaris turístics i oferta
complementària que arriba l'octubre, arriba el novembre i
tanquen, els ho permeten, lògicament, tanquen l'establiment
i totes les despeses socials corren a càrrec dels contribuents,
l'empresari, a partir d'aquí, ja no té cap despesa. Un exemple
petit però clarificador com és l'impost d'activitats
econòmiques, també bonifica les activitats que no
s'exerciten durant tot l'any. Per tant, crec que s'hna d'establir
mesures que bonifiquin als establiments que estiguin més
mesos oberts. Demanam al Govern que sigui absolutament
intervencionista, jo diria que oblidi postures pròpies dels
talibans de Xicago i que intervengui decididament amb una
actuació de millorar, de bonificar financerament, fiscalment,
a aquestes empreses que tenguin més mesos oberts.
En definitiva, votarem a favor de 28 de les 19 propostes,
i plantejam la transaccional a la número 10. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo centraré,
bàsicament, la meva intervenció en fer referència a les propostes
a les quals el nostre grup donarà suport o a les quals proposarem
algun tipus de transacció, perquè crec que respecte a altres tipus
de propostes que vostès presenten estan suficientment debatuts
en aquest parlament durant el debat d'aquests darrers dies i en
altres ocasions. Molts de temes ja han estat suficientment
tractats. La nostra postura, en molts de casos, ha anat quedant
clara i no incidiré ni esgotaré part del meu torn d'intervenció en
profunditzar en les nostres postures que, com dic, han quedat
clares en altres moments.
Per altra banda, també, vostès plantegen unes propostes que
obeeixen a les seves prioritats, al seu esquema d'actuació política
que no correspon ni coincideix amb el nostre. Per tant, tampoc
no incidirem massa més en aquesta qüestió. Alguns temes que
plantegen són més propis del debat pressupostari, que tendrem
ocasió de mantenir d'aquí a pocs dies, també creim que no són
suficientment adequats per aquest debat que avui tenim aquí. Per
tant, pas a fer menció i a fer esment a les propostes sobre les que
nosaltres proposam algun tipus de transacció i sobre algunes de
les propostes a les quals donarem suport així com estan
redactades.
En primer lloc, respecte a la proposta número 2, és un tema,
registre públic d'interessos, que ve previst a la Llei
d'incompatibilitats, que tendrà la seva tramitació parlamentaria,
amb una diferència, és un registre que no és públic. Per tant,
nosaltres, si suprimeixen la menció "registre públic" o la paraula
"públic", donarem suport, ja dic que amb aquesta transacció de
supressió de la paraula "públic", si un registre tal com ve
contemplat a la Llei d'incompatibilitats que es tramitarà.
La proposta número 6 sobre la reforma de l'Estatut, nosaltres
farem una transacció a una proposta que presenta el Grup
Socialista i, per tant, ja fixarem la postura en el seu moment. En
qualsevol cas, en aquest cas, a la proposta que presenten vostès,
votarem en contra.
Sobre la proposta número 9, referida a la Llei de sòl rústic,
nosaltres substituïm l'expressió "durant el present període de
sessions", que ha esmenat in vocce aquí el portaveu d'Esquerra
Unida, si substituïm aquesta expressió per "en aquesta
legislatura", que el Govern presenti en aquesta cambra una Llei
de sòl rústic durant aquesta legislatura, nosaltres també votaríem
afirmativament.
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Quant a la número 12, referida a mesures d'estalvi d'aigua,
també proposam una transacció en el sentit d'enlloc de dir
"sengles projectes de llei" es digui "iniciatives sobre
mesures d'estalvi d'aigua", en aquest cas, també, votaríem
a favor de la seva proposta.
Respecte a la creació del consell econòmic i social per
a l'any 1997, el Govern ja té un principi d'acord, o un acord
amb els sindicats, per a la creació i la posada en
funcionament d'aquest consell econòmic i social. D'acord
amb el que està pactat amb els sindicats, s'hauria d'acceptar
també una transacció en el sentit de suprimir "per a l'any
1997", la proposta quedaria "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern balear a la creació del consell
econòmic i social", respecte del qual ja hi ha un acord amb
els sindicats.
Per altra banda, la proposta número 26, quedaria amb
una transacció, la redacció seria la següent, i així nosaltres
també votaríem afirmativament, "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
complir els compromisos adquirits en l'execució del
desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries".
La proposta número 28, donat que és un tema sobre el
qual el Govern, la Conselleria de Turisme, ja ha elaborat
una proposta, un pla d'actuacions en matèria de combatre
l'estacionalitat, no acceptaríem la proposta així com està
redactada quant a instar el Govern a elaborar un pla
d'actuacions sinó a continuar amb el pla d'actuacions
conjuntes per combatre l'estacionalitat de la nostra
economia. En aquest punt, tot el que ve a continuació hauria
de ser suprimit perquè és un poc fixar quins criteris hauria
de tenir aquest pla, quan nosaltres entenem que és una
actuació que la Conselleria de Turisme ja ha duit a terme i
ja té plantejades quines són les propostes d'actuació que
s'han de dur a terme per combatre l'estacionalitat de la
nostra economia.
Finalment, a la proposta 29, nosaltres li donarem suport
així com l'han presentada.
Per tant, si s'accepten les transaccions que he plantejat,
nosaltres majoritàriament donaríem suport a moltes de les
seves propostes. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

La proposta número 10 fa referència al seguiment per part del
Govern de tots els compromisos i obligacions derivats de la
declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, votarem a
favor, amb el seu text així com està redactada aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Un moment, Sr. Diputat, la
número 12.

En el mateix sentit, a la proposta número 11, si s'inclou com
a transacció que "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, a procurar el suficient
finançament dels programes, etc.", ja dic que amb aquesta
transacció a la proposta número 11, també els donaríem suport.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portaveu d'Esquerra
Unida, si em permet, el Partit Socialista li ha fet una
proposta de transacció a la resolució número 10, canviar la
paraula "seguiment" per "compliment".

(Pausa)
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EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, estam d'acord, completament, amb la transaccional que
creim que aclareix el text.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
També l'acceptaríem, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari Popular, li han fet les següents
propostes: a la número 2, suprimir la paraula "públic".
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí. No acceptam, naturalment, la transacció. La gràcia
d'aquests registres no és que estiguin a un...

També accepten la transacció que seria per suprimir
"sengles projectes de llei" per "iniciatives sobre mesures
d'estalvi".
Proposta número 14, suprimir "1997", "el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern balear a la creació del
consell econòmic i social".
EL SR. GROSSKE I FIOL:

EL SR. PRESIDENT:
Sí, per tant, suprimir "per a l'any 1997".
No entram en debat, Sr. Diputat, simplement, accepta o no la
transacció. La proposta número 9?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Suprimir "l'any 1997".

No, perquè no serviria per res.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

EL SR. PRESIDENT:
La proposta número 9, també li presenten una transacció que
diu canviar "el present període de sessions" per "dins aquesta
legislatura".
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Acceptar aquesta proposta significaria un retrocés respecte al
que diu el Govern, per tant, ...

Sí, idò, per a nosaltres és una reivindicació essencial i no
acceptaríem la transaccional. L'acord dels sindicats no
significa de cap manera voluntat de retard.
EL SR. PRESIDENT:
No l'accepta?
EL SR. GROSSKE I FIOL:
No.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
L'accepta o no l'accepta?
EL SR. GROSSKE I FIOL:
No l'acceptam.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Proposta número 11, li proposa una transacció que
digui "d'acord amb les disponibilitats pressupostàries".
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, aquesta l'acceptam.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, la redacció quedaria "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma, que d'acord
amb les disponibilitats pressupostàries, posi en marxa els
programes de l'Illa de Menorca en compliment dels objectius
assumits en la declaració de Menorca com a reserva de la
biosfera". A la número 11 accepta la transacció.
La número 12.

Passam a la següent que fa referència a la resolució
número 26, que seria suprimir "i a prioritzar en els
pressuposts de l'any 1997" i quedaria "el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat autònoma a
complir els compromisos adquirits en l'adjudicació del
desviament de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Ferreries".
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, la supressió dels compromisos respecte a l'any 1997
és l'únic que dóna garanties que això no quedi només en
paraules. No s'accepta.
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EL SR. PRESIDENT:
I la darrera, suprimir el darrer paràgraf però ja que és un
canvi substancial jo deman al portaveu del Grup Parlamentari
Popular que la faci arribar a aquesta presidència per escrit al llarg
del debat...
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8.- Atès el dèficit d'inversions del Govern de l'Estat a les Illes
Balears en matèria de carreteres, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l'Estat a signar un conveni de
col•laboració amb el Govern de les Illes Balears que contempli
inversions en carreteres i obertura de noves línies de
ferrocarril, proporcionals a la mitjana d'inversions estatals en
aquestes matèries.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Si, perdoni, Sr. President, no és necessari que es molesti,
perquè en el sentit que ho ha expressat tampoc no l'acceptam.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Passam al debat de les propostes de
resolució del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Damià
Pons, té vostè la paraula.
1.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja l'alt nivell
d'incompliment de les resolucions derivades del debat general sobre
l'acció política i de govern en sessió de dia 26 d'octubre del 1995.
2.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de forma
immediata la tramitació de la reforma del Reglament de la Cambra
de tal manera que sigui possible la creació de comissions no
permanents d'investigació sense la necessitat de comptar amb el
suport de la majoria de la Cambra.
3.- El Parlament de les Illes Balears acorda constituir de forma
immediata una comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la voluntat
d'aprovar en aquesta legislatura un projecte de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i, als efectes, encarrega a la
Comissió no permanent d'estudi de l'abast competencial, la redacció
de la corresponent proposició de llei.
5.- El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament, unit a la insuficiència d'inversions del
Govern de l'Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit
d'infraestructures i en els serveis públics. En conseqüència, es
manifesta favorable a impulsar la consecució d'un nou sistema de
finançament basat en el concert econòmic.
6.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a la Mesa
del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent de la
Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes Balears.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a donar compliment al conveni de col•laboració entre el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi
Ambient sobre actuacions per al proveÏment d'aigua i
condicionament de torrents a les Illes Balears, executant dins l'any
1997 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes que figuren
en el Pla general de torrents de la CAIB.

9.- Ateses les previsions del Govern d'un augment del 20%
en el finançament de la Comunitat Autònoma, per al període
1997.2001, el Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una ponència per tal de redistribuir les dotacions
econòmiques corresponents a les competències atribuïdes als
consells insulars.
10.- Atès el flagrant incompliment per part del Govern del
calendari d'atribució de competències als consells insulars,
aprovat per la Comissió Tècnica Interinsular, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a presentar en el termini de
tres mesos el projecte de llei de transferències d'agricultura,
menors i transport per carretera.
11.- Atès que el 16% dels ciutadans de les Illes Balears
tenen uns ingressos inferiors a 43.000 pessetes mensuals el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incrementar
la partida destinada al suport transitori comunitari.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar la declaració de parc natural de la Serra de
Tramuntana.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
declarar reserva natural l'ANEI de Ses Salines d'Eivissa i
tramitar i impulsar els plans de gestió d'aquest espai protegit.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en un termini de tres mesos, un decret de mínims en
llengua catalana que doni garanties de domini de l'ús de la
llengua catalana en acabar l'etapa d'escolarització
obligatòria.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en el termini d'un mes, una comissió de seguiment i
calendari de reunions que tengui com a objectiu l'avaluació i
la valoració de la implantació de la llengua catalana als
centres escolars d'ensenyament obligatori.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en el termini de tres mesos, un pla d'actuació que
tengui com a objectiu potenciar i donar suport sal món
empresarial, associatiu, cooperativisme, empreses alternatives,
les quals treballin en el camp de l'economia social.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compte al Consorci per a la dinamització de la zona rural 5b de
totes les actuacions del programa operatiu Foner II, així com donar
un major protagonisme a les convocatòries públiques i transparents
per a la implantació de les diverses mesures.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. L'any
passat, en aquest parlament, més o manco per la mateixa
temporada, s'aprovaren un bon seguit de propostes de resolució,
la majoria d'elles havien estat presentades pel Grup Parlamentari
Popular. Idò bé, ahir, quan ferem un repàs, vàrem poder
comprovar que gairebé totes havien estat incomplertes. Aquest
és un fet molt lleig, és una manera de menysprear aquest
parlament i sobretot, i això és més inexplicable, que el Grup
Popular incompleixi les resolucions que ells mateixos havien
presentat, permet interpretar que no creien gaire amb les
propostes que ferem. Per evitar que l'any que ve hi torni haver un
grau tan elevat d'incompliments, hem cregut que convenia fer un
avís al Govern, per això encapçalam les nostres propostes de
resolució amb una constatació d'aquests incompliments i amb
una manifestació explícita del rebuig que aquests incompliments,
creim, que mereixen. A més a més d'aquesta proposta, en
presentam 16 més que fan referència a àmbits institucionals,
medi ambientals, de finançament de la Comunitat Autònoma,
socials, educatius i lingüístics.
La proposta número 2 de resolució fa referència, en concret,
a un tema que malauradament ha estat d'actualitat una vegada i
una altra en aquest parlament, és la necessitat de poder facilitar
la creació de comissions no permanents d'investigació, sense
necessitat de comptar amb el suport de la majoria de la Cambra,
per tal de ventilar políticament aquelles qüestions que diàriament
ventilen els mitjans de comunicació i l'opinió pública.
Després, ve un bloc de propostes de resolució, concretament,
3, 5, 6, 7, 8, i 9, que fan referència a qüestions referides a
fiscalitat, a finançament de la nostra comunitat autònoma. Entre
altres coses, es proposa aclarir, d'una vegada per totes, quin és el
balanç fiscal real de les Illes Balears en relació a l'Estat, es
planteja la necessitat d'impulsar un nou sistema de finançament
basat en el concert econòmic, constatar la insuficiència
d'inversions del Govern de l'Estat a les Illes Balears, es demana
la tramitació urgent en el Congrés de Diputats de la proposició
de llei de règim econòmic i fiscal, que deu estar refredada dins
algun calaix, instam el Govern de l'Estat perquè compleixi els
convenis que amb anterioritat varen ser firmats en relació a
l'abastiment d'aigua, condicionament de torrents, millora de
carreteres i inversions que permetrien l'obertura i la millora de
noves línies de ferrocarril.

Una proposta de resolució que consideram important,
que fa referència al finançament i als consells insulars, és la
9. L'objectiu és ben senzill, que la millora del finançament
de la Comunitat Autònoma que s'anirà produint, segons és
previsible, al llarg del període 1997-2001, repercuteixi en la
millora de les dotacions econòmiques de les competències
que ja han estat transferides als consells insulars, les quals,
pobretes, viuen bastant en un estat d'indigència.
La proposta número 10 també fa referència als consells
insulars. Es tracta d'instar el Govern a fer efectives les
transferències d'agricultura en menors i transport per
carretera als consells insulars.
La proposta número 11 té un contingut social enfront del
mite que som la comunitat autònoma més rica, gairebé
opulenta, nosaltres ens volem recordar del 16% dels
ciutadans balears que tenen ingressos inferiors a les 43.000
pessetes mensuals. S'ha de posar remei a aquesta situació.
És ver que les solucions de veritat han de ser solucions que
derivin d'intervencions estructurals, de fons, però
mentrestant creim que l'increment de la partida destinada al
suport transitori comunitari pot alleugerir, una mica al
manco, una situació econòmica que afecta a moltes persones
i a moltes famílies.
Després hi ha un bloc medi ambiental que inclou les
propostes de resolució 12 i 13. Concretament, proposen que
dos espais emblemàtics, jo diria que gairebé dels més
emblemàtics d'aquest país nostre, com són la Serra de
Tramuntana i Ses Salines d'Eivissa siguin declarades parc
natural i reserva natural en el cas de Ses Salines.
Després hi ha dues propostes, 14 i 15, que fan referència
a qüestions educatives i lingüístiques, jo diria que és la
qüestió lingüística a l'àmbit educatiu. La primera proposa
que s'elabori en tres mesos un decret de mínims
d'ensenyament en llengua catalana que garanteixi que els
escolars, en acabar l'educació obligatòria, estaran capacitats,
plenament capacitats, a usar oralment i per escrit la llengua
pròpia del país. La segona proposta és que es creï una
comissió d'avaluació que faci tots els estudis necessaris per
conèixer, tant en termes quantitatius com qualitatius, quina
és la situació real de l'ensenyament de llengua catalana i en
llengua catalana, informació que creim que és
imprescindible per afrontar, bastants anys després de la
introducció de l'ensenyament d'aquesta matèria en el
currículum escolar, una possible revisió en el cas que els
índexs d'eficàcia que es constatassin no fossin els suficients.
Dues propostes de resolució que fan referència a la
temàtica econòmica. Es proposa un pla d'actuació que
tengui com a objectiu potenciar i donar suport al món
empresarial associatiu, cooperativisme, empreses
alternatives que treballin en el camp de l'economia social en
general.
També es proposa, en una altra proposta de resolució,
més transparència per part del Govern, més publicitat, més
informació en relació a l'aplicació del programa operatiu
Foner II.
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Per acabar, vull esmentar la proposta de resolució número 4
que fa referència a la reforma de l'Estatut. A hores d'ara sembla
que, per les intervencions que s'han produït aquests dies, tots els
grups de la Cambra són partidaris de la reforma d'aquest estatut.
Bé, idò, és hora de passar de les paraules als fets. Ha de ser en
aquesta legislatura, i diríem que com més aviat millor d'aquesta
legislatura. Sabem que hi ha creada una comissió no permanent
d'estudi de l'abast competencial que havia de redactar la
corresponent proposició de llei. Però també sabem que aquesta
comissió que havia estat creada es va reunir una sola vegada, va
fer un pla de feina i mai més no ha estat convocada. Per tant, es
tractaria de posar-la en marxa ràpidament i que complís
l'encàrrec que li varen fer, que aquesta vegada la reforma de
l'Estatut, des de la unanimitat però també des de l'exigència d'un
sostre d'autogovern que sigui conseqüent amb la nostra condició
de nacionalitat històrica, pugui ser impulsat per aquesta cambra.
Aquestes serien les propostes de resolució que el nostre grup
presentaria a tots els membres de la Cambra. Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Vull dir que Els Verds votarem sí a
totes les propostes de resolució del PSM, excepte dues, la
número 6 i la número 8, que ens abstindrem per les següents
raons.
La número 6 fa referència al règim fiscal, Els Verds sempre
hem manifestat seriosos dubtes a alguns aspectes que sempre
s'han comentat del règim fiscal, per tant, estam d'acord amb una
part del règim fiscal, amb altres, no, per tant, ens abstendrem.
La número 8, ens fa por que aquestes inversions en carreteres
suposin creació de noves carreteres, nou traçats. Amb coherència
amb el que sempre hem manifestat de no voler nous traçats, ens
fa por que això pugui servir per això, per tant, ens abstendrem.
Per part d'Unió Mallorquina, m'han fet arribar que votaran
que sí a totes les propostes de resolució, excepte la número 4,
votaran que no per entendre que ja fa temps, fa alguns anys, hi va
haver una reforma de l'Estatut, aprovada en aquest parlament,
precisament proposada per UM, que consideren suficient.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, vull dir
que nosaltres donarem suport a totes les iniciatives
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista, per acord
polític amb el seu contingut, com és obvi. Simplement em
veig obligat a matisar un parell de qüestions.
Una és la proposta número 4 relativa a la reforma de
l'Estatut d'Autonomia. Lògicament, nosaltres la compartim
plenament, n'hem presentada una en aquest mateix sentit,
simplement pensam que hi manca de fet el tema dels
terminis i del temps a l'hora d'afrontar aquesta reforma.
El tema del concert econòmic que figura a la proposta
número 5, nosaltres votarem favorablement perquè dins el
model d'estat federal que propugna Esquerra Unida, el
concert econòmic és el sistema de finançament que
correspon a l'estadi final de desenvolupament d'aquest estat
federal. En aquests moments, lògicament, és una mica
forçar la màquina d'aquesta reforma complexa i llarga de
l'estat fins al model que, en definitiva, nosaltres proposam,
però el més important és compartir el principi, i nosaltres
compartir el principi que el model del concert econòmic
solidari és el model correcte per l'estat, insistesc, federal que
propugnam.
El tema del règim econòmic i fiscal, nosaltres votarem
favorablement perquè el que diu, estrictament i literalment,
la proposta és que es demana la tramitació urgent de la
proposició de llei. Per tant, pensam que és perfectament
compatible, demanar aquesta tramitació urgent, amb el fet
que després a l'articulat concret d'aquesta proposta
presentar, com farà el Grup Parlamentari d'Esquerra UnidaIniciativa per Catalunya, esmenes concretes a aquesta
proposta. Per tant, amb aquest aclariment, nosaltres votarem
a favor de la proposta número 6.
I quant a la proposta número 8, efectivament, aquest
finançament generós que es demana per a la Comunitat
Autònoma en matèria de carreteres, produeix una mica de
calfred pensant amb el que puguin arribar a emprar aquests
doblers el Govern de la Comunitat Autònoma. Però,
efectivament, invertir en carreteres és necessari, invertir en
carreteres és absolutament necessari; aquí no es dóna,
lògicament, orientació a aquesta inversió, per tant, no hi ha
un element al qual Esquerra Unida es pugui posar, hi ha un
element, a més, de caràcter molt positiu, que és que se suma
al tema de les inversions en carreteres les inversions en
línies de ferrocarrils, que nosaltres pensam que és una línia,
valgui la redundància, estratègica d'actuació que hauria de
dur endavant el Govern. I, per tant, amb aquests matisos,
també donarem suport a aquesta proposta, com a la resta de
les presentades pel Grup Nacionalista.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur.
EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Diputats. Sr. Portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista, anunciar-li que donarem suport
a la gran majoria de propostes de resolució que vostès han
presentat, però que m'agradaria analitzar-les mínimament amb
cinc blocs, que consider les més importants, o que almanco val
la pena fer un petit comentari.
Faria referència a la denúncia d'incompliment per part del
Govern amb mesures de regeneració institucional, el
desplegament institucional i l'operació del sostre competencial,
o la millora de la finançació i de les inversions tant pel que fa a
la Comunitat Autònoma com als consells insulars, i la política
d'espais naturals i ordenació del territori.
Bé, idò, vostès amb la primera proposta de resolució
plantegen una important queixa cap a l'incompliment de les
resolucions del debat de l'acció política i d'acció de Govern del
95 per part del Govern, però jo em preguntaria que incompliment
de les resolucions sí, però, ¿només de les resolucions? És que
l'acció de Govern, en el conjunt del que duem de legislatura ha
estat pràcticament paralitzada, s'han incomplert les resolucions
aprovades per aquest Parlament ara fa un any, i s'han incomplert,
sistemàticament, els compromisos de gestió de Govern amb el
que duem de legislatura. I és que clar, amb la situació que vull
posar com a exemple, tampoc no és estrany que això hagi passat;
amb un any i quatre mesos que duem de legislatura hem debatut
cinc vegades els mateixos temes, ni més ni menys que cinc
vegades, els debats que correspondrien al total d'una legislatura
normal, que dura quatre anys. Hem debatut cinc vegades, amb
tres debats d'investidura i dos debats sobre l'estat de la
Comunitat; cinc debats que, com dic, correspondrien a un debat
d'investidura i quatre debats de política general, en el conjunt
d'una legislatura. Això, amb un any i quatre mesos. Amb aquesta
situació es fàcil entendre que no hi hagi hagut acció de Govern
i que per tant no s'hagin complert les propostes de resolució que
es varen aprovar en el Parlament ara fa un any.
Mesures de regeneració institucional. Proposen la creació de
comissions no permanents d'investigació sense necessitat de
comptar amb el suport de la majoria de la cambra, hi estam
d'acord, els donarem suport; no només perquè el nostre grup ha
presentat iniciatives semblants a anteriors períodes de sessions,
sinó perquè també tenim propostes, per al debat present, en la
mateixa línia de regeneració institucional de la vida política.
Però és que és més, tenim la confiança, si s'és coherent amb el
discurs del Molt Honorable Sr. President del Govern, que
aquesta proposta de resolució s'ha d'aprovar sense més
problemes, perquè estava repassant el discurs del Sr. Matas i
deia, quasi ja al final, un poc més, i no li cap dins el discurs, però
al final ho va dir parlant de l'esforç de clarificació de la política
balear, l'esforç que exigia a tots els grups parlamentaris i a tots
els partits; diu que ha de consistir aquest esforç fent la feina que
cadascú ha de fer; jo crec amb la divisió de poders -deia el Molt
Honorable Sr. President-, jo crec que cadascú ha de jugar el seu
paper. Bé, idò, el paper que li correspon a aquest Parlament és
controlar l'acció de Govern, no al revés, que sigui el Govern, des
de la seva majoria parlamentària, qui controli aquest Parlament.
Per tant, supòs que, amb absoluta coherència amb el discurs del
Sr. President, aquesta proposta serà aprovada pel conjunt de la
cambra.

Desplegament institucional i superació del sostre
competencial a la Comunitat Autònoma, als consells
insulars. Estam d'acord i li donarem suport perquè tenim, a
més, una proposta de resolució també en la mateixa línia:
encarregar la Comissió no permanent d'estudi d'abast
competencial la redacció de la corresponent proposició de
llei, tal com proposen vostès. Ja ho va anunciar així el
portaveu del Grup Socialista en el debat d'ahir i, per tant,
evidentment hi estam d'acord i li donarem suport.
La seva proposta de resolució número 10, que fa
referència, o denuncia clarament l'incompliment del
calendari de transferències als consells insulars. Em sembla
recordar que ja el nostre grup, a la Comissió Tècnica
Interinsular, no va votar a favor d'aquest calendari perquè
denunciàvem una falta de concreció i, per tant, una falta de
compromís per part del Govern. Bé, idò, malgrat això,
malgrat aquesta falta de compromís, tampoc no s'ha
complert. Per tant, estam d'acord a instar el Govern que doni
compliment als seus compromisos, encara que sigui fora del
termini que ell mateix s'havia fixat, i que transfereixi als
consells insulars agricultura, menors i transports per
carretera, almanco, perquè nosaltres demanaríem més; però
aquests són els compromisos que té el Govern, almanco que
aquest Parlament els insti que els compleixi.
Millora de la finançació i de les inversions als consells
insulars i a la Comunitat Autònoma. D'acord, hem donat
suport a les seves propostes que fan referència a millora de
la inversió a la nostra Comunitat Autònoma en matèria de
ferrocarrils, carreteres, medi ambient, etc.; no els donarem
suport, en canvi, supòs que ho entendran, a les propostes de
resolució número 3 i número 5 perquè entenem que són
dues propostes de caràcter més aviat reaccionari. Els
socialistes mantenim plantejaments de contingut més
solidari, he dit més aviat, he volgut matisar. I crec que el
tema dels balanços fiscals el podem plantejar sempre d'un
grup de ciutadans en front d'uns altres, el podem dur a una
ciutat respecte d'una altra, fins i tot a un barri respecte d'un
altre, és lògic i és solidari que qui més té més pagui, encara
que no rebi a canvi tots els serveis que corresponguin a
aquesta aportació que fa a la comunitat.
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I per acabar, en política d'espais naturals i ordenació del
territori és, evidentment, una de les grans assignatures pendents
del Govern. D'acord en instar que es redacti i es tramiti el parc
natural de la Serra de Tramuntana. Pel que fa a Ses Salines
d'Eivissa ens abstendrem pel que diu la proposta textual que han
presentat vostès; nosaltres entenem que Ses Salines d'Eivissa
estan protegides per una llei que les declara reserva natural i que,
per tant, el que s'ha de fer és sol•licitar i tramitar i gestionar
aquesta llei des de la Comunitat Autònoma, tal i com ho apunta
la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, creiem que no
s'han d'obrir nous camins, perquè Ses Salines estan protegides,
i el que s'ha de fer es gestionar-se aquesta llei que les protegeix.
I ara que veig que hi ha el Sr. President, que vaig veure que
era molt afeccionat a la fotografia paisatgística o urbanística,
més ben dit, li faré arribar, tot d'una que em sigui possible, pel
seu arxiu particular, algunes d'aquestes fotografies de per
Eivissa, de per Ses Salines, perquè també les incorpori al seu
arxiu.
Moltes gràcies.
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En la tercera, lógicamente y basándome en mi primera
observación al subir a esta estrado, es decirle que es un tema
bastante complejo, que nosotros creemos que no se debe
hacer demagogia y sí escuchar lo que los expertos tengan
que decir al respecto.
La cuarta, votaremos que no también porque nuestro
grupo presenta otra enmienda de resolución, más o menos
en los mismos términos.
La quinta, con toda sinceridad creo que esta Comunidad
ha pasado muchas penurias en cuanto a financiación se
refiere durante un largo período, y en este momento está ya
en práctica el nuevo sistema de financiación; por lo tanto,
creemos que es preferible esperar a ver como funciona, y
una vez concluido pues sacaremos conclusiones.
La sexta y séptima votaremos que sí. Está contento el Sr.
Sampol.
La octava, nosotros tenemos nuestra propia propuesta de
resolución y, por lo tanto, no le daremos apoyo.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. Andrés Charneco.
EL SR. CHARNECO I FIDEL:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Ya me dice
el Presidente que sea muy breve, yo lo voy a cumplir a rajatabla.
Y seré breve porque la conclusión adoptada ante las distintas
propuestas de resolución presentadas por el PSM, llegamos a la
conclusión que o bien nosotros las tratamos en términos más o
menos parecidos o bien se debatirán cuando en este Parlamento
entre el proyecto de presupuestos del Gobierno, o bien algunas,
por su temática específica, pues precisen la definición de
expertos en la materia.
Y entrando en la primera propuesta que presenta el PSM,
nosotros votamos que no, les votamos que no a esta propuesta de
resolución por entender que no se ajusta a la realidad; que, como
dijo el sabio, el movimiento se demuestra andando, y bajo
nuestro punto de vista el Gobierno se lo aplica al pie de la letra,
como dicen los latinos ad pes de littera, es decir, el Gobierno se
demuestra gobernando y sinceramente el Gobierno -... un
momentito- se lo aplica en los términos de que la acción de
Gobierno se demuestra gobernando, y sinceramente creo que es
así, -es que tengo la letra muy pequeñita.
La segunda también votaremos que no, porque dicen y hablan
de la reforma del Reglamento. Nosotros entendemos que ustedes
la única finalidad que persiguen es convertir este Parlamento en
un juzgado de instrucción paralelo; y bajo mi punto de vista,
estarán conmigo de acuerdo en que vosotros, todos, participamos
en lo que es el Reglamento de funcionamiento de este
Parlamento, fue consensuado, luego, por tanto, no creemos que
sea conveniente.

La novena, de momento, no le damos por entender que
más adelante, bueno, pues ya entraremos a debatirlo.
La décima, tampoco le daremos apoyo porque nosotros
tenemos nuestra propia propuesta de resolución.
La 11 es un tema que cuando entremos a debatir el
presupuesto, el proyecto de presupuesto del Gobierno, pues
yo creo que será el momento más oportuno para entrar en
ello.
En la 12 votaremos que no también porque el Gobierno,
en el último Consejo de Gobierno, pues acaba de aprobar lo
que son los criterios del Plan director sectorial de la Sierra
de Tramuntana y, por consiguiente, en breves días estará en
este Parlamento, y yo creo que será el momento justo para
entrar a debatirlo.
En la que hace referencia a la número 13, sobre la
protección de Ses Salines, en primer lugar decirle que hay
una ley estatal que declara reserva natural Ses Salines; que
esta ley, a pesar de que está recurrida, por la ingerencia que
todos sabemos de las Cortes Generales en una competencia
que es de nuestra Comunidad, pero que, lógicamente, está
en vigor; y, por consiguiente, nosotros ahí no podemos
entrar. Yo pienso y inclusive me pregunto qué pasaría, qué
pasaría si el Parlamento de las Islas Baleares, en el ejercicio
de su legítima competencia, propusiera otra ley de reserva
de Ses Salines; con toda sinceridad que habría dos leyes,
una estatal y otra autonómica, que regularían lo mismo, creo
que entonces llegaríamos a un grado de confusión que, con
toda sinceridad, me quedo perplejo solamente de pensarlo.
Yo creo que lo más procedente es esperar el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional y una vez que
determine la incompetencia del Estado para dictar normas
sobre esta cuestión en concreto, entonces nosotros
actuaríamos en consecuencia. Por lo tanto, votaremos que
no también.
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La número 14, aquí sí, aquí le proponemos una transacción,
si ustedes la aceptan, y que sería que "El Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno a elaborar, en el período de tiempo
más breve, un decreto de mínimos, etc."; o sea, es cambiar "en
un termini de tres mesos" por "en el período de tiempo más
breve".

El Parlament exigeix a totes les persones que, en l'exercici
dels seus càrrecs, han practicat o facilitat l'abús de poder, la
malversació o la injustícia que assumeixin la seva
responsabilitat política i la seva separació de la vida pública,
per tal que les ferides infringides en la consciència col•lectiva
vagin sanant.

La número 15, no le daremos soporte, pues la conselleria ya
ha tomado acción y de hecho se está trabajando. Lo que sí
aceptamos sería el que ustedes felicitasen al Gobierno por estar
trabajando en este tema, es decir que se han adelantado a esta
proposición de ustedes.

El Parlament de les Illes Balears insta el president de la
Comunitat a prescindir en el govern i en els càrrecs d'alta
direcció política, de persones a les quals els tribunals de
Justícia imputin actes delictius.

La número 16, votaremos que no también porque creo que ya
estará contemplada en los próximos presupuestos, por
consiguiente creemos que no es el momento de hacerlo.
Y la número 17, votaremos que sí.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyor diputat. S'ha presentat una transacció
a la número 14, que és suprimir "en un termini de tres mesos" per
"en el termini més breu possible". Senyor diputat, té vostè la
paraula.
EL SR. PONS I PONS (GP Nacionalista-PSM):
Gràcies, senyor president. És evident que els cursos escolars
passen molt aviat i establint calendaris indefinits, com el que
proposa el portaveu del Partit Popular, probablement ens
trobaríem que començam el curs 97-98 i encara no hi hauria
aquest decret de mínims publicat i oficialitzat, i, per tant,
consideram que mantenim la nostra proposta.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam a les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Per fer la seva
defensa, té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.
1.- El Parlament de les Illes Balears, consternat i indignat per
les contínues mostres de corrupció que han imperat durant els
primers dotze anys d'autonomia, reclama de totes les autoritats una
pulcra gestió dels interessos públics per tal de restablir la confiança
en les institucions democràtiques i l'alta consideració moral que
l'activitat política mereix.

2.- El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres, els préstecs i les participacions del
Govern de la Comunitat i de les seves empreses públiques en
empreses privades o mixtes, mitjançant una ponència, creada
en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. A tal fi, el
Govern remetrà al Parlament tota la documentació referida a
cadascuna d'aquestes operacions, immediatament després que
s'hagin realitzat.
3.- El Govern publicarà mensualment en el BOCAIB la
relació de totes les subvencions que concedeixi, tant per
concepte de transferència corrent com de capital, amb
expressió del concepte, partida pressupostària, normativa
reguladora i data de convocatòria pública.
4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per les actuacions del Govern que no han
respectat els principis d'objectivitat, neutralitat i igualtat
d'oportunitats i, en aquest sentit, insta el Govern al seu
compromís escrupolós. En concret, el Govern evitarà
estrictament les transaccions immobiliàries mitjançant
comissionistes o intermediaris que no siguin titulars de drets
sobre els béns adquirits, a mantenir una política sense
discriminacions i sotmesa únicament als criteris de defensa
dels interessos i serveis públics en matèria de dipòsits i a
exercir les indeclinables competències i obligacions en matèria
de fundacions.
5.- El procés de consolidació de les institucions
autonòmiques de les Illes Balears requereix un nou pas
endavant. El desenvolupament institucional del Parlament i
dels consells insulars, l'ampliació competencial -un cop que
s'hagin assolit els nivells prevists a la reforma del 1994- i
l'adequació del text estatutari al nou sistema de finançament
autonòmic, incompatible amb l'actual, fan necessària una
reforma de l'Estatut d'Autonomia que cal elaborar amb el
màxim consens parlamentari possible.
En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears acorda
la constitució d'una ponència parlamentària, amb
representació de tots els grups, per redactar el projecte de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar un
impuls al procés de transferències als consells insulars, que doni
contingut real a les previsions de l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia. En aquest sentit, el Govern donarà prioritat a
accelerar les transferències anunciades en matèria de menors,
agricultura, ramaderia i pesca, artesania, transports per carretera
i cooperatives i endegarà les transferències en matèria de
carreteres, aigües, transport per ferrocarril, amb l'objectiu que
siguin efectives abans de finalitzar la present legislatura. Amb les
noves propostes, el Govern inclourà les transferències dels fons
europeus lligats a ells, així com la totalitat dels fons propis de la
Comunitat.
7.- El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el termini de
15 dies, una ponència formada per tots els grups parlamentaris per
tal d'elaborar la proposició de llei de finançament definitiu dels
consells insulars, prevista a la Llei de consells insulars, que, a més,
garanteixi que qualsevol increment global del finançament de la
Comunitat Autònoma repercuteixi proporcionalment a les
competències assumides per aquests.
8.- Atesa la transcendència social, política i econòmica de
l'imminent traspàs de les competències educatives, el Parlament de
les Illes Balears acorda la constitució d'una ponència d'estudi,
preparació i seguiment del procés de transferència de l'educació a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir el nivell i la programació temporal de les inversions
públiques a les Illes Balears, sense endarreriments ni disminucions
de quanties, especialment pel que fa referència a la inversió en
educació.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a incloure en els pressuposts generals per a l'any 1997, inversions
d'obres hidràuliques, les dotacions econòmiques precises per tal
que els projectes d'aprofitament de recursos hidràulics de la Serra
de Tramuntana ("Trasvassament de Sa Costera") i dessaladora
d'aigua de mar de la badia de Palma puguin estar en servei abans
del 31 de desembre del 1998.
11.- El Parlament reitera solemnement el seu compromís en
l'esforç col•lectiu de normalització lingüística, presidit pels criteris
de tolerància, persuasió i unitat de la llengua catalana.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per
aconseguir que el conjunt de funcionaris i personal laboral al servei
de la Comunitat, adquireixi els nivells mínims de coneixement de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears que s'estableix a la
Llei.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta a la participació i a
l'acord en matèria d'ordenació territorial. El Govern establirà els
mecanismes que facilitin el debat i promourà el màxim consens
polític, social i institucional en l'elaboració de les Directrius
d'Ordenació Territorial, en el desenvolupament de les competències
normatives en matèria d'urbanisme, en el desenvolupament de la
Llei d'espais naturals i en la regulació del sòl rústic.
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14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
atenent el contingut de la Sentència del Tribunal
Constitucional sobre la Llei 5/89 sobre espais naturals, flora
i fauna silvestres, a transferir a la Comunitat de les Illes
Balears la gestió de la reserva natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera.
15.- El Parlament de les Illes Balears declara com a
instrument prioritari per a l'acció política del Govern, el
diàleg social amb els objectius següents:
- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells
d'administració de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos un pla de sanejament i
viabilitat de les empreses públiques amb l'acord dels partits
polítics i sindicats, que contempli la desaparició de les que
resultin innecessàries i es garanteixi la transparència i
objectivitat de la seva gestió.
17.- Davant l'anunciat procés de privatització de les
empreses públiques de transport aeri i marítim, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a
presentar un pla estratègic de transport interinsular i amb el
continent, que garanteixi una prestació dels serveis necessaris
per raons d'interès públic.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a augmentar les subvencions per a transport entre les
illes i aquestes i la península, i expressa el seu rebuig a
l'establiment de la nova taxa aeroportuària proposada a la Llei
de mesures fiscals d'acompanyament del pressupost general de
l'Estat per al 1997.
19.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió no permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la
finalitat d'establir-se un diagnòstic i elaborar propostes
d'actuació de les diferents administracions competents amb
l'objecte d'allargar la temporada turística i minimitzar els seus
efectes sobre l'ocupació.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la immediata posada en serveis de l'Hospital de
Manacor, sense més dilacions, en règim de gestió pública.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gràcies, senyor president. Les propostes del nostre grup
parlamentari giren entorn d'una sèrie de temes i jo crec que
el més important de tots és el grup que fa referència a les
mesures contra la corrupció i, molt especialment, la primera
d'elles. I per defensar la primera d'elles em veig obligat a
argumentar que aquesta proposta de resolució conté la
veritat, la veritat que la corrupció és malbaratar, és desviar,
és malversar, és fer mal ús, és apropiar-se, és desviar cap als
amics doblers públics o doblers producte de la gestió
pública, això és la corrupció. I que altres coses que aquí
s'han dit que eren corrupció són mentida. Em veig obligat a
defensar la nostra proposta de resolució afirmant amb tot el
rigor, amb tota la rotunditat, amb tota la solemnitat i la
gravetat que suposa que un diputat d'aquest Parlament digui
que el President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears és un mentider, diu mentides, i les ha dit aquí des
d'aquesta tribuna ahir horabaixa. I ho demostraré; el Sr.
Matas, amb un exercici teatral, jo avui matí pensava i deia
aquesta teatralitat a quin personatge de teatre li podem
imputar...
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Quetglas, jo li pregaria que no entràs altra vegada en el
debat general, sinó que vostè està en ús de la paraula per
defensar les seves propostes de resolució.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Senyor president, per defensar les meves propostes de
resolució, tal com he dit en començar, estic demostrant que la
nostra proposta de resolució conté veritat i que altres arguments
en contra d'aquesta proposta de resolució contenen mentida, això
és una línia argumental absoluta i rigorosament democràtica i jo
esper del sentiment i del sentit democràtic de la presidència que
em deixi continuar per aquesta línia. Gràcies, senyor president.

He de continuar defensant que jo dic la veritat i ell diu
la mentida, està clar que el Sr. Matas no sap el que és la
corrupció, si després de tota la investigació, que sense
dubte, amb els instruments que té del Govern, l'únic que ha
pogut trobar és que un regidor del Grup Socialista de
Pollença té un expedient per infracció urbanística, estam
d'enhorabona, si això és tot estam d'enhorabona. Per cert, hi
ha un altre regidor del PP que també té una infracció
urbanística a Pollença, no passa res; això passa a totes les
famílies, fins i tot al Govern, on hi ha un representant del
seu Govern que abans de prendre possessió de Conseller de
Pesca va haver de pagar la seva multa corresponent per
pesca il•legal...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Senyor diputat.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Continuï Sr. Quetglas, però defensant el que són les propostes
de resolució.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Jo defensaré que aquesta proposta de resolució diu la veritat
i no les mentides que ahir va formular el President de la
Comunitat Autònoma, avui lamentablement absent, mentides en
relació a què existia corrupció a un municipi, regentat per un
batle del Partit Socialista, on no s'havia fet res en relació amb
una nau il•legal construïda a sòl no urbanitzable; no és veritat.
Vàrem poder veure, distingir aproximadament des de la
distància, la fotografia que ens mostrava i feia referència a una
nau industrial edificada en sòl urbanitzable, la llicència de
construcció de la qual tenc en aquests moments en les meves
mans i s'està repartint en aquests moments als mitjans de
comunicació. Per tant, el Sr. President de la Comunitat
Autònoma va mentir, va mentir, igual que va mentir, bé, la
veritat és que aquesta és la llicència relativa a la nau de la foto.
És ver, és que hi ha una altra nau il•legal, construïda en sòl no
urbanitzable, a l'Ajuntament de Pollença; aquí tenc la còpia de
l'expedient d'infracció urbanística ordenant l'atur de les activitats
i manifestant el seu pas al jutjat per si hi hagués delictes, el tenc
en la ma. Això són les úniques dues naus a les quals pot haver-se
referit, la de la foto, o una il•legal que està perseguida. Insistesc,
el Sr. Matas va mentir, i mentir al Parlament per part d'un
President de la Comunitat Autònoma és, senyores i senyors
diputats, molt greu, molt greu. I, per tant, crec que haurem
d'exigir-li les responsabilitats polítiques, que n'és el cas.

... no passa res.
EL SR. PRESIDENT:
Senyor diputat, és la segona vegada que li criden
l'atenció. Vostè coneix el Reglament tan bé com aquesta
presidència, sap que s'ha de cenyir a les propostes de
resolució, que no pot encetar un nou debat, per tant, jo, per
darrera vegada l'insto a continuar per la línia de la defensa
de les propostes. El Parlament té mecanismes suficients per
poder presentar iniciatives que li donin lloc a entrar en
aquest debat que vostè fa ara. Per tant, no discuteixi, en
aquest cas, la resolució presa per la presidència i no forci
haver-li de retirar la paraula, perquè estic segur que no és
açò vostè el que cerca. Continuï amb la defensa de les
propostes de resolució. Gràcies.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Senyor president, he anunciat quan vostè no hi era, quan
la presidència estava ocupada pel Vice-president primer,
que la línia de defensa de la meva primera proposta de
resolució...
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EL SR. PRESIDENT:
Miri, jo seguia el debat, en un moment determinat des del
despatx, i he seguit perfectament quan li han cridat l'atenció i el
segon moment.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Estic defensant, senyor president, la proposta de resolució
número 1.
EL SR. PRESIDENT:
Defensi, per favor, les propostes...
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
I l'estic defensant sobre la base que el nostre grup diu veritat
i el President de la Comunitat Autònoma diu mentida, això és la
base de la defensa de la nostra proposició número 1.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, ja la pot donar per defensada i continuï amb les
mateixes.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Bé, ja, realment hi ha poc més a dir, el Sr. President de la
Comunitat Autònoma diu mentides i, per tant, nosaltres
estructuram la nostra proposta de resolució entorn a això, a una
declaració del Parlament que segueix una mica la simple
consigna del fiscal Di Pietro, li feien una entrevista l'altra dia i li
demanaven: com hem d'acabar amb la corrupció? I ell va
contestar amb una fórmula magistral, senzilla, va dir:
senzillament, que no robin, que no robin. I això és tot, això és la
fórmula, això és la fórmula, tan simple com això. I això és el que
volem posar en marxa, volem que el Parlament mostri la seva
indignació, que el Parlament mostri un propòsit d'esmena, que es
retirin de la vida política totes les persones implicades en casos
de corrupció i en actes delictius i que, a més, s'estableixin uns
mecanismes de control sobre actuació de doblers públics en
empreses privades; sobre la publicació de subvencions, altres
administracions ho estan fent, com el Consell de Mallorca; que
s'evitin intermediaris en la compra d'edificis de la Comunitat
Autònoma; que hi hagi una política objectiva de dipòsits bancaris
i que hi hagi un pla de sanejament, viabilitat i actuació honrada
i transparent de les empreses públiques.
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El segon bloc fa referència al bloc institucional, molt
més suau, molt més bo de defensar, molt menys crispat.
Plantejam la reforma de l'Estatut. Senyores i senyors
diputats, una vegada culminat el procés de transferències a
partir del 1997, derivades de l'ampliació competencial de la
reforma de l'Estatut del 1994, fa falta establir un nou marc
que reculli, per a nosaltres, tres coses fonamentals: primer,
un nou pas endavant quant a l'ampliació competencial;
segon, una adequació dels nostres mecanismes estatutaris a
les possibilitats d'aplicació del nou sistema de finançament,
perquè hem de dir i crec que ahir es va dir, però s'ha de dir
amb més èmfasi perquè el Grup Popular ho assimili, el
nostre Estatut és incompatible amb el sistema de
finançament que en aquest moment s'està aprovant, s'està
tramitant i, previsiblement, s'aprovarà, és incompatible.
Nosaltres, el contingut del nostre Estatut, que és calcat de la
Llei orgànica del finançament de les comunitats autònomes,
no podem gestionar recursos com és per exemple l'impost
sobre la renda de les persones físiques, i l'hem de reformar
també en aquest sentit. I també estam disposats i crec que
s'ha de reformar, s'han d'introduir reformes institucionals,
paral•lela a la maduració i a l'increment del nivell
competencial d'aquesta Comunitat Autònoma, sobretot si
començam a tenir competències en matèria de gestió
d'ingressos, s'han d'adequar les institucions, els parlaments,
els consells insulars, la capacitat, l'ampliació dels períodes
de sessions, resoldre el tema de la doble condició de
consellers/diputats, etc.; per tant, la reforma de l'Estatut no
es pot limitar a l'abast competencial, ha de tenir un altre
contingut.
Un nou impuls als consells insulars, un nou impuls que
significa dotar de sentit, de vertader sentit i contingut a
l'article 39 de l'Estatut; competències en matèria de
carreteres, d'aigües, de ferrocarrils, i també fer partícips als
consells insulars dels increments de finançament que puguin
resultar de la reforma del finançament de les comunitats
autònomes. Si els consells insulars formen part de l'entramat
institucional de la Comunitat Autònoma, si els consells
insulars gestionen competències autonòmiques per
transferència del Govern, en aquesta mida els consells
insulars han de participar, lògicament, dels beneficis, dels
increments que els suposi el finançament autonòmic.
Un tema molt preocupant, senyores i senyors diputats,
per a nosaltres és la qüestió educativa. Ens preocupa i molt,
i si no fos perquè el debat d'ahir ha estat presidit per altres
temes i fonamentalment per la corrupció que atenalla
aquesta Comunitat Autònoma, hauria hagut de ser, segons
el meu judici, el tema estrella. El Govern de l'Estat proposa
per a l'any 1997 una disminució de les inversions educatives
a Balears de l'ordre del 37'5%. Aquesta és la resolució dels
problemes dels dèficits i mancances de la nostra Comunitat
Autònoma que s'haurien de resoldre quan venguessin els
nostres, que deia ahir el Sr. Sampol. 37'5% de disminució de
la inversió educativa a les Illes Balears, no hi va haver cap
contestació, ningú no va dir res, és preocupant, és el més
preocupant que això passi l'any abans de la transferència de
competències d'educació a la Comunitat Autònoma. Per a
nosaltres és fàcil d'entendre, l'educació forma part d'allò que
és bàsic d'un estat democràtic, una educació pública de
qualitat, ben dotada, amb equipaments i amb inversions
adequades al que significa com a pilar bàsic del principi
d'igualtat d'oportunitats, del principi que fa possible que tots
els ciutadans tenguin un nivell d'educació bàsica que els
iguali davant el futur. Per tant, aquesta disminució
tremendament preocupant ha de ser denunciada,
condemnada per aquest Parlament, i al mateix temps hem
d'instrumentar una ponència en el si d'aquest Parlament que
prepari i segueixi les competències educatives, sense dubte
les més importants que rebrà aquesta Comunitat Autònoma.
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Ens preocupa l'endarreriment d'inversions públiques fins l'any
2000, les quals provocaran un problema seriós quant que
determinades operacions que estaven previstes que durassin
només fins l'any 98, m'estic referint a l'operació de
transvasament d'aigua amb vaixell, per a l'any 98 s'havia
pressupostat que, amb lògica conseqüència de la finalització de
l'opoeració vaixell, es posassin en marxa les dessaladores de la
badia de Palma i el transvasament de sa Costera. Aquests dos
expedients han estat ajornats, segons consta a l'annex
d'inversions del pressupost general de l'Estat per a 1997 fins l'any
2000, amb la qual cosa es produeix un buit entre l'any 98 i l'any
2000, en el qual no sabem què passarà, no hi tendrem ja l'aigua
del vaixell però encara no hi haurà ni les dessaladores ni el
transvasament de sa Costera, se'ns pot introduir una altra vegada
dins un col•lapse, fora que, com ahir es va insinuar, que això
forma part d'una dilació artificial que formàs part de les trampes,
trampes denunciades pel Govern alemany, que alguns països
estarien disposats a fer per dilatar els seus pagaments i disfressar
el dèficit públic. Miri, el que no volem de cap manera és que les
Balears siguem les víctimes de les trampes comptables que el
Govern de n'Aznar faci per fer semblar que complim amb les
exigències del Tractat de Maastricht, nosaltres no en volem ser
les víctimes, i menys en un tema tan sensible per a aquesta
comunitat autònoma com és l'aigua.
I finalment, una crida al foment i a la normalització
lingüística de la llengua catalana, no d'una llengua innominada
i fantasmagòrica com proposa el Partit Popular.
I per últim, una crida a la participació i al debat públic en
temes importants, temes que s'han de resoldre per consens de les
forces polítiques i amb participació de les forces socials, tema
d'ordenació territorial, tema de pacte social i tema
d'estacionalitat; lamentablement, el llum vermell no em permet
glossar més que el seu enunciat. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Per fixar la posició dels diferents grups, per part del Grup
Mixt, Sr. Pascual, té vostè la paraula.
EL SR. PASCUAL I RIBOT:
Gràcies, Sr. President. Només és per fixar la posició. Diré que
quasi totes ls propostes del Grup Socialista tendran un vot
afirmatiu, excepte la número 5, la qual tendrà dos vots
d'abstenció, sobretot pel que fa al segon apartat de la proposta,
en referència a la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i tendrà un
vot d'abstenció la proposta número 10, lògicament el vot del
representant d'Els Verds. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, té la paraula
el Sr. Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Respecte del primer bloc
temàtic de les propostes del Grup Parlamentari Socialista,
calorosament defensat pel Sr. Quetglas, hi ha fet al•lusió a
la meva intervenció primera en aquest tema, i he intentat
explicar per què el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida no
havia presentant propostes d'aquestes característiques. Crec
que he explicat d'una manera més o manco textual que així
com és impossible llevar-se de damunt les paparres si no és
amb aigua calenta, només ens llevarem de damunt la gent
corrupta d'aquesta comunitat, pel que es veu, a partir de
l'acció dels jutges i dels tribunals, cosa que no hauria de ser
així.
La pregunta per saber si s'ha de votar que no o que sí o
abstenir-se en aquest primer bloc de propostes, jo crec que
és a partir de reflexions més concretes d'aquest estil; és a
dir, mereixen dimitir persones que han utilitzat l'exercici del
poder polític per al finançament d'entitats privades, per al
finançament del seu propi partit o per al finançament de
socis i de persones amb les quals mantenen relació
econòmica o d'amistat?, mereixen dimitir persones que han
vulnerat la llei per perjudicar els interessos públics i
beneficiar interessos privats?, mereixen dimitir persones
que, aferrats desesperadament al seu càrrec mes darrera
mes, desprestigien la nostra comunitat autònoma, crispen i
obliguen a crispar el debat polític i perverteixen la dinàmica
institucional?, mereixen les nostres institucions veure's
lliures d'una vegada de la gent corrupta d'aquesta comunitat
autònoma? Nosaltres pensam que sí i que fins i tot es podria
plantejar la possibilitat de fer extensiva aquesta dimissió a
aquells que dia a dia, debat darrera debat, votació darrera
votació, emparen, protegeixen i es fan còmplices d'aquests
personatges. Per això, votarem que sí a aquest primer bloc
de propostes, Sr. Quetglas.
No votarem que sí a la proposta número 10, serà l'única
a la qual donarem un vot negatiu perquè reivindica un tipus
d'infraestructura amb la qual Esquerra Unida no està
d'acord, perquè Esquerra Unida no considera la dessaladora
d'aigua potable una infraestructura imprescindible per
arreglar el problema de l'aigua, tal com vaig explicar ahir en
la nostra intervenció. Una política d'aigua correcta és una
política lligada al model de creixement i s'ha d'afrontar des
d'altres perspectives no expansionistes, no desenvolupistes,
com és la dessaladora d'aigua potable plantejada per al Coll
d'En Rabassa.
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Respecte de tota la resta de qüestions, també hi votarem
favorablement, tal volta s'hi podrien fer matisacions.
Del tema de la reforma estatutària, jo estic satisfetíssim,
satisfetíssim, i crec que és un fet important i destacable que el
Grup Parlamentari Socialista faci una proposta d'aquestes
característiques, jo crec que ajuda moltíssim a desblocar la
situació d'endarreriment autonòmic d'aquesta comunitat que un
grup com el Grup Parlamentari Socialista se sumi a aquesta
qüestió; jo li faria retrets de manca de comprensió quant a
terminis i quant a l'orientació d'aqueta reforma, però, lògicament,
hi votarem a favor, i insistesc que em sembla un fet històric que
això es dugui a aquest parlament i amb el suport del Grup
Parlamentari Socialista.
Evidentment, a la proposta número 9 hi podríem posar
emperons en la mesura que quant es reivindiquen totes les
inversions públiques de l'Estat es reivindiquen també aquelles
com la que figura en la número 10. Nosaltres no hi estam
d'acord, el que passa és que hi ha una especial referència al tema
de l'educació. Es poden entendre les inversions d'una manera
global, quantitativa, i no tant l'especificitat d'inversió darrera
inversió prevista amb la quantificació respectiva, i en aquest
sentit, votarem favorablement a la proposta.
La proposta número 12 és una proposta molt de mínims, des
del nostre punt de vista, és a dir, és un pla perquè els funcionaris
i personal laboral adquireixin el nivell mínim de coneixements
de la llengua catalana (...) Illes Balears. Es podrien haver cercat,
jo crec, fórmules bastant més afortunades, però que, en
definitiva, el que venguessin a indicar és que el conjunt de
l'Administració autonòmica ha de ser competent en llengua
catalana, punt i final, però, en definitiva, també donarem suport
a la proposta.
Igualment, a la 13, que també la trobam feble, quan respon a
incompliments reiterats per part del Govern.
I votarem a favor de la número 17, malgrat que quan s'hi
parla de procés de privatització d'empreses públiques de
transport, hem de tenir en compte que el mateix procés de
privatització impedeix realment poder garantir que es puguin
mantenir determinades línies no rendibles, quan l'Estat o
l'Administració pública garanteix realment unes determinades
línies per l'interès estratègic de les comunitats afectades, quan té
instruments per fer això, és quan té una empresa pública al seu
abast. Amb la política de privatitzacions estam alterant això,
entre d'altres coses, i estam dificultant molt que comunitats
autònomes com la de les Illes Balears, que tenen el problema de
la insularitat puguin tenir garantides línies de transport, ja siguin
marítimes o aèries, que puguin tenir garantits aquests tipus de
línies per l'interès estratègic que tenen per a aquesta comunitat
i malgrat que no siguin rendibles des del punt de vista
estrictament comptable per a les empreses titulars. Llavors, ens
hagués agradat una presa de posició respecte d'aqueta qüestió,
perquè realment partir de la base de la privatització i a la vegada
demanar que es garanteixin determinades línies és una mica una
petita contradicció. De tota manera, insistesc que donarem suport
a la proposta. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM, té la
paraula el seu portaveu, el Sr. Antoni Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup donarà suport a la majoria de les propostes de
resolució defensades tan ardorosament pel Grup Socialista,
i d'entrada a aquelles que pretenen un sanejament de la vida
política, confiam que a tots els fòrums, tot i que hem vist
que el Sr. Matas..., que el PP no està per depurar cap mena
de responsabilitat de ningú, tot i la gravetat de la corrupció
i el corc que està podrint les institucions illenques. Aquí no
dimiteixen ni els imputats, ni els processats, ni tan sols els
condemnats, i no per haver fet una caseta il•legal, sinó per
haver fet votar difunts, per exemple. No ens hi estendrem,
perquè contestam al Grup Socialista i no al Sr. Matas.
També votarem favorablement les mesures de major
transparència, com no podia ser d'altra manera, el control de
subvencions concedides a empreses, publicació de totes les
ajudes, etc.
Celebram també que el Grup Socialista proposi una
modificació de l'Estatut d'Autonomia. Benvingut al club.
Confiam que els termes del consens, tot i que sabem que no
assoliran les fites de sobirania que nosaltres pretenem per al
nostre país, com a mínim ens farà sortir del vagó de coa de
les autonomies de l'Estat; ens permetrà presentar-nos com
un país que aspira a l'autogovern i plantejarà solucions
institucionals urgents, que ja és ben hora. Vejam si
esborram la humiliació que es va patir en aquest parlamenti
en aquest país quan es negaren a prendre en consideració
l'anterior reforma de l'estatut que s'havia plantejada.
D'imprescindibles qualificam les mesures proposades
respecte dels consells insulars, tant en transferències
competencials com en el finançament.
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Donarem suport també a la proposta número 13, sobre
ordenació territorial de manera consensuada, tot i que ens fa un
cert pànic, perquè esperar el consens del Grup Popular és com
acceptar una (...) sine die. Per a mostra, dos botons dins aquest
debat, i no parlaré de les directrius; per una banda, la Llei de sòl
rústic s'ha de presentar durant aquest període de sessions, Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears número 45 de 12 de juny
de 1996, és un tema debatut i aprovat, tot i que sabem la
importància i l'interès que donen el Grup Popular i el Govern als
temes debatuts i aprovats en aquest parlament. Ara el Sr. Reus
ens diu que el projecte està redactat, fa anys que està redactat,
però que espera el consens del Grup Popular. No ho té bé, s'hi
torbarà, perquè ara ja no accepten ni tan sols els terminis de sis
mesos, sinó que parlen de legislatura, transaccional d'ara mateix.
Aquest és el compromís del Sr. Matas en l'ordenació del
territori? Per l'altra, es dóna per feta una planificació del Raiguer,
perquè s'han aprovat a nivell de Govern uns criteris; els del Pla
del Pla es deuen podrir dins qualque calaix, els criteris aprovats
en aquest parlament, no a un decret. Sabem que el Sr. Reus té
dificultats per trobar un consens, bàsicament amb els seus. Dir
que hi ha planificació perquè s'aproven coses a aquest nivell,
francament...
També els deim que sí a protegir ses Salines, qualsevol cosa
que s'hi articuli ens semblarà bé.
Sí també al pacte social, així com a les mesures en favor del
transport fora de les Illes. Garanties de transport interinsular i
rebuig a la taxa aeroportuària, la qual suposam que tendrà suport
unànime.
Sí també a lluitar contra l'estacionalitat i en favor de l'hospital
de Manacor. Nosaltres hi afegiríem el d'Inca.
Ara bé, a tres o quatre punts ens hi abstendrem, depèn dels
aclariments que ens facin d'una transaccional.
Quant al punt 9, no estam d'acord a demanar al Govern de
l'Estat que hi mantengui el nivell de les inversions publiques, per
la senzilla raó que nosaltres no és que les trobem insuficients,
sinó misèrrimes, però tampoc no hi podem votar en contra,
evidentment, però com a mínim pretenem que respectin els
compromisos adquirits, perquè ara ja els retallen, i que no minvi
la inversió, especialment (...)ciutadans i molt especialment per
al tema estratègic de l'educació, perquè, evidentment, en aquest
moment estam discutint les transferències.
El punt 10, exigir l'execució del projecte de sa Costera,
només n'hi ha un, de projecte aprovat, sense demanar a l'hora la
modificació del projecte, per garantir captar l'aigua de les fonts
(...) i sa Lladonera just en el moment de la desembocadura, no
mereixerà el nostre suport. Per altra banda, sempre hem
manifestat que abans d'aquestes obres milmilionàries, calia
arreglar les conduccions i les pèrdues, actuar sobre la demanda
i aturar el creixement urbanístic; quan això ni sigui suficient,
després ens comprometem a la decisió sobre resolucions molt
més dràstiques, que garanteixin, com és de justícia, una aigua
potable de qualitat per a tota la població.
Respecte de les dues mesures de caire lingüístic, tenen una
redacció tan psoe, ens permetran..., que ens costa una miqueta de
votar-les a favor, tot i que, en nom de consens, ens agradaria
votar-los alguna.

En el punt 11, l'apel•lació als criteris de tolerància i persuasió
com les claus de la normalització lingüística, francament,
em recorda València, és l'esperit del principi de
voluntarietat en el català i l'obligatorietat en el castellà. Una
altra interpretació de la paraula tolerància resultaria gairebé
ofensiva. Tota actuació política s'ha de fer amb tolerància,
tota, però sembla que només s'hagi d'advertir per a les
mesures lingüístiques.
Respecte dels funcionaris, en el punt 12, ens proposen
que adquireixin el nivell de coneixement de la llengua
catalana que estableix la llei, la llei pròpiament no
n'estableix cap, sinó que remet a una norma reglamentària,
i si la proposició pot fer referència a uns mínims, que hi ha
un decret per a accés a la funció pública, són tan irrisoris
que és una exigència absolutament insuficient i molt per
davall de les exigències de coneixement de l'altra llengua
oficial, que, per cert, no és la pròpia d'aquesta nació. Per
això, hem proposar una transacció per la qual se substitueixi
en la línia quarta "nivells mínims" per "nivells adients" i
suprimir in fine "que s'estableix a la llei". Aquesta redacció
no l'hauríem redactada així, però estaríem per votar-la a
favor. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Un momentet, per favor.
Sr. Francesc Quetglas, amb la transacció aquesta que es
proposa a la proposta de resolució, si no he agafat malament
les notes, es tracta de la número 12...
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Jo he entès una proposta de transacció concreta. Hi ha
alguns anuncies més, però (...)
EL SR. PRESIDENT:
Només n'ha feta una concreta.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Una de concreta, que és canviar "mínims" per "adients"
i suprimir "que s'estableix a la llei". Si això és així, no hi
tenim cap inconvenient.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyors diputats. Per tant, quedarà
redactada en aquest sentit.
Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Juaneda, té
vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec que s'ha de
tenir molt de coratge per pujar a aquesta tribuna i fer la
intervenció que ha fet el Sr. Quetglas, sobretot amb la
teatralització que també ha posat en la seva intervenció en
aixecar el to de veu, com si aixecant el to de veu hi hagués de
tenir mes raó, quan vostè sap que açò no és així. Ha muntat aquí
un castell de focs artificials per, una vegada més, fer demagògia
i intentar transmetre a la nostra societat coses que no són
d'aquesta manera, i dic que s'hi ha de tenir coratge perquè, amb
els termes amb què ve expressada la seva primera proposta de
resolució, realment és agosarada, des del moment que, com tots
sabem, l'expedient de corrupció
del seu partit és
extraordinàriament extens i crec que la consternació i la
indignació la patim tots amb la seva política i els seus
espectacles.
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Sí que els aprovarem, si ens ho permeten, la proposta número
9, que fa referència que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l'Estat a mantenir un nivell en la
programació temporal de les inversions públiques a les Illes
Balears sense endarreriments ni disminucions en quanties,
especialment pel que fa referència a l'educació. Aquesta
rebrà el suport del nostre grup.
A la proposta número 10 hi proposam també una
transacció, consistent en suprimir de la darrera línia "abans
del 31 de desembre de 1998" per "en els terminis prevists".
Sobre el compromís, quant al procés de normalització
lingüística, dir-li que evidentment estam absolutament
d'acord amb la seva afirmació, però que, com veurà després,
nosaltres tenim una proposta de resolució en aquest matèria
molt més completa i, per tant, la seva entenem que queda
incorporada en la nostra proposta, que serà aprovada.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, se centri en la qüestió, que així ho he fet també
amb l'anterior diputat.
EL SR. JUANEDA I CABRISAS:
...és per argumentar que nosaltres, evidentment, no donarem
suport a tipus de proposició com aquesta, que no té cap
congruència ni és coherent amb el que ha fet el Partit Socialista
durant molts d'anys a molts d'indrets.
Quant a segon bloc de propostes, referides al control sobre
determinades actuacions del Govern, nosaltres creim que hi ha
suficients mecanismes de control de l'actuació de govern, com
són totes les possibilitats que dóna l'activitat parlamentària, com
és la pròpia fiscalització interna de totes le activitats i actes
administratius, així com també la fiscalització externa per part
del Tribunal de Comptes, i, per tant, tampoc no donarem suport
a cap mesura d'aquest tipus, perquè està suficientment coberta i
garantida.
A la proposta número 5, referida a la reforma de l'Estatut,
nosaltres hi proposam una transacció en el següent sentit, pel que
fa a l primer paràgraf, hi estaríem d'acord, i quant al segon
paràgraf, nosaltres hi votaríem a favor si la redacció fos la
següent: "en conseqüència, el Parlament de les Illes Balears, a
través de la seva comissió no permanent sobre l'abast
competencial, en representació de tots els grups, estudiarà
l'equiparació de la nostra comunitat autònoma a les comunitats
autònomes històriques i, si pertoca, procedir a la modificació de
l'Estatut d'Autonomia". Aquesta és la transacció que nosaltres
proposam, i si és acceptada per vostès, tendria el nostre suport.
Respecte dels consells insulars, ja hem manifestat en moltes
altres ocasions quin és el nostre calendari, quines són les nostres
prioritats, i hem pres mesures en aquest sentit. Per tant, tampoc
no hi donarem suport, perquè tenim nosaltres, en aquest sentit,
una política clara i amb uns terminis establerts.

Per altra part, també a la número 12 els proposam una
altra transacció, sobretot perquè, en matèria per aconseguir
que els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat
adquireixi els nivells de coneixement de la llengua catalana,
vostès diuen que hauria de ser "amb acord absolut dels
sindicats", la qual cosa és extremadament dificultosa, donat
que els diferents sindicats tenen uns nivells d'exigència molt
distints en cada una d'aquestes qüestions. Per tant, nosaltres
proposaríem que se suprimíssim o que substituíssim,
"d'acord amb els sindicats" per l'expressió "escoltats els
sindicats"; i per altra banda, que també se suprimeixi
l'expressió "estratègic", per quant el Govern sí que està
duent a terme plans d'actuació que nosaltres no consideram
que s'hagin de denominar "estratègic", sinó propostes i
programes d'actuació en aquesta matèria.
Per altra part, amb la número 13 també estaríem
bàsicament d'acord, sempre que es reconegui que tota
aquesta actitud i l'actitud que té el Govern en matèria de
directrius d'ordenació territorial és una actitud de
participació i, per tant, nosaltres proposaríem que la
resolució fos que "El Parlament de les Illes Balears insta a
continuar amb la participació i l'acord en matèria
d'ordenació territorial..." etc., i fins al final en la seva
redacció, però introduint l'expressió "continuar amb la
participació i l'acord en matèria d'ordenació territorial".
Les propostes 14, 15, 16 i 17 les votarem en contra, per
diversos motius; però, la 14 vostès diuen que nosaltres
acceptem la gestió de la reserva natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera, quan açò suposaria contradir el que
va ser l'esperit i la voluntat nostra amb el plantejament del
recurs. Per altra banda, respecte del diàleg social, com es va
anunciar ahir durant el debat, s'han donat i es van donant
moltes passes en aquest sentit i per tant no incidiríem en
altres qüestions que tendran el seu ritme d'execució i el seu
ritme d'acord amb el procés que du a terme el Govern.
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Respecte a la proposició número 18, és curiós que vostès en
aquests moments proposin instar el Govern de l'Estat a
augmentar les subvencions per al transport entre les illes i
aquestes i la península, quan saben perfectament que açò és una
qüestió que està inclosa dins la nostra proposta de règim
econòmic i fiscal especial per a aquestes illes i que en el seu
moment no va tenir el seu suport. Nosaltres, si ens accepten que
al final de la proposta s'hi afegeixi que "Així mateix, el
Parlament dóna suport a la proposta de règim econòmic i fiscal
per a les Illes Balears", l'aprovaríem.
I finalment, la número 19 no la votarem a favor, i a la número
20, si suprimeixen l'expressió "amb règim de gestió pública", si
que li donaríem suport.
Açò és la nostra proposta respecte de les seves propostes de
resolució. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyor diputat. Anem a veure si entre tots
tenim clar totes aquestes transaccions. Per part del portaveu del
Grup Parlamentari Popular s'ha presentat transacció a la proposta
número 5, amb referència que es faci dins la comissió ja
constituïda d'abast competencial i que una vegada haver estudiat,
si ve al cas, procedir a la reforma de l'Estatut. Senyor diputat, Sr.
Quetglas?
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Vol vostè que em pronunciï a mida que vostè les vagi dient
o ...
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. En el punt número 12 se li proposa
suprimir la paraula "d'acord amb els sindicats" amb
"escoltats els sindicats" i suprimir la paraula "estratègic".
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gràcies, senyor president. El nostre grup ha acceptat
prèviament unes transaccions del PSM, per tant entenem
que ja la proposta no ens pertany exclusivament a nosaltres
i ens agradaria sentir la seva opinió. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, nosaltres estaríem d'acord amb la
transacció.
EL SR. PRESIDENT:
Miri, senyor diputat, la proposta continua essent seva,
amb la seva incorporació, qui l'ha assumida és vostè i és
vostè qui pot assumir o no, independentment del que digui
l'altre grup, entorn aquest tema.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gràcies, senyor president. Però entenc que la cortesia
m'obligava a això, però em fan senyes que sí amb el cap, per
tant s'accepta la transacció.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. S'accepta la transacció presentada al
punt número 12. Al punt número 13 s'hi afegeix, la primera
línia diria: "El Parlament de les Illes Balears insta a
continuar amb la participació i l'acord en matèria", afegir la
paraula "a continuar".

Una a una, sí, ens aclarirem més be tots.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Una a una. No, sobre aquesta nosaltres no acceptam la
transacció.

Precisament el que no volem és que es continuï per
aquesta línia. Gràcies, senyor president, no l'acceptam.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Després també ha presentat una altra
transacció a la número 10, la part final, que en lloc de posar
"abans del 31 de desembre del 98" digui "en el termini previst".
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gràcies, senyor president. Com ja he explicat a la meva
defensa, el terme "el termini del 98" és essencial en aquesta
proposta, perquè fa referència a enllaçar una cosa amb l'altra. Per
tant, malgrat la bona voluntat, no podem acceptar la transacció.
Gràcies.

No l'accepten. Moltes gràcies. La número 18, se li
demana afegir un altre paràgraf que digui, si no que em
corregeixi el portaveu del Grup Popular, "Així mateix, el
Parlament dóna suport a la proposta de règim econòmic i
fiscal presentat davant les Corts Generals". És en aquest
sentit? Senyor diputat.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
No s'accepta, senyor president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. I aquí suprimir "amb règim de gestió
pública" de la proposta número 20.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
És el caràcter essencial de la proposta, no ho podem admetre
tampoc. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tant, s'ha acceptat la transacció presentada
al punt número 12, "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a presentar, escoltats els sindicats, un pla per aconseguir
que el conjunt de funcionaris i personal laboral al servei de la
Comunitat adquireixi els nivells adients de coneixement de
llengua catalana pròpia de les Illes Balears que estableix la llei".
Fins a catalana, (remor de veu), perfecta, pròpia de les Illes
Balears. Moltes gràcies.
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8.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en aquests
moment, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, d'iniciativa, en tot allò que són objectius i
mancances comunes amb altres territoris insulars, és l'Imedoc,
Illes de la Mediterrània Occidental, format per tres regions
insulars de tres estats diferents, amb problemàtiques similars
i, a més a més, el Govern balear informarà periòdicament a la
Cambra dels seus programes i línies d'actuació.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar les hipòtesis d'Ordenació del Territori que, en
unió als planejaments sectorials i la legislació existent,
permetin la definitiva elaboració de les directrius.

Passam a debatre les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la seva portaveu, Sra.
Maria Salom.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la creació d'una junta consultiva de contractació amb
un registre de contractes i de contractistes que suposi una
major transparència en la gestió dels fons públics de
l'Administració.

1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a pròpies les
línies programàtiques, els continguts i els objectius exposats pel
Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de govern.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè firmi el més aviat possible el conveni de
carreteres amb la major finançació possible per a la nostra
comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
continuar en la mateixa línia d'equiparació competencial dels
darrers mesos en relació a aprofundir a l'Estat de les autonomies,
incrementant el sostre competencial de la nostra comunitat
autònoma i continuar avançant cap a la descentralització de l'Estat.

12.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi el més aviat possible la transferència a la CAIB
de les competències en matèria d'educació.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprofundir en el model de corresponsabilitat fiscal que configura
l'actual sistema de finançació autonòmica, avançant en l'actual
model en l'autonomia del pressupost d'ingressos.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
continuar en el disseny d'un sistema de finançació autonòmica que
permeti estrènyer la dispersió o les diferències quant a la finançació
per càpita de totes les comunitats autònomes.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a la
posada en funcionament dels fons d'anivellament previstos a
l'article 15 de la LOFCA.
6.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al tractament
econòmic i fiscal diferenciat per compensar la insularitat.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir als
consells insulars la titularitat de les competències esmentades en el
discurs d'investidura.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè, en compliment del II Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona, dugui a terme polítiques i programes
que fomentin i promoguin la integració de les dones en tots els
àmbits de la societat.
14.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les administracions
públiques, que es redueixin les duplicitats de funcions per
aconseguir una major eficàcia.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a dur a terme les polítiques encaminades a la protecció
i formació de totes les persones que hagin tengut una
minusvàlua de qualsevol tipus.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a activar programes per reduir l'estacionalitat amb
l'objecte de perllongar la temporada turística i minimitzar els
efectes sobre l'ocupació.
17.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears promourà la creació d'una agència de
desenvolupament rural per facilitar als nostres joves l'accés al
món rural.
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18.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
declara com a instrument prioritari per a la seva acció de govern
el diàleg social amb l'objectiu d'aprovar el Pacte Social per a
l'ocupació.
19.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
balear perquè dugui endavant el seu pla "Mirall".
20.- El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB en política lingüística serà
sempre el de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i de la Llei de Normalització lingüística. En aquest sentit,
el Govern s'esforçarà per defensar i promoure l'esmentada
legislació.
Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics que
facin referència a la llengua pròpia de les Illes Balears hauran de
tenir especial cura a protegir, defensar i difondre les nostres
modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17 de la Constitució
Espanyola i l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia, com a expressió
de la riquesa lingüística que ha de ser objecte d'especial respecte i
protecció.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
la participació en el model de gestió de l'Hospital de Manacor, com
un pas previ a les transferències de l'Insalud; a més a més,a
aprovar el més aviat possible l'Estatut del Consumidor.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
potenciar la sortida de les nostres empreses per fer possible la
comercialització exterior dels nostres productes.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
el desenvolupament del marc de cooperació municipal definit, com
a fase inicial, en el ja aprovat decret pel qual es regula el Pla
extraordinari de recuperació i millora de zones urbanes, entès com
un element essencial en la dinamització i millora dels nuclis urbans
de les Illes Balears.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè es dictin
les resolucions pertinents en vista al fet que les obres relatives a la
instal•lació dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma,
incloses en el conveni de col•laboració de 26 de març del 1994,
s'iniciïn i s'acabin en els mínims terminis de temps possibles.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè desglossi
el projecte d'aprofitament dels recursos hidràulics de la serra de
Tramuntana-transvasament de sa Costera -clau 11.191.113/2111inclòs en el conveni de col•laboració de 26 de març del 1994, en el
tram comprès entre el p.q. 26,900 i p.q. 28,900 de la carretera C711, i procedir a contractar-ne l'execució el més aviat possible, a fi
que puguin dur-se a terme paral•lelament a l'execució de les obres
de la carretera.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè dugui a terme les gestions que siguin necessàries
per accelerar la realització de les estacions depuradores
d'aigües residuals Palma I i Palma II, previstes en el conveni
de 27 de febrer del 1995, sobre actuacions del Pla nacional de
sanejament i depuració d'aigües residuals urbanes en l'àmbit
de les Balears.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a destinar els recursos necessaris per mantenir
l'efectivitat demostrada l'any 1996 en matèria d'incendis
forestals i en la lluita contra l'erosió i, a la vegada, insta el
Govern a incrementar la dotació de recursos destinats a
millorar la infraestructura existent contra els incendis
forestals.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè doni suport i destini recursos als convenis de
col•laboració relatius al tema: PAPIF i Conveni d'hidrologia.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè elabori una normativa més completa que l'existent
sobre la problemàtica de l'activitat de temps compartit, en el
termini més breu possible i en l'àmbit de les seves
competències.
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup ha presentat en aquest debat sobre
l'estat de la Comunitat 29 propostes de resolució, intentaré
d'una manera telegràfica, com han fet altres companys
meus, doncs exposar quin és el nostre punt de vista i quins
són els continguts d'aquestes propostes de resolució.
En primer lloc farem referència a la primera proposta, a
intentar que aquest Parlament assumeixi, com a pròpies, les
línies programàtiques que va exposar despús-ahir el Sr.
Matas, tant en el seu contingut com en els seus objectius.
També feim o presentam unes propostes de resolució en
el sentit d'intentar una equiparació competencial, que aquí,
com en aquests darrers mesos hem anat avançant d'una
manera crec que important, crec que hem d'aprofondir en
aquest estat de les autonomies incrementant el nostre sostre
competencial per intentar arribar a ser una comunitat
històrica i també, a la vegada, hem d'anar avançant cap a
descentralitzar l'Estat.
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També presentam un conjunt de propostes de resolució que
fan referència a finançació autonòmica, en concret n'hi ha tres.
Una d'elles fa referència a aprofundir en la corresponsabilitat
fiscal, en el sentit que en la mesura que incrementem la nostra
corresponsabilitat doncs tendrem més autogovern, tendrem una
autonomia més forta, més sòlida i, en definitiva, des d'aquí, des
de les nostres illes podem decidir d'una manera més forta el
nostre futur de la nostra Comunitat. En la mesura que anem
aprofundint en l'autonomia en el pressupost d'ingressos, doncs
crec que els ciutadans se'n donaran compte que paguen aquí una
part dels seus imposts i que amb els doblers que paguen aquí
veuen repercutir quin és el servei que donarà l'Administració
autonòmica. També proposam, dins aquesta línia de finançació,
dissenyar un sistema de finançació autonòmica que permeti
estrènyer la dispersió o les diferències quant a la finançació per
càpita de totes les comunitats autònomes. I també en la mateixa
línia proposam la posada en funcionament d'un fons d'anivellació
que ja està previst a l'article 15 de la LOFCA.

Creiem que és important la proposta d'intentar
augmentar la transferència amb la gestió del fons públic de
l'Administració i, en aquest sentit, demanam o instam el
Govern que es creï una junta consultiva de contractació amb
un registre de contractes i amb un registre també de
contractistes.

Tornam a presentar una altra vegada, perquè creiem que és
important per al nostre futur, per al futur de la nostra Comunitat,
que el Parlament doni suport al tractament econòmic i fiscal
diferenciat, demanat tantes vegades per la nostra Comunitat i que
en aquests moments el text es troba a Madrid, que creiem que és
un marc, un document molt important per tal de compensar la
nostra insularitat i pel fet que creiem que és imprescindible, que
és necessari per part de les nostres empreses poder compensar
aquest fet de la insularitat, poder compensar aquest major cost
que suposa per a les nostres empreses estar ubicades físicament
a unes illes, quant que hi ha un cost de transport de la península
cap aquí, cap a les illes, i a la vegada també tenim un cost
interinsular de transportar els productes d'una illa a les altres, i
crec que l'Estat, com han fet amb la majoria de les illes de la
Unió Europea, doncs ha de reconèixer un tractament especial i
diferenciat per a les illes.

Demanam al Govern balear que en compliment del II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona es duguin a terme
polítiques i programes que fomentin la integració de les
dones a tots els àmbits de la nostra societat balear.

També considera el Grup Parlamentari Popular que en
aquesta present legislatura s'han de dur a terme tota una sèrie de
transferències cap als consells insulars, en el sentit que si
nosaltres demanam cada vegada més autogovern de Madrid cap
a les Illes Balears també la Comunitat Autònoma ha d'anar
avançant, traspassant competències cap als respectius consells
insulars. I en aquesta línia el compromís nostre és transferir totes
aquelles competències que el President Matas va anunciar en el
seu discurs d'investidura.
Quant a l'IMEDOC, a les illes de la mediterrània occidental,
nosaltres consideram que és un marc adequat per a la política
activa de cooperació i d'iniciatives, que tenim tota una sèrie
d'objectius comuns i de mancances comuns amb altres territoris
insulars ubicats a regions de la mediterrània; i creiem que aquest
marc de l'IMEDOC és el marc adequat per intentar tractar
aquestes problemàtiques similars i intentar entre tots arribar a
conclusions que siguin bones per a tots aquests estats insulars. I
de la mateixa manera, també proposam que sigui el Govern que
d'una manera periòdica vengui aquí, a aquest Parlament, per
informar d'aquests programes i d'aquestes actuacions.
Quant a directrius d'ordenació del territori, el Govern ha de
desenvolupar ja les hipòtesis d'ordenació del territori que,
juntament amb els distints planejaments sectorials i amb la
legislació existent, doncs ens permetrà elaborar, d'una manera
correcta i definitiva, el que són les directrius d'ordenació del
territori.

Creiem que hem d'instar el Govern central a signar ja,
com més aviat millor, el conveni amb carreteres, amb una
major finançació, perquè creiem que això suposarà doncs
fons, bastant fons de Madrid que vengui cap a la nostra
Comunitat per intentar millorar la qualitat de les nostres
carreteres i, en definitiva, millorar els serveis que
l'Administració té l'obligació de donar als ciutadans.
També demanam que la transferència en el tema
d'educació, és una transferència important i que com més
aviat millor seria necessari que ens fos transferida.

També demanam que s'impulsi la modernització de la
nostra Administració, de l'Administració pública, que es
redueixin les duplicitats per intentar aconseguir una major
agilitat. Creiem que és important el fet d'intentar
informatitzar al màxim la nostra Administració perquè així
aconseguirem una major eficàcia del seu funcionament.
També demanam o instam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern balear per tal que les polítiques
encaminades a protecció i a formació de totes aquelles
persones que han tengut una minusvàlua de qualsevol tipus,
nosaltres creiem que aquestes persones mereixen una
protecció i una formació especial, determinada i concreta
per poder superar això i entrar d'una manera activa en el
món laboral.
En matèria turística demanam que s'activin els
programes per reduir l'estacionalitat, amb una doble
finalitat: per una part, prolongar el que és la temporada
turística i per l'altra, doncs, intentar minimitzar els efectes
que té aquest tema sobre l'ocupació. O sigui, nosaltres
instam el Govern que posi en marxa com més aviat millor
programes de reduir l'estacionalitat per intentar acomplir
aquestes dues finalitat, que creiem que són importants per
a la nostra Comunitat.
També demanam que es creï com més aviat millor una
agència de desenvolupament rural amb la finalitat que
moltes vegades els joves que estan en els nostres municipis,
que es troben sobretot a municipis de l'interior de l'illa,
doncs tenen difícil accés a un lloc de feina al seu municipi
i moltes vegades han d'anar a la zona perifèrica de la nostra
illa, a la zona costera, per aconseguir un lloc de feina.
Nosaltres creiem que amb aquesta agència de
desenvolupament rural aconseguirem el doble efecte que els
joves de municipis de l'interior quedin a viure als seus
municipis i que puguin entrar a fer feina dins el que és el
món rural.
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Veiem d'una manera positiva i un instrument prioritari el
diàleg social, amb l'objectiu d'aconseguir aprovar el pacte social
de l'ocupació.
També veiem d'una manera important i d'una manera crec que
molt positiva per a Balears el que és el Pla mirall, que crec que
repercutirà d'una manera molt important a la majoria de
municipis de la nostra Comunitat i que en un breu període de
temps, doncs, veurem; crec que a nivell turístic això suposarà
una visió de major qualitat no només del que és la zona
costanera, sinó del que són els nostres pobles i del que és
l'interior de Mallorca, de Menorca i també d'Eivissa.
Quant a política lingüística, tenim crec que el marc molt
definit amb tres parts: la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la
Llei de normalització lingüística; i en aquest sentit s'ha de fer un
esforç per part del Govern balear per defensar i promoure tota
aquesta legislació. De la mateixa manera crec que també els
projectes educatius, els llibres de text i el material didàctic han
de tenir, doncs, una especial cura per protegir i defensar les
distintes modalitats que ja són una expressió, en certa manera, de
la nostra riquesa lingüística de la nostra Comunitat.
Crec que és important participar en el model de gestió de
l'Hospital de Manacor com a un pas previ a rebre les
transferències de l'Insalud; i demanam també al Govern de la
Comunitat que com més aviat millor aprovi i dugui a terme el
que és l'Estatut del consumidor; que crec que això serà una
mesura, aquest estatut, que els ciutadans de la nostra Comunitat
s'hi podran acollir i podran saber i podran tenir més claredat
sobre les coses i que redundarà en benefici de tots.
S'ha de potenciar també la sortida de les nostres empreses per
intentar la comercialització dels nostres productes a l'exterior.
També presentam una sèrie de propostes de resolució, crec
que són tres en concret, dirigides al Ministeri de Medi Ambient,
per tal d'instar el ministeri que les obres relatives a la instal•lació
de la dessaladora de mar de la badia de Palma s'iniciïn i s'acabin
en el mínim temps possible; també instam el ministeri perquè
desglossi el projecte d'aprofitament de recursos hidràulics de la
Serra de Tramuntana, trasvassament de Sa Costera, per procedir
a contractar l'execució el més aviat possible i que, paral•lelament
a l'execució d'aquestes obres, també es facin les obres de la
carretera. I en aquest sentit, també demanam que s'acceleri la
realització de les estacions depuradores d'aigua residual de
Palma I i també el Palma II.

A continuació el nostre grup presenta dues propostes que
fan referència, en primer lloc, a mantenir l'efectivitat dels
programes que enguany a duit a terme la Conselleria de
Medi Ambient pel que fa a incendis forestals i a lluita
contra l'erosió; crec que aquests programes han tengut un
bon resultat en aquest any, i instam el Govern que en els
anys futurs incrementi aquestes dotacions i aquests recursos
perquè creiem que és bo per a la nostra Comunitat.
I per acabar, senyor president, també presentam una
proposta que fa referència al temps compartit, que demanam
al Govern que s'elabori una normativa i que es dugui
endavant el més aviat possible i sempre tenint en compte
quines són les competències que té en aquesta matèria el
Govern balear.
I res més, senyor president, senyores i senyors diputats
moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyora diputada. Passam a la
intervenció dels diferents grups polítics per fixar la seva
posició. Sr. Pascual, té vostè la paraula per part del Grup
Mixt.
EL SR. PASCUAL I RIBOT:
Sí, gràcies, senyor president. Bé, dir que quasi el 50%
d'aquestes propostes del Grup Popular tendran el vot
afirmatiu del Grup Mixt, aquestes seran la número 5, la
número 10, la número 11, amb 2 vots a favor i 1 vot en
contra del representant d'Els Verds; la 12, 14, 15, 16, 17, 18
i 22, 26, 28 i 29. Aquestes tendran vot afirmatiu.
Tendran vot negatiu la número 1, 2, 7, 9 i 19. Aquesta
19, que fa referència al Pla mirall, probablement tengui el
suport quan conegui el Parlament o conegui el nostre grup
el que és el Pla mirall, difícilment podem en aquests
moment donar suport a aquest tema. I també tendrà un vot
negatiu la número 24.
I d'abstenció a les restants, que serien: la 3, 4, 6, 8, 13 i
20. I la 21, abstenció de 2 vots i 1 vot negatiu. I abstenció,
els tres vots d'abstenció, a la 23, 25 i 27. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Grosske,
té vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, moltes gràcies, senyor president. A la primera proposta,
òbviament, votarem en contra, no importa explicar per què. La
segona qüestió nosaltres pensam que no és correcte, això no és
un plantejament que avanci en l'autonomia; si efectivament hem
de continuar en la mateixa línia, la veritat és que no anam en
lloc, hem de trencar amb la línia de desenvolupament autonòmic
anterior.
A la tercera votarem favorablement en la mesura que el que
es diu aquí és que es vota favorablement el model de
corresponsabilitat fiscal, que nosaltres estam d'acord, i no
exactament el model precís de finançament autonòmic que ha
estat finalment acordat, amb el qual nosaltres tenim els emperons
que ja he tengut ocasió de manifestar en aquesta cambra.
Punt número 4, votarem favorablement.
Punt número 5, votarem favorablement, perquè, efectivament,
el fons d'anivellació és un mecanisme important que fins ara no
s'havia desenvolupat de la LOFCA.
Punt o proposta número 6, proposàvem una transaccional, que
és canviar "el" per "un". Perquè clar, una cosa és donar suport a
un tractament econòmic i fiscal diferenciat per compensar la
insularitat, d'acord; i una altra cosa és que posi el tractament
econòmic i fiscal diferenciat per compensar la insularitat, que és
evidentment una referència al text que està en aquest moment en
el Congrés dels Diputats i davant el qual nosaltres també tenim
tota una sèrie d'emperòs importants. Per tant, si es vol aprovar el
concepte, nosaltres d'acord, si és d'aquesta referència precisa o
no. Per tant, la transaccional és "el" per "un".
La proposta número 7, votarem en contra perquè no avalam
el procés i el calendari de transferències proposat del Govern.
Pensam que s'ha de ser bastant més audaços en les transferències
als consells insulars.
Votarem també negativament el tema de l'IMEDOC, no tant
perquè estiguem en contra de l'IMEDOC exactament, sinó
perquè aquesta expressió que és el marc més idoni per a una
política activa, on pràcticament tota la nostra "política exterior"
queda resumida i incorporada, la veritat és que no ens sembla
correcte. Nosaltres pertanyem a una àrea mediterrània que ens
obliga a establir relacions amb altres comunitats, fins i tot de
l'Estat espanyol, d'una manera especial, i no limitar la nostra
relació amb la resta d'illes de la mediterrània occidental.
La proposta número 9, no; no perquè al final de la proposta
arribam, arribam, arribam a l'elaboració de les directrius, ni tan
sols això és l'aprovació de les directrius, i això ja és realment una
vergonya i, evidentment, votam que no a aquesta proposta.
Que sí a la número 10; que no a la número 11, perquè,
lògicament, ja hem expressat els nostres emperons a la política
de carreteres del Govern.
Sí a la 12, transferències d'educació.
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Abstenció a la 13, és a dir, no es pot demanar
desenvolupament del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona
si encara no està aprovat. Anem a veure quin pla finalment
surt del debat que, precisament, polític, ha de ser previ a la
seva aprovació definitiva. Per tant, ens abstendrem en
aquesta proposta i pensam que és absolutament prematura
i un aval prematur al Pla d'igualtat de la dona.
Sí a la 14; sí a la 15; sí a la 16; sí a la 17. La 18, la
veritat és que el normal seria retirar-la, és a dir, demanar la
signatura del pacte social per a l'ocupació si es va signar
ahir, em sembla, no és que estiguem en contra, però, bé, idò
es va acordar; jo crec que políticament està fet el tema, però
vaja; evidentment no ens hi oposarem.
El tema del Pla mirall, manifest les mateixes traves que
el portaveu anterior, no hem tengut temps d'analitzar-lo, ni
d'estudiar-lo, per tant, no podem animar el Govern que el
dugui endavant i ens abstendrem a la proposta.
La número 20 està mal feta, el Parlament de les Illes
Balears no pot constatar mai el que farà el Govern, pot
constatar el que ha fet, pot constatar el que està fent, però
constatar el que farà és una figura realment extraordinària.
Per tant, en principi ens abstenim, creiem que és una
repetició del mateix i no es tracta el tema ni en la forma ni
en el fons de manera correcta.
Proposta número 21, ens oposarem perquè el model de
gestió de l'Hospital de Manacor és aquest model de gestió
privada de la sanitat pública al qual nosaltres ens oposam
radicalment, com vaig explicar ahir.
La 22 sí. La 23, ens abstendrem. La 24, votarem que no
perquè la dessaladora, ja ho he explicat abans, és una
infraestructura que consideram innecessària, cara,
desenvolupista i mal enfocada. La 25, ens abstendrem per
les raons que ha explicat el portaveu del Grup Nacionalista,
referides a una proposta del Grup Socialista, perquè
consideram que primer ha de quedar perfectament aclarit el
tema de quines aigües es recapten; sé que el President ho va
expressar com a voluntat política, però ha d'estar recollit en
els documents.
Proposta número 26, votarem a favor. La número 27, és
contradictòria així com està expressada, és a dir, com es pot
dir que es vol mantenir l'efectivitat de l'any 96, mantenir
l'efectivitat demostrada, i a la vegada voler millorar la
infraestructura existent; vol dir que l'efectivitat es vol
millorar, vol dir que no es vol mantenir l'efectivitat, es vol
millorar i per això es volen donar o posar més incentius o
més recursos, i, per tant, ens abstendrem.
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Proposta número 28, votarem a favor; i proposta número 29
ens abstendrem, no perquè pensem, i m'agradaria que constàs
clarament això, no perquè ens oposem a què hi hagi una
normativa que reguli el sector, sinó perquè no es pot demanar
una normativa que reguli aquest sector sense dir l'orientació de
la normativa. Es a dir, demanam normativa per fer què? amb
quin sentit? és a dir, demanam reforma de l'Estatut per què? Per
equiparar-nos a les comunitats autònomes. Demanam normativa
sobre aquest tema per què? Jo crec que en aquests termes no hi
ha cap altra posició que l'abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Senyor diputat, jo li ...
EL SR. ORFILA I PONS:
Acab, senyor president.
(Rialles).
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyor diputat. Un momentet per favor,
segons la seva intervenció aquesta presidència ha entès que havia
presentat una transacció al punt número 6; la pot concretar?
Suprimir, diria: "El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
"un" tractament o "el". "Un".
EL SR. GROSSKE I FIOL:
"Un" tractament econòmic i fiscal diferenciat.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. portaveu, s'accepta? S'accepta aquesta transacció. Moltes
gràcies. Per part del PSM, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Ramon Orfila.

Jo li demanaria que deixàs de banda la seva influència de
l'Alcorà i les seves caminades per aquestes terres i se
centràs en les propostes de resolució. Gràcies.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, senyor president. Li he de dir que estic inspirat
per la intervenció que va fer ahir el President quan va
comparar les nostres propostes i el nostre model de societat
amb el de determinats països del nord d'Africa i crec que no
li va cridar l'atenció. Simplement, senyor president, entrar
en el fons, però partint d'aquesta poca credibilitat que ens
mereixen les propostes de resolució que presenten les
tropes, per dir-ho així, en el bon sentit de la paraula, de
Nahjibullah Cañellas, de Masud Verger i de la resta dels seus
companys d'aquestes milícies. Però anem realment, senyor
president, al contingut concret de les propostes.

EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Té
alguna virtualitat aquest debat? Avui és hora de debatre i veure
aprovades algunes resolucions i, concretament, les que presenta
el Grup Parlamentari Popular és legítim fer-ho sense girar la
vista enrera? Fa ara un any, quan els joves talibanesos soleristes
encara tenien el poder, des del seu particular kabul al Consolat de
la Mar, varen dictar unes propostes de resolució destinades a ser
aprovades per la Yamahiria o Parlament de les Illes Balears que
ja en el seu moment varen ser qualificades d'increibles per
l'oposició parlamentària. Lluny semblava en aquell moment la
presència del que havia estat al llarg de tretze anys president
totpoderós i llavors, suposadament, caigut en desgràcia,
Nahjibullah Cañellas. Els joves talibanesos o estudiants de
l'Alcorà i aquí hauríem de dir Estatut d'Autonomia,
s'apressuraven a implantar una estructura de poder basada en la
Sharia, fonament de l'islamisme moderadament nacionalista que
pretenia coses tan curioses, per venir de qui venien, com és
l'equiparació amb les comunitats històriques en el camí cap a
l'autogovern. Així, la Yamahiria, el Parlament, donava suport,
amb motiu del mateix debat que hem mantengut aquests dies, a
una sèrie de resolucions que incloïen qüestions tan poc
complibles com aquella que instava la CTI, Comissió Tècnica
Interinsular, a donar compliment a un calendari d'atribució de
competències als consells insulars, que preveia que el maig del
96 ja es podria aprovar la referida agricultura, i la de menors, o
aquella que començava dient "El Parlament de les Illes Balears
es manifesta a favor d'aconseguir un reconeixement d'autogovern
més ampli" o aquella altra que instava a reconduir la situació
dels camps de golf que reguem amb aigües d'extracció. Pocs
suposàvem, la majoria dels presents, que el Mullah Soler
trontollava ja en la seva cadira i que l'intrèpid Masud Verger, el
Lleó de la Vall del Panshir, estava en vespres d'aliar-se amb les
milícies dels Muhaidins fidels a Nahjubillah Cañellas, ¿el seu
enemic històric?

S'han fixat, senyores i senyors diputats, que de les 29
propostes presentades 19 són instàncies dirigides al propi
Govern? El Grup Parlamentari del PP proposa instar el
Govern del PP a fer no sé quantes coses, 19. Però anem a
veure, el PP vol que es facin aquestes 19 actuacions que
proposa com a resolució i vol que ho faci el Govern, és a
dir, ells mateixos? És així o no? I no troben que seria més
senzill fer-ho, simplement fer via, perquè el Govern -no hi
ha ningú per cert- vol fer-ho? O creuen vostès que sols ho
farà si els ho diu el Parlament, si els ho diuen vostès, perquè
no es fien de les coses que pugui fer el Govern el grup
parlamentari l'ha de controlar? Es recorden, senyores i
senyors diputats, de quantes vegades ha succeït que
l'oposició ha presentat propostes, mocions, resolucions,
proposicions no de llei i la resposta del Grup Popular ha
estat la de dir: no, hi estam d'acord, però com que ja tenim
previst fer-ho no creiem necessari que el Parlament ens ho
demani. O sigui que ara sí, ara el Parlament els ha de
demanar que desenvolupin les hipòtesis d'ordenació
territorial o crear una junta consultiva de contractació o
promoure la integració de les dones a través del II Pla
d'igualtat d'oportunitats o activar programes per reduir
l'estacionalitat o promoure una agència de desenvolupament
i així fins a 19 propostes. Per cert, han llegit la proposta
número 18? "El Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears declara, declara com a instrument prioritari per
a la seva acció de Govern"; el Govern declara? i açò ho ha
d'aprovar el Parlament, el Parlament ha d'aprovar que el
Govern declara la prioritat de determinat instrument per a la
seva acció de Govern? Genial, enhorabona! Qui els ho ha
redactat, perquè el contractam! Deliciosament genial.
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Però és que encara n'hi ha més, número 27: "Instar el Govern
a mantenir l'efectivitat demostrada l'any 96 en matèria d'incendis
forestals", no en matèria d'extinció d'incendis, no en matèria de
prevenció d'incendis, no, en matèria d'incendis forestals. I
nosaltres ens demanam, hi entra en aquesta demostrada
efectivitat la política preventiva duita a terme des de l'inefable
Sefobasa? Vol dir açò que subscrivim, el Parlament hauria de
subscriure, mantenir el número d'agents forestals que hem
denunciat per insuficients? Vol dir que avalam que la manca de
recursos que es destinen a les brigades que lluiten contra els
incendis es mantenguin en la mateixa situació precària?
I per suposat, esperar que el Parlament assumeixi com a
pròpies les línies, el contingut i els objectius exposats pel
President en el seu discurs ja ens sembla del més increïble.
Vostès l'assumeixen o no? Idò, ens sembla ben lògic, molt bé,
vostès l'assumeixen, però creuen que després del debat produït
ahir es poden esperar que la resta de grups parlamentaris
coincideixin amb aquest suport o la varen fer la setmana passada
a aquesta proposta de resolució? Sincerament, fa com a rialles.
Però el que ja em sembla més al•lucinant i perdonin per
l'expressió, és que després de tots els incompliments de les
promeses del Govern en matèria de consells insulars, després que
l'any passat en aquest mateix debat varen aconseguir que el
Parlament fes el ridícul aprovant instar la Comissió Tècnica
Interinsular a complir un calendari de transferències que el
Govern es va encarregar que fos incomplible, que avui proposin
que el Govern es comprometi en aquesta mateixa matèria a
complir allò que el President es va comprometre en el seu discurs
d'investidura, vostès fan aquestes propostes seriosament? Les han
llegit abans de presentar-les? No tenen un corrector que digui
que proposen disbarats? Creuen que succeeix a cap altre
Parlament del món, a qualsevol, tal vegada al d'Afganistà, perdó
senyor president, que el grup que dóna suport al Govern es vegi
obligat a presentar al Parlament una proposta que insti el seu
President a complir les seves promeses i que ho expressin així,
literalment? De cap manera podem votar una cosa així. Pensam
sincerament que l'haurien de retirar, per respecte al seu President
que, per cert, és fora; per respecte a la cambra i per no fer el
paperet que ja varen fer en aquesta qüestió l'any passat.
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És per açò i per moltes més coses, senyores i senyors
diputats, que no podem deixar de denunciar l'incompliment
dels altres anys, és per això que hem de dir que tampoc no
ens refiam de la seva voluntat de dur a terme determinades
propostes que fa el seu propi enguany; insistir en què, en el
cas del qui governa, són els fets el que importa, no són
resolucions que són paraules, i açò és el que li ha de donar
honorabilitat i que les seves professions de pseudo,
professions de fe, pseudoecologista, quasi nacionalista i,
fins i tot, els tocs d'insularisme, ens permetin que a nosaltres
ens sonin a paraules buides. És per açò i em permetin que
torni a la comparació afgana, senyor president, serà un
segon, fet amb to distès, sense intentar que no es crispi gens
la situació, és per açò que fins i tot quan el President de la
nostra Comunitat Autònoma alça la seva veu per proclamar
des de la tribuna el seu la il•laha i la al•la wa muhammad
rasul ul•lah em segueix sonant com a paraules buides;
perquè, com molt bé diu el propi Alcorà, és un sol fet molt
més que cent mil paraules qui marca la vida d'un home, en
aquest cas, allò que marca l'acció política del Govern. I als
fets ens remetem, són aquests, els fets, els qui els resten
credibilitat, per molt que avui proposin i aprovin.
No obstant açò i des d'una actitud gens sectària puc
anunciar que donarem suport, encara que de vegades amb
algun dubte, a les seves propostes, i crec que són de més,
que anunciaré a continuació: número 3, número 4, número
5, número 6, número 10, número 11, número 12, número 14,
15, 16, 17, 22, 26 i 29, perdó, crec que i 28, i 28 també.
Gràcies, senyor president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Senyor president, senyores diputades, senyors diputats.
29 propostes de resolució que una mica a semblança dels
manaments de la llei de Déu, que són més importants,
lògicament, resumiré simplement en dos, faré una
intervenció puntual sobre dos elements que consider claus,
que hi ha dins aquestes 29 propostes.
Com a resum, els diré que votarem que no a sis, ens
abstendrem a vuit i votarem que sí a quinze, poden estar, per
tant, satisfets. Però anem a aquestes dues: la 1 i la 20.
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En primer lloc, es proposa que el Parlament de les Illes
Balears assumeix com a pròpies, ara ja tenim un parlament que
assumeix com a pròpies les línies programàtiques, els continguts
i els objectius exposats pel Molt Honorable President de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el seu discurs sobre
l'acció política i de govern. Idò, per part nostra, no, per part
nostra, no. Per què? Perquè ja està bé, ja està bé d'aguantar en
aquesta cambra les impertinències, la faxanderia d'un taliban del
neoliberalisme més "cutre" de l'escola de Xicago. Qui és aquest
enemic de l'estat del benestar, que ni tan sols anomena aquesta
paraula nefanda? És el Sr. Jaume Matas Llinàs? No. Aquest era
un administrador de El Obrero Balear, aquest, fora. És el Sr. Joan
Matas Salas? No. El president nom Jaume. El Sr. Joan Matas
Salas era un senyor del Partit Socialista Obrer Espanyol que del
36 al 39 se va haver d'amagar i el 39 se'n va anar amb una
barqueta cap a Itàlia, i no precisament per fer turisme, perquè va
acabar dins un camp de concentració. El taliban és el Sr. Jaume
Matas Palou, que ens va dir tranquil•lament que estam en una
economia profundament liberal ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, vostè entra en el debat de l'estat de la Comunitat
que el seu portaveu i el president van tancar ahir, i vostè ha de
fer referència a les propostes de resolució únicament i
exclusivament. Per favor, cenyeixi's a aquesta qüestió.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, jo li voldria dir, senzillament que quan es
proposa que un parlament assumeixi com a pròpies les línies
programàtiques, estic parlant d'una línia programàtica,
fonamental, que és el cant el Te Deum del neoliberalisme, i
m'agradaria dir algunes paraules sobre aquest neoliberalisme que
se'ns proposa que sigui la ideologia del Parlament de les Illes
Balears, això no són quatre conyes ...
(Remor de veus)
Per què? Perquè jo voldria recordar, sense una al•lusió directa
al Sr. Matas, que no és el cas, que mentre nosaltres avançam com
els beneitets que arriben tard i s'enamoren d'una cosa que ja ha
passat de moda, com passa als llocs provincians, i ara som
profundament provincians, almanco amb això, voldria recordar
que quant als efectes del neoliberalisme hi ha un judici de valor
fantàstic. Al Regne Unit les desigualtats entre rics i pobres són
les més importants del món occidental, comparables a aquelles
que existeixen a Nigèria i més profundes que les que podem
trobar, per exemple, a Jamaica, a Sri Lanka i a Etiòpia. Això, què
és un fax que rep el senyor, el nostre portaveu des de Madrid?
No. Això és un informe -escoltin bé- de les Nacions Unides i del
Bans mundial, i aquí tenim una proposta que el Parlament faci
seva ..., seríem el primer parlament neoliberal del món. No el
Govern, el Parlament. I, per tant, senyors meus, després d'haver
fet aquestes advertències i haver identificat entre els tres
personatges Matas el responsable d'aquest neoliberalisme, és
evident que nosaltres li hem de dir rotundament que no a aquesta
proposta. Això, per tant, és la negació absoluta del
neoliberalisme. I quan es tracti de treure temes de l'estat del
benestar en aquesta cambra, vagin preparant l'artilleria, perquè,
en aquest cas, jo seré l'artilleria, vagi clar.

Un altre tema que també consider profundament
preocupant, que hi ha en aquestes propostes, sembla que ha
passat una miqueta desapercebut. És al punt 20. Hi ha hagut
unes certes crítiques, però en política lingüística serà
sempre el de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei
de normalització, que estan de broma, o què? Sra. Salom,
vostès volen defensar, estan defensant, estan aplicant,
sostenen que serà sempre, una cosa concreta, Constitució,
Estatut i sobretot Llei de normalització? I on és la
reglamentació? No hi és, ben alerta. On és el nom de la
llengua? On és aquest nom?, no està a l'Estatut, repetides
vegades, no se l'identifica com a llengua pròpia?, que vol dir
que és la pròpia d'aquí, no són les quatre modalitats. Vostès
sempre treuen dos elements que consider absolutament
nefasts en la qüestió idiomàtica, han dut una campanya
sistemàtica, i no fa molt ho va reiterar el Sr. Matas en el
tema de la llengua. Sempre, quan es parla de la llengua,
alerta, la convivència, la convivència primer, ho va dir el Sr.
Matas. Però, què és això?, què és aquesta propaganda
sistemàtica, discurs rera discurs, Rotger, Matas i altres que
poden venir, encara, insistint contínuament lligant conflicte
amb la qüestió lingüística? Aquesta és la propaganda de
Quebels, tu digués una mentida, la repeteixes moltes
vegades pels grans mitjans de comunicació, i al final serà
una veritat. Aquesta és la veritat, veus?, el Sr. Cañellas diu
que sí, perquè ell ho va practicar, des del 83, ...
(Remor de veus)
... aquí tenc el seu discurs. Però, senyors del Partit
Popular, vostès parlen des d'aquesta tribuna i transmeten
una idea, qui és el llimac ideològic que ha promogut aquesta
idea nefasta, falsa, on anam que vostès donen audiència dins
el Consolat de Mar a enemics del nostre idioma, hereus de
l'antic Centre Cultural Mallorquí, format per l'extrema dreta,
ara inoperant perquè va perdre una miqueta la vigència, va
perdre la batalla de l'Estatut, va perdre la batalla de la
denominació de l'idioma, va perdre la batalla de la Llei de
normalització lingüística, i ara ressuscita una miqueta més
ensenyorit, ara hi ha un parell de botifarres i botifarrons i
gent d'alto copete que es fa rebre pel Sr. Matas perquè és un
poder fàctic, i el posen al mateix nivell que l'Obra Cultural
Balear. Això sí, han evitat certes fotografies, perquè el dia
de demà no haguessin d'esborrar qualque fotografia del seu
àlbum, d'empegueïts que estaran el dia que siguem un país
vertaderament normal.
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Per tant, jo els voldria dir que fora tant de neoliberalisme, que
procurin informar-se del que passa pel món, que llegeixin els
informes del Banc mundial i de les Nacions Unides, i que, per
favor, en matèria de la qüestió lingüística, compleixin l'Estatut
i la Llei de normalització, que la Llei de normalització a cap
article ni preàmbul parla que hàgim d'evitar conflictes, tota
aquesta tramoia ideològica que vostès han afegit a l'hora d'entrar
a la normalització lingüística. Per què li han afegida? Perquè no
la volen tirar endavant, així de simple. I, per tant, jo crec que
després d'aquestes dues mostres, queda ben clar el que pens, tant
de la ideologia del Sr. Matas, com de la seva ideologia
lingüística. Moltes gràcies.
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Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.
Proposta de resolució 5.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 5.

EL SR. PRESIDENT:
Proposta de resolució 6.
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació. Deman, per
favor, que tots els diputats ocupin els seus escons, que no hi hagi
moviment dins la Cambra, que es tanquin els accessos. Passam
a la votació.
En primer lloc, veurem les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Socialista. Hi ha alguna petició de votació
conjunta? Feim votació separada de les propostes.
Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
1, es volen posar drets, per favor? Són les del Grup Parlamentari
Socialista. Poden seure, gràcies.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 6.
Proposta de resolució 7.
Vots a favor?

Vots en contra?
Vots en contra?
Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada la proposta
1.

Abstencions? No n'hi ha.
Proposta de resolució 2.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 7.

Vots a favor?
Proposta de resolució 8.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada la proposta
2.

Abstencions?
Proposta de resolució 3.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 8.

Vots a favor?
Proposta de resolució 9.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.
Proposta de resolució 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Abstencions?
Vots a favor, 51 i 6 abstencions. Queda aprovada la
proposta 9.

1872

DIARI DE SESSIONS / Núm. 48 / fascicle 4 / 15, 16 i 17 d'octubre del 1996

Proposta de resolució 10, que queda redactada exactament
igual com l'havia fet el Grup Parlamentari Socialista.

Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 18; en contra, 32; i 6 abstencions. Perdó, 7
abstencions. Queda rebutjada la proposta 10.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.
Proposta de resolució 16.
Vots a favor?
Vots en contra?

Proposta de resolució 11.
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 21; en contra, 30; 6 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 11.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 16.
Proposta de resolució 17.
Vots a favor?
Vots en contra?

Proposta de resolució 12, han estat acceptades les
transaccions presentades pel Grup Parlamentari PSM i pel Grup
Parlamentari Popular, per part del portaveu Sr. Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista. Per tant, en la
redacció que ja ha estat esmentada amb anterioritat, passam a
votar aquesta proposta de resolució.

Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 17.
Proposta de resolució 18.

Vots a favor?
Vots a favor?
Moltes gràcies, queda aprovada per unanimitat.
S'aprova per unanimitat.
Proposta de resolució 13, tal com està al text.
Proposta de resolució 19.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 19.

Proposta de resolució 14.
Proposta de resolució 20.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 14.
Proposta de resolució 15.
Vots a favor?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 20.
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Passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Volen votació conjunta d'algunes
propostes? Votam separadament.
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Vots en contra?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.

Proposta de resolució 1.
Proposta de resolució 6.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 1.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 6.
Proposta de resolució 7.

Proposta de resolució 2.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 2.

Vots a favor, 25; en contra, 32; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 7.
Proposta de resolució 8.

Proposta de resolució 3.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Vots a favor, 9; en contra, 36; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 8.
Proposta de resolució 9.

Proposta de resolució 4.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 9.
Proposta de resolució 10.

Proposta de resolució 5.
Vots a favor?
Vots a favor?
Aprovada per unanimitat. Perdó.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Aprovada per unanimitat.
Tornam passar a la votació. Per favor, prestin atenció.
Proposta de resolució 11.
Vots a favor?
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Vots a favor?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 16.

Vots en contra?
Proposta de resolució 17.
Abstencions?
Vots a favor?
Aprovada per unanimitat.
Tornarem a repetir la votació.
Proposta de resolució 12.
Vots a favor de la proposta 17?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 17.

Aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 18.

Proposta de resolució 13.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 18.
Proposta de resolució 19.

Proposta de resolució 14.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 14.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 19.
Proposta de resolució 20.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 20.
Proposta de resolució 21.

Proposta de resolució 16.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 21.
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Proposta de resolució 22.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?
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Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 27.

Abstencions?
Proposta de resolució 28.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 22.

Vots a favor?

Proposta de resolució 23.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 28.

Abstencions?
Proposta de resolució 29.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 23.
Proposta de resolució 24.
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Moltes gràcies, s'aprova per unanimitat.
Passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Hi ha
petició de votació conjunta? Passam a la votació una per
una.

Abstencions?
Proposta de resolució 1.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 24.

Vots a favor?

Proposta de resolució 25.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 1.

Abstencions?
Proposta de resolució 2.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 25.

Vots a favor?

Proposta de resolució 26.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 2.

Abstencions?
Proposta de resolució 3.
Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 26.

Vots a favor?

Proposta de resolució 27.

Tornarem a repetir perquè hi ha un poc d'indecisió, veig.

Vots a favor?

Proposta 3 del PSM. Vots a favor?
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Vots en contra?
Vots a favor, 11; en contra, 46; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 9.

Proposta de resolució 4.

Proposta de resolució 10.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 32; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.
Proposta de resolució 5.

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 10.

Vots a favor?

Proposta de resolució 11.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 11; en contra, 46; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.
Proposta de resolució 6.

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 11.

Vots a favor?

Proposta de resolució 12.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 38; en contra, cap; 17 abstencions. Queda
aprovada la proposta 6.
Proposta de resolució 7.

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 12.

Vots a favor?

Proposta de resolució 13.

S'aprova per unanimitat.

Vots a favor?

Proposta de resolució 8.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 11; en contra, 30; 16 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 13.

Abstencions?
Proposta de resolució 14.
Vots a favor, 25; en contra, 30; 1 abstenció. Queda rebutjada
la proposta 8.

Vots a favor?

Proposta de resolució 9.

Vots en contra? No n'hi ha.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució 15.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.
Proposta de resolució 16.
Vots a favor?
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EL SR. PRESIDENT:
Farem la votació una per una, crec que ens aclarirem
més. De totes maneres, moltes gràcies per aquesta
col•laboració.
Vots a favor de la proposta 1 del Grup Parlamentari
Mixt?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 9; en contra, 49. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposta.

Vots en contra?
Proposta de resolució 2.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 16.
Proposta de resolució 17.
Vots a favor?

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 9; en contra, 30; 18 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 2.

Vots en contra? No n'hi ha.
Proposta de resolució 3.
Abstencions?
Vots a favor?
Queda aprovada la proposta 17 per unanimitat.
Vots en contra?
I passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt. Hi ha petició de votació conjunta? Passam,
idò, a la votació una per una.
Proposta de resolució 1 del Grup Parlamentari Mixt.

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 3.

Sra. Salom, per què em demana la paraula?

Proposta de resolució 4.

LA SRA. SALOM I COLL:

Vots a favor?

Per demanar, si és possible, votació conjunta de les onze
primeres.

Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:
Votació conjunta de les onze primeres.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 4.

Sr. Pascual?

Proposta de resolució 5.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Vots a favor?

Jo demanaria votació separada de l'1, la 2 i l'11.

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.

1878
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Proposta de resolució 6.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 9; en contra, 48; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 11.

Abstencions?
Proposta de resolució 12.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 6.

Vots a favor?

Proposta de resolució 7.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 56; en contra, cap; 1 abstenció. Queda
aprovada la proposta 12.

Abstencions?
Proposta de resolució 13.
Vots a favor, 11; en contra, 30; 16 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 7.

Vots a favor?

Proposta de resolució 8.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Abstencions?
Proposta de resolució 14.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 8.

Vots a favor?

Proposta de resolució 9.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 14.

Abstencions?
Proposta de resolució 15.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 9.

Vots a favor?

Proposta de resolució 10.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 15.

Abstencions?
Proposta de resolució 16.
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 10.

Vots a favor?

Proposta de resolució 11.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?
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Vots a favor, 41; en contra, 16; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 16.
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Vots a favor?
Vots en contra?

Proposta de resolució 17.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 1.

Abstencions?

Proposta de resolució 2.

Per unanimitat queda aprovada la proposta 17.

Vots a favor?

Proposta de resolució 18.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Tornarem a repetir. Vots a favor de la proposta 18?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 2.

Vots en contra?
Proposta de resolució 3.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots a favor, 41; cap en contra; 16 abstencions.
Vots en contra?
Proposta de resolució 19.
Abstencions?
Vots a favor?
Per unanimitat.

Vots a favor, 38; cap en contra; 19 abstencions. Queda
aprovada la proposta 3.

Volen que repetim? Gràcies.

Proposta de resolució 4.

Proposta de resolució 20.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?
Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 20.
I passam a les darreres propostes de resolució que
corresponen al Grup Parlamentari Popular. Vol votació
conjunta?, es pot votar conjuntament? Sr. Pons, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor, 54; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la proposta 4.
Proposta de resolució 5.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PONS I PONS:
Queda aprovada per unanimitat.
Sr. President, una per una, que no facem una empastissada.
EL SR. PRESIDENT:

Proposta de resolució 6, on s'ha acceptat la transacció de
"un" en lloc de "el".

Moltes gràcies. Una per una.

Vots a favor?

Proposta de resolució 1.

Vots en contra?
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Abstencions?
Vots a favor, 54; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la proposta 6.

Abstencions?
Vots a favor, 54; 3 en contra; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 11.

Proposta de resolució 7.

Proposta de resolució 12.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 7.

Queda a provada per unanimitat.
Proposta de resolució 13.

Proposta de resolució 8.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
Vots a favor, 30; en contra, 2; 25 abstencions. Queda
aprovada la proposta 8.

Vots a favor, 30; cap en contra; 27 abstenció. Queda
aprovada la proposta 13.
Proposta de resolució 14.

Proposta de resolució 9.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Hem de tornar a repetir la votació, hi ha diputats que han
votat dues vegades. Tornarem a repetir la votació.

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 9.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta 9.

Queda aprovada per unanimitat.
Proposta de resolució 16.

Proposta de resolució 10.
Vots a favor?
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Per unanimitat queda aprovada la proposta 10.
Proposta de resolució 17.
Proposta de resolució 11.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
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Queda aprovada per unanimitat.

Vots en contra?

Proposta de resolució 18.

Abstencions?

Vots a favor?
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Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovada la proposta 23.

Vots en contra?
Proposta de resolució 24.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots a favor, 51; cap en contra; 6 abstencions. Queda
aprovada la proposta 18.
Proposta de resolució 19.
Vots a favor?

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 30; en contra, 21; 6 abstencions. Queda
aprovada la proposta 24.

Vots en contra?
Proposta de resolució 25.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots a favor, 30; en contra, 3; 24 abstencions. Queda
aprovada la proposta 19.
Proposta de resolució 20.
Vots a favor?

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovada la proposta 25.

Vots en contra?
Proposta de resolució 26.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots a favor, 30; 27 abstencions. Queda aprovada la proposta
20.

Aprovada per unanimitat.
Proposta de resolució 21.

Proposta de resolució 27.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 8 abstencions. Queda
aprovada la proposta 21.

Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovada la proposta 27.

Proposta de resolució 22.

Proposta de resolució 28.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Aprovada per unanimitat.

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució 23.

Proposta de resolució 29.

Vots a favor?

Vots a favor?
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Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 55; en contra, cap; 2 abstencions. Queda
aprovada la proposta 29.
I conclòs el debat, moltes gràcies per la seva participació.
S'aixeca la sessió.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA
Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.- El Govern publicarà mensualment en el BOCAIB la
relació de totes les subvencions que concedeixi, tant per concepte
de transferència corrent com de capital, amb expressió del concepte,
partida pressupostària, normativa reguladora i data de convocatòria
pública.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per les actuacions del Govern que no han respectat els
principis d'objectivitat, neutralitat i igualtat d'oportunitats i, en
aquest sentit, insta el Govern al seu compromís escrupolós. En
concret, el Govern evitarà estrictament les transaccions
immobiliàries mitjançant comissionistes o intermediaris que no
siguin titulars de drets sobre els béns adquirits, a mantenir una
política sense discriminacions i sotmesa únicament als criteris de
defensa dels interessos i serveis públics en matèria de dipòsits i a
exercir les indeclinables competències i obligacions en matèria de
fundacions.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5271/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al debat sobre l'orientació política general del Govern de
la CAIB. (Mesa de 16 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5272/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al debat sobre l'orientació
política general del Govern de la CAIB. (Mesa de 16 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5273/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa al debat sobre l'orientació política general del
Govern de la CAIB. (Mesa de 16 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5274/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
al debat sobre l'orientació política general del Govern de la CAIB.
(Mesa de 16 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5275/96, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al debat sobre l'orientació política general del Govern de
la CAIB. (Mesa de 16 d'octubre del 1996).
Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears, consternat i
indignat per les contínues mostres de corrupció que han imperat
durant els primers dotze anys d'autonomia, reclama de totes les
autoritats una pulcra gestió dels interessos públics per tal de
restablir la confiança en les institucions democràtiques i l'alta
consideració moral que l'activitat política mereix.
El Parlament exigeix a totes les persones que, en
l'exercici dels seus càrrecs, han practicat o facilitat l'abús de
poder, la malversació o la injustícia que assumeixin la seva
responsabilitat política i la seva separació de la vida pública, per
tal que les ferides infringides en la consciència col•lectiva vagin
sanant.
El Parlament de les Illes Balears insta el president de la
Comunitat a prescindir en el govern i en els càrrecs d'alta direcció
política, de persones a les quals els tribunals de Justícia imputin
actes delictius.
2.- El Parlament de les Illes Balears controlarà les
inversions financeres, els préstecs i les participacions del Govern
de la Comunitat i de les seves empreses públiques en empreses
privades o mixtes, mitjançant una ponència, creada en el si de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. A tal fi, el Govern remetrà al
Parlament tota la documentació referida a cadascuna d'aquestes
operacions, immediatament després que s'hagin realitzat.

5.- El procés de consolidació de les institucions
autonòmiques de les Illes Balears requereix un nou pas endavant. El
desenvolupament institucional del Parlament i dels consells insulars,
l'ampliació competencial -un cop que s'hagin assolit els nivells
prevists a la reforma del 1994- i l'adequació del text estatutari al nou
sistema de finançament autonòmic, incompatible amb l'actual, fan
necessària una reforma de l'Estatut d'Autonomia que cal elaborar
amb el màxim consens parlamentari possible.
En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears acorda
la constitució d'una ponència parlamentària, amb representació de
tots els grups, per redactar el projecte de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar un impuls al procés de transferències als consells insulars,
que doni contingut real a les previsions de l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia. En aquest sentit, el Govern donarà prioritat a
accelerar les transferències anunciades en matèria de menors,
agricultura, ramaderia i pesca, artesania, transports per carretera i
cooperatives i endegarà les transferències en matèria de carreteres,
aigües, transport per ferrocarril, amb l'objectiu que siguin efectives
abans de finalitzar la present legislatura. Amb les noves propostes,
el Govern inclourà les transferències dels fons europeus lligats a
ells, així com la totalitat dels fons propis de la Comunitat.
7.- El Parlament de les Illes Balears constituirà, en el
termini de 15 dies, una ponència formada per tots els grups
parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de llei de finançament
definitiu dels consells insulars, prevista a la Llei de consells
insulars, que, a més, garanteixi que qualsevol increment global del
finançament de la Comunitat Autònoma repercuteixi
proporcionalment a les competències assumides per aquests.
8.- Atesa la transcendència social, política i econòmica de
l'imminent traspàs de les competències educatives, el Parlament de
les Illes Balears acorda la constitució d'una ponència d'estudi,
preparació i seguiment del procés de transferència de l'educació a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a mantenir el nivell i la programació temporal de les
inversions públiques a les Illes Balears, sense endarreriments ni
disminucions de quanties, especialment pel que fa referència a la
inversió en educació.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a augmentar les subvencions per a transport entre les illes i
aquestes i la península, i expressa el seu rebuig a l'establiment de la
nova taxa aeroportuària proposada a la Llei de mesures fiscals
d'acompanyament del pressupost general de l'Estat per al 1997.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure en els pressuposts generals per a l'any 1997,
inversions d'obres hidràuliques, les dotacions econòmiques
precises per tal que els projectes d'aprofitament de recursos
hidràulics de la Serra de Tramuntana ("Trasvassament de Sa
Costera") i dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma
puguin estar en servei abans del 31 de desembre del 1998.

19.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió no permanent d'estudi de l'estacionalitat amb la finalitat
d'establir-se un diagnòstic i elaborar propostes d'actuació de les
diferents administracions competents amb l'objecte d'allargar la
temporada turística i minimitzar els seus efectes sobre l'ocupació.

11.- El Parlament reitera solemnement el seu compromís
en l'esforç col•lectiu de normalització lingüística, presidit pels
criteris de tolerància, persuasió i unitat de la llengua catalana.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, d'acord amb els sindicats, un pla estratègic per
aconseguir que el conjunt de funcionaris i personal laboral al
servei de la Comunitat, adquireixi els nivells mínims de
coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears que
s'estableix a la Llei.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la immediata posada en serveis de l'Hospital de Manacor,
sense més dilacions, en règim de gestió pública.
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

13.- El Parlament de les Illes Balears insta a la
participació i a l'acord en matèria d'ordenació territorial. El
Govern establirà els mecanismes que facilitin el debat i promourà
el màxim consens polític, social i institucional en l'elaboració de
les Directrius d'Ordenació Territorial, en el desenvolupament de
les competències normatives en matèria d'urbanisme, en el
desenvolupament de la Llei d'espais naturals i en la regulació del
sòl rústic.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, atenent el contingut de la Sentència del Tribunal
Constitucional sobre la Llei 5/89 sobre espais naturals, flora i
fauna silvestres, a transferir a la Comunitat de les Illes Balears la
gestió de la reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
15.- El Parlament de les Illes Balears declara com a
instrument prioritari per a l'acció política del Govern, el diàleg
social amb els objectius següents:
- Pacte social i polític per a l'ocupació.
- Constitució del Consell Econòmic i Social.
- Participació dels treballadors en els consells
d'administració de les empreses públiques.
- Augment de les prestacions i serveis socials.
- Finançament ordinari de les organitzacions sindicals.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos un pla de sanejament i
viabilitat de les empreses públiques amb l'acord dels partits
polítics i sindicats, que contempli la desaparició de les que resultin
innecessàries i es garanteixi la transparència i objectivitat de la
seva gestió.
17.- Davant l'anunciat procés de privatització de les
empreses públiques de transport aeri i marítim, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat a presentar un pla
estratègic de transport interinsular i amb el continent, que
garanteixi una prestació dels serveis necessaris per raons d'interès
públic.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta les propostes de resolució
següents, com a conseqüència del debat general sobre l'acció
política i de Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una ponència formada per tots els grups parlamentaris, per a
l'estudi del canvi de l'article 51 del Reglament de la Cambra en el
sentit d'afavorir la creació de comissions d'investigació.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a obrir un registre públic d'interessos i béns
econòmics de membres del Govern i alts càrrecs que en depenen.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell Assessor de la publicitat i
comunicació institucional, amb l'objectiu d'establir els mecanismes
de control suficients sobre la política de publicitat i comunicacions
del Govern balear.
4.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per a estudiar
el desenvolupament de la Llei de Consells insulars, el paper
d'aquests en el desplegament de l'autogovern i l'experiència i
possibles dèficits financers de les competències exercides, amb
l'objectiu, si s'escau, de la reforma de la Llei de Consells insulars
per fer que aquestes siguin institucions bàsiques en la política
autonòmica i per donar compliment a la Llei de Consells Insulars
pel que fa a la seva finançació definitiva.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de Consells insulars
amb la remissió a la Cambra, en el termini de tres mesos, de la Llei
Reguladora del Fons de compensació interinsular, per a corregir els
desequilibris existents al conjunt de les Illes Balears.
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6.- El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d'una ponència amb participació de tots els grups parlamentaris
que tengui com a objectiu preparar, en el termini de sis mesos, una
iniciativa legislativa de reforma del nostre estatut d'autonomia que
tengui com a objectiu l'equiparació dels nostre Estatut al de les
que la Constitució anomena "comunitats històriques" de l'Estat.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos,
una ampliació del Pla de Residus sòlids urbans que doni prioritat
a la reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el
reciclatge per a cadascuna de les quatre illes i que no obligui a la
incineració com a sistema d'eliminació dels residus sòlids urbans.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a suspendre l'anomenada "operación
barco" de transport d'aigua potable des de Tarragona i a invertir
els recursos prevists per la referida operació en solucions a llarg
termini per a l'abastiment d'aigua potable a l'illa de Mallorca.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, durant el pròxim període de
sessions, una llei de sòl rústic que tengui per objectiu detenir el
deteriorament alarmant que pateix el sòl no urbanitzable de les
nostres illes.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos, concrets des de la declaració de Menorca reserva de
la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de Menorca.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a procurar el suficient finançament dels
programes que es posin en marxa a l'illa de Menorca en
compliment dels objectius assumits amb la declaració de Menorca
reserva de la biosfera.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu
possible, al Parlament, sengles projectes de llei de mesures
d'estalvi d'aigua.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a reclamar del Govern de l'Estat les
competències relatives a la prestació social substitutòria.
14.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i
Social per al'any 1997.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a arbitrar l'augment de les partides
pressupostàries suficients als pressuposts per a l'any 1997, per a
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les Illes.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la unificació dins una sola direcció
general de les competències respecte a la política de menors,
garantint la unificació de criteris i coordinació de recursos.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incloure dins els Pressuposts Generals de
la Comunitat la partida del 0,7% d'aquests per a ajuts a projectes de
desenvolupament per a països de l'anomenat tercer món.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incrementar, en els pressuposts per al
1997, les partides destinades a ajudes i suport a les cooperatives i
empreses d'economia social.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el pròxim període de
sessions en aquesta Cambra, un pla estratègic de prevenció i
tractament de les toxicomanies amb el seu pressupost, dotacions i
calendari de fases d'execució.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell de Cooperació de les Illes
Balears, amb l'objectiu principal d'assegurar la participació de les
organitzacions implicades en la definició i correcta aplicació dels
criteris que han d'orientar els programes de cooperació amb el tercer
món.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació, una vegada aprovat el II Pla
d'Igualtat de la Dona, d'una comissió de seguiment d'aquest, amb
participació dels agents socials, organitzacions socials i
organitzacions de dones.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a convocar dins l'any 1997 oferta
d'ocupació pública de l'Administració autonòmica per afavorir, amb
criteris de transparència i igualtat d'oportunitats, l'ocupació de totes
les vacants existents.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits davant
la Universitat de les Illes Balears quant a la destinació de 4.200
milions de despesa corrent per tal d'acabar amb el dèficit històric
que pateix la nostra universitat i, així mateix, a arbitrar els crèdits
necessaris per finançar les necessàries inversions en infraestructures
i equipaments.
24.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per estudiar
l'actual situació del sistema educatiu a les Illes Balears pel que fa a
infraestructures, equipaments, dotacions de personal, finançament
i per preveure els plans de futur en vistes a l'assumpció de les
competències en aquesta matèria.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a obrir la Comissió Mixta entre Insalud i
Govern balear per a assegurar la participació de municipis,
organitzacions sindicals i professionals i associacions ciutadanes
implicades.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a complir els compromisos adquirits i a
prioritzar, en els pressuposts per al 1997, l'execució del desviament
de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incrementar el suport a les comunitats
balears a l'exterior, prioritzant l'ajuda a aquelles que es troben en
dificultats, i impulsant els aspectes socials , econòmics i culturals en
la seva relació amb les Illes Balears.
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28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a elaborar un pla d'actuacions conjuntes
per combatre l'estacionalitat de la nostra economia. Aquest pla
proveirà les actuacions necessàries a dur a terme des de les
diverses instàncies de l'Administració autonòmica i l'impuls
d'actuacions duites a terme des de l'àmbit privat i s'elaborarà amb
la participació i des del diàleg amb els agents econòmics i socials.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar compliment al conveni de col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient sobre actuacions per al proveÏment
d'aigua i condicionament de torrents a les Illes Balears, executant
dins l'any 1997 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes
que figuren en el Pla general de torrents de la CAIB.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana.

8.- Atès el dèficit d'inversions del Govern de l'Estat a les
Illes Balears en matèria de carreteres, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l'Estat a signar un conveni de
col•laboració amb el Govern de les Illes Balears que contempli
inversions en carreteres i obertura de noves línies de ferrocarril,
proporcionals a la mitjana d'inversions estatals en aquestes matèries.

Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'alt nivell d'incompliment de les resolucions derivades del debat
general sobre l'acció política i de govern en sessió de dia 26
d'octubre del 1995.
2.- El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de
forma immediata la tramitació de la reforma del Reglament de la
Cambra de tal manera que sigui possible la creació de comissions
no permanents d'investigació sense la necessitat de comptar amb
el suport de la majoria de la Cambra.
3.- El Parlament de les Illes Balears acorda constituir de
forma immediata una comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la
voluntat d'aprovar en aquesta legislatura un projecte de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i, als efectes, encarrega
a la Comissió no permanent d'estudi de l'abast competencial, la
redacció de la corresponent proposició de llei.
5.- El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament, unit a la insuficiència d'inversions del
Govern de l'Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit
d'infraestructures i en els serveis públics. En conseqüència, es
manifesta favorable a impulsar la consecució d'un nou sistema de
finançament basat en el concert econòmic.
6.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a
la Mesa del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent
de la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears.

9.- Ateses les previsions del Govern d'un augment del
20% en el finançament de la Comunitat Autònoma, per al període
1997.2001, el Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència per tal de redistribuir les dotacions econòmiques
corresponents a les competències atribuïdes als consells insulars.
10.- Atès el flagrant incompliment per part del Govern del
calendari d'atribució de competències als consells insulars, aprovat
per la Comissió Tècnica Interinsular, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a presentar en el termini de tres mesos el
projecte de llei de transferències d'agricultura, menors i transport
per carretera.
11.- Atès que el 16% dels ciutadans de les Illes Balears
tenen uns ingressos inferiors a 43.000 pessetes mensuals el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incrementar la
partida destinada al suport transitori comunitari.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar la declaració de parc natural de la Serra de Tramuntana.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
declarar reserva natural l'ANEI de Ses Salines d'Eivissa i tramitar
i impulsar els plans de gestió d'aquest espai protegit.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en un termini de tres mesos, un decret de mínims en
llengua catalana que doni garanties de domini de l'ús de la llengua
catalana en acabar l'etapa d'escolarització obligatòria.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en el termini d'un mes, una comissió de seguiment i calendari
de reunions que tengui com a objectiu l'avaluació i la valoració de
la implantació de la llengua catalana als centres escolars
d'ensenyament obligatori.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en el termini de tres mesos, un pla d'actuació que tengui
com a objectiu potenciar i donar suport sal món empresarial,
associatiu, cooperativisme, empreses alternatives, les quals treballin
en el camp de l'economia social.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compte al Consorci per a la dinamització de la zona rural 5b
de totes les actuacions del programa operatiu Foner II, així com
donar un major protagonisme a les convocatòries públiques i
transparents per a la implantació de les diverses mesures.
Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que preveu
l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'acció política i de Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a prendre, en el termini màxim de tres
mesos, les mesures necessàries per tal d'evitar la creació de nous
camps de golf a les Illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma, en el termini màxim de tres mesos, que
presenti el pla energètic que contemplarà com a criteri bàsic la
producció d'almenys el 30% de l'energia provinent de fonts
renovables (solar, eòlica, etc.) l'any 2005.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de sis
mesos, el pla especial de gestió i protecció de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a destinar partides pressupostàries
suficients als pressuposts del 1997 per cobrir la demanda efectiva
de percepció del suport transitori comunitari.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear un òrgan específic de debat,
socialment plural, per a la discussió dels criteris de redacció de les
Directrius d'Ordenació Territorial, en un termini màxim de tres
mesos.
6.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1997, destinada al finançament de projectes al
tercer món.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a emprendre una política de reforç dels
mitjans personals i materials, així com incrementar l'import de les
sancions, per tal d'eliminar l'oferta turística no legalitzada.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a redactar en el termini màxim de tres
mesos, un pla quadriennal de serveis socials i assistència social.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar en un termini de sis mesos, un
projecte de llei sobre el sòl rústic de les Illes Balears.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma, en el termini d'un any, a començar la
construcció d'una depuradora d'aigües de tractament terciari, a les
illes d'Eivissa i Menorca, respectivament.
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11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent un
manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més segures
amb la deguda senyalització i respectant el medi ambient i el
paisatge.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que acordin la
signatura d'un conveni específic per al finançament
d'infraestructures de transports aeri, marítim i terrestre, perquè sigui
efectiu l'any 1997.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació davant aquest parlament
d'un projecte de llei del sòl, en un termini màxim de tres mesos.
14.- Amb la finalitat d'aprofundir en totes les possibilitats
que ofereix l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i les diferents
interpretacions del fet autonòmic emeses pel Tribunal
Constitucional, el Parlament de les Illes Balears aprovarà, en el
termini d'un mes, la creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi d'un desplegament alternatiu de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació, en el termini de tres mesos,
d'un projecte de llei de regulació de l'oferta turística anomenada "a
temps compartit" per a la seva tramitació en el Parlament.
16.- Amb la finalitat d'aprofundir en el desenvolupament
autonòmic, el Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
l'Estat l'adopció d'un projecte de llei que contempli la transferència
a la gestió dels aeroports estatals de la Comunitat Autònoma.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació davant el Parlament, en el
termini de quinze dies, de l'anomenat Pla Mirall.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament del Pla energètic de les Illes Balears, en el termini d'un
mes.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació d'un pla de millora del
transport públic entre els municipis de la part forana de Mallorca.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que presenti en el termini d'un mes, a la
Comissió Tècnica Interinsular, un projecte de llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
transports i menors.
Palma, a 16 d'octubre del 1996.
Els portaveus:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè firmi el més aviat possible el conveni de carreteres
amb la major finançació possible per a la nostra comunitat.

El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de Govern.

12.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi el més aviat possible la transferència a la CAIB de les
competències en matèria d'educació.

1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de
govern.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè, en compliment del II Pla d'igualtat d'oportunitats de
la dona, dugui a terme polítiques i programes que fomentin i
promoguin la integració de les dones en tots els àmbits de la
societat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a continuar en la mateixa línia d'equiparació competencial
dels darrers mesos en relació a aprofundir a l'Estat de les
autonomies, incrementant el sostre competencial de la nostra
comunitat autònoma i continuar avançant cap a la
descentralització de l'Estat.

14.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les administracions públiques, que
es redueixin les duplicitats de funcions per aconseguir una major
eficàcia.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a aprofundir en el model de corresponsabilitat fiscal que
configura l'actual sistema de finançació autonòmica, avançant en
l'actual model en l'autonomia del pressupost d'ingressos.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a continuar en el disseny d'un sistema de finançació
autonòmica que permeti estrènyer la dispersió o les diferències
quant a la finançació per càpita de totes les comunitats autònomes.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a la posada en funcionament dels fons d'anivellament
previstos a l'article 15 de la LOFCA.
6.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
tractament econòmic i fiscal diferenciat per compensar la
insularitat.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir
als consells insulars la titularitat de les competències esmentades
en el discurs d'investidura.
8.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moment, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, d'iniciativa, en tot allò que són objectius i mancances
comunes amb altres territoris insulars, és l'Imedoc, Illes de la
Mediterrània Occidental, format per tres regions insulars de tres
estats diferents, amb problemàtiques similars i, a més a més, el
Govern balear informarà periòdicament a la Cambra dels seus
programes i línies d'actuació.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar les hipòtesis d'Ordenació del Territori que, en unió
als planejaments sectorials i la legislació existent, permetin la
definitiva elaboració de les directrius.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la creació d'una junta consultiva de contractació amb un
registre de contractes i de contractistes que suposi una major
transparència en la gestió dels fons públics de l'Administració.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a dur a terme les polítiques encaminades a la protecció i
formació de totes les persones que hagin tengut una minusvàlua de
qualsevol tipus.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a activar programes per reduir l'estacionalitat amb l'objecte
de perllongar la temporada turística i minimitzar els efectes sobre
l'ocupació.
17.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears promourà la creació d'una agència de desenvolupament
rural per facilitar als nostres joves l'accés al món rural.
18.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears declara com a instrument prioritari per a la seva acció de
govern el diàleg social amb l'objectiu d'aprovar el Pacte Social per
a l'ocupació.
19.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè dugui endavant el seu pla "Mirall".
20.- El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB en política lingüística serà sempre
el de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
de la Llei de Normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern
s'esforçarà per defensar i promoure l'esmentada legislació.
Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics
que facin referència a la llengua pròpia de les Illes Balears hauran
de tenir especial cura a protegir, defensar i difondre les nostres
modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17 de la Constitució
Espanyola i l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia, com a expressió
de la riquesa lingüística que ha de ser objecte d'especial respecte i
protecció.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la participació en el model de gestió de l'Hospital de
Manacor, com un pas previ a les transferències de l'Insalud; a més
a més,a aprovar el més aviat possible l'Estatut del Consumidor.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a potenciar la sortida de les nostres empreses per fer possible
la comercialització exterior dels nostres productes.
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23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar el desenvolupament del marc de cooperació municipal
definit, com a fase inicial, en el ja aprovat decret pel qual es
regula el Pla extraordinari de recuperació i millora de zones
urbanes, entès com un element essencial en la dinamització i
millora dels nuclis urbans de les Illes Balears.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè es
dictin les resolucions pertinents en vista al fet que les obres
relatives a la instal•lació dessaladora d'aigua de mar de la badia de
Palma, incloses en el conveni de col•laboració de 26 de març del
1994, s'iniciïn i s'acabin en els mínims terminis de temps
possibles.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè
desglossi el projecte d'aprofitament dels recursos hidràulics de la
serra de Tramuntana-transvasament de sa Costera -clau
11.191.113/2111- inclòs en el conveni de col•laboració de 26 de
març del 1994, en el tram comprès entre el p.q. 26,900 i p.q.
28,900 de la carretera C-711, i procedir a contractar-ne l'execució
el més aviat possible, a fi que puguin dur-se a terme
paral•lelament a l'execució de les obres de la carretera.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè dugui a terme les gestions que siguin necessàries
per accelerar la realització de les estacions depuradores d'aigües
residuals Palma I i Palma II, previstes en el conveni de 27 de
febrer del 1995, sobre actuacions del Pla nacional de sanejament
i depuració d'aigües residuals urbanes en l'àmbit de les Balears.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a destinar els recursos necessaris per mantenir l'efectivitat
demostrada l'any 1996 en matèria d'incendis forestals i en la lluita
contra l'erosió i, a la vegada, insta el Govern a incrementar la
dotació de recursos destinats a millorar la infraestructura existent
contra els incendis forestals.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè doni suport i destini recursos als convenis de
col•laboració relatius al tema: PAPIF i Conveni d'hidrologia.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè elabori una normativa més completa que l'existent sobre la
problemàtica de l'activitat de temps compartit, en el termini més
breu possible i en l'àmbit de les seves competències.
Palma, a 16 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Maria Salom i Coll.
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3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5246/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promoció
del video Toy Story per part de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5249/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció de la rotonda de la carretera Sencelles-Inca. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5263/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
revitalització del paisatge urbà. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5264/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes i pressuposts per ser inclosos al II Pla d'embelliment. (Mesa
de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5265/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes i pressuposts acceptats per ser finançants a través del II Pla
d'embelliment. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5266/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en carreteres aprovades en projectes plurianuals per a
l'any 1997. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5267/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments dels equips de la tercera divisió de futbol. (Mesa de 23
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5285/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del voleibol amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5286/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del futbol sala amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5287/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del patinatge amb referència a la participació de
dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5288/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació d'esportistes federats a les Illes Balears
per a la pràctica del tennis de taula amb referència a la participació
de dones i homes. (Mesa de 23 d'octubre del 1996).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 25 d'octubre de
1996, s'aprovaren les Resolucions derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern de la Comunitat Autònoma.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a mantenir el nivell i la programació temporal de les
inversions públiques a les Illes Balears, sense endarreriments ni
disminucions de quanties, especialment pel que fa referència a la
inversió en educació.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, escoltats els sindicats, un pla estratègic per aconseguir
que el conjunt de funcionaris i personal laboral al servei de la
Comunitat, adquireixi els nivells adients de coneixement de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a augmentar les subvencions per a transport entre les illes
i aquestes i la península, i expressa el seu rebuig a l'establiment de
la nova taxa aeroportuària proposada a la Llei de mesures fiscals
d'acompanyament del pressupost general de l'Estat per al 1997.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al compliment de les obligacions i dels
compromisos, concrets des de la declaració de Menorca reserva de
la biosfera, en totes les seves actuacions a l'illa de Menorca.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a procurar, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, el suficient finançament dels programes que es
posin en marxa a l'illa de Menorca, en compliment dels objectius
assumits amb la declaració de Menorca reserva de la biosfera.
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9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar compliment al conveni de col.laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient sobre actuacions per al proveÏment
d'aigua i condicionament de torrents a les Illes Balears, executant
dins l'any 1997 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes
que figuren en el Pla general de torrents de la CAIB.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en un termini de tres mesos, un decret de mínims en
llengua catalana que doni garanties de domini de l'ús de la llengua
catalana en acabar l'etapa d'escolarització obligatòria.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compte al Consorci per a la dinamització de la zona rural 5b
de totes les actuacions del programa operatiu Foner II, així com
donar un major protagonisme a les convocatòries públiques i
transparents per a la implantació de les diverses mesures.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que acordin la
signatura d'un conveni específic per al finançament
d'infraestructures de transports, perquè sigui efectiu l'any 1997.
13.- Amb la finalitat d'aprofundir en el desenvolupament
autonòmic, el Parlament de les Illes Balears sol.licita al Govern de
l'Estat l'adopció d'un projecte de llei que contempli la transferència
a la gestió dels aeroports estatals de la Comunitat Autònoma.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació davant el Parlament, en
aquest període parlamentari, de l'anomenat Pla Mirall.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament dels criteris del Pla energètic de les Illes Balears, en el
termini d'un mes.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a l'aprovació d'un pla de millora del
transport públic entre els municipis de la part forana de Mallorca.
17.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de
govern.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu
possible, al Parlament, iniciatives sobre mesures d'estalvi d'aigua.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a continuar en la mateixa línia d'equiparació competencial
dels darrers mesos en relació a aprofundir a l'Estat de les
autonomies, incrementant el sostre competencial de la nostra
comunitat autònoma i continuar avançant cap a la descentralització
de l'Estat.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure convenis de col.laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a aprofundir en el model de corresponsabilitat fiscal que
configura l'actual sistema de finançació autonòmica, avançant en
l'actual model en l'autonomia del pressupost d'ingressos.

8.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a
la Mesa del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent
de la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears.
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20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a continuar en el disseny d'un sistema de finançació
autonòmica que permeti estrènyer la dispersió o les diferències
quant a la finançació per càpita de totes les comunitats autònomes.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a activar programes per reduir l'estacionalitat amb l'objecte
de perllongar la temporada turística i minimitzar els efectes sobre
l'ocupació.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a la posada en funcionament dels fons d'anivellament
previstos a l'article 15 de la LOFCA.

33.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears promourà la creació d'una agència de desenvolupament
rural per facilitar als nostres joves l'accés al món rural.

22.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a un
tractament econòmic i fiscal diferenciat per compensar la
insularitat.

34.- El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears declara com a instrument prioritari per a la seva acció de
govern el diàleg social amb l'objectiu d'aprovar el Pacte Social per
a l'ocupació.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir
als consells insulars la titularitat de les competències esmentades
en el discurs d'investidura.

35.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè dugui endavant el seu pla "Mirall".

24.- El Parlament de les Illes Balears considera que, en
aquests moment, el marc més idoni per a una política activa de
cooperació, d'iniciativa, en tot allò que són objectius i mancances
comunes amb altres territoris insulars, és l'Imedoc, Illes de la
Mediterrània Occidental, format per tres regions insulars de tres
estats diferents, amb problemàtiques similars i, a més a més, el
Govern balear informarà periòdicament a la Cambra dels seus
programes i línies d'actuació.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar les hipòtesis d'Ordenació del Territori que, en unió
als planejaments sectorials i la legislació existent, permetin la
definitiva elaboració de les directrius.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la creació d'una junta consultiva de contractació amb un
registre de contractes i de contractistes que suposi una major
transparència en la gestió dels fons públics de l'Administració.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè firmi el més aviat possible el conveni de carreteres
amb la major finançació possible per a la nostra comunitat.
28.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat que es realitzi el més aviat possible la transferència a la
CAIB de les competències en matèria d'educació.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè, en compliment del II Pla d'igualtat d'oportunitats de
la dona, dugui a terme polítiques i programes que fomentin i
promoguin la integració de les dones en tots els àmbits de la
societat.
30.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
que s'impulsi la modernització de les administracions públiques,
que es redueixin les duplicitats de funcions per aconseguir una
major eficàcia.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a dur a terme les polítiques encaminades a la protecció i
formació de totes les persones que hagin tengut una minusvàlua de
qualsevol tipus.

36.- El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
d'actuació del Govern de la CAIB en política lingüística serà sempre
el de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
de la Llei de Normalització lingüística. En aquest sentit, el Govern
s'esforçarà per defensar i promoure l'esmentada legislació.
Els projectes educatius, textos i d'altres materials didàctics
que facin referència a la llengua pròpia de les Illes Balears hauran
de tenir especial cura a protegir, defensar i difondre les nostres
modalitats d'acord amb els articles 3.3 i 148.1.17 de la Constitució
Espanyola i l'article 14 de l'Estatut d'Autonomia, com a expressió
de la riquesa lingüística que ha de ser objecte d'especial respecte i
protecció.
37.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la participació en el model de gestió de l'Hospital de
Manacor, com un pas previ a les transferències de l'Insalud; a més
a més,a aprovar el més aviat possible l'Estatut del Consumidor.
38.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a potenciar la sortida de les nostres empreses per fer possible
la comercialització exterior dels nostres productes.
39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar el desenvolupament del marc de cooperació municipal
definit, com a fase inicial, en el ja aprovat decret pel qual es regula
el Pla extraordinari de recuperació i millora de zones urbanes, entès
com un element essencial en la dinamització i millora dels nuclis
urbans de les Illes Balears.
40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè es
dictin les resolucions pertinents en vista al fet que les obres relatives
a la instalAlació dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma,
incloses en el conveni de colAlaboració de 26 de març del 1994,
s'iniciïn i s'acabin en els mínims terminis de temps possibles.
41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i, en especial, el Ministeri de Medi Ambient, perquè
desglossi el projecte d'aprofitament dels recursos hidràulics de la
serra de Tramuntana-transvasament de sa Costera -clau
11.191.113/2111- inclòs en el conveni de colAlaboració de 26 de
març del 1994, en el tram comprès entre el p.q. 26,900 i p.q. 28,900
de la carretera C-711, i procedir a contractar-ne l'execució el més
aviat possible, a fi que puguin dur-se a terme paralAlelament a
l'execució de les obres de la carretera.
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42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè dugui a terme les gestions que siguin necessàries
per accelerar la realització de les estacions depuradores d'aigües
residuals Palma I i Palma II, previstes en el conveni de 27 de
febrer del 1995, sobre actuacions del Pla nacional de sanejament
i depuració d'aigües residuals urbanes en l'àmbit de les Balears.
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a destinar els recursos necessaris per mantenir l'efectivitat
demostrada l'any 1996 en matèria d'incendis forestals i en la lluita
contra l'erosió i, a la vegada, insta el Govern a incrementar la
dotació de recursos destinats a millorar la infraestructura existent
contra els incendis forestals.

2015

d) Potencialitat i deficiències del teixit associatiu juvenil.
e) Actituds i valors dels joves de les Illes Balears. I
aquelles altres qüestions que es considerin oportunes.
Aquest estudi ha de tenir en compte la naturalesa
interinsular del territori de la Comunitat Autònoma, així com la
diferenciació entre població en grans concentracions urbanes i
població resident en pobles petits i rurals."
Seu del Parlament, 23 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central perquè doni suport i destini recursos als convenis de
colAlaboració relatius al tema: PAPIF i Conveni d'hidrologia.

Ordre de Publicació

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè elabori una normativa més completa que l'existent sobre la
problemàtica de l'activitat de temps compartit, en el termini més
breu possible i en l'àmbit de les seves competències."

El Ple del Parlament, en sessió de l'horabaixa de dia 22
d'octubre del 1996, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
5182/96, relativa a política del Govern en matèria de normalització
lingüística a l'Administració de Justícia, i quedà aprovada la següent:

Seu del Parlament, 18 d'octubre del 1996.
La secretària primera:
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president:
Joan Huguet i Rotger.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 22
d'octubre del 1996, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
5000/96, relativa a criteris de la política del Govern en matèria de
joventut, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a l'elaboració d'un estudi-informe sobre la joventut de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en un termini de sis
mesos, per la qual cosa disposarà de la partida pressupostària
necessària en els pressuposts de 1997, amb les prioritats següents:
a) Situació dels joves davant la incorporació al mercat
laboral; efectes de la precarització dels llocs de treball en els
procés d'integració social dels joves; nivell de formació laboral i
ocupació que reben els joves.
b) Hàbits de salut.
c) Grau d'aprofitament i coneixement que tenen els joves
sobre els serveis i els recursos que disposa la Comunitat
Autònoma en el desenvolupament de la política juvenil.

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a:
1.- Promoure les accions necessàries a fi de garantir
l'efectiva normalització lingüística en l'àmbit de l'Administració de
Justícia de les Illes Balears i reclamar al Govern de l'Estat, en tant
que corresponsable de la política de normalització lingüística,
iniciatives, mesures tècniques, recursos específics i dotacions
pressupostàries adequades per tal d'aconseguir que el català sigui la
llengua pròpia de la justícia a les Illes Balears, tal com estableixen
l'article 3 de l'Estatut i la Llei de Normalització Lingüística.
2.- Demanar al Consell General del Poder Judicial que
apliqui una política de personal estable pel que fa a al provisió de
jutges i magistrats que, abans de la incorporació a les seves
destinacions, tenguin coneixements suficients de les llengües
oficials del país, introduint les reformes necessàries en l'actual Llei
Orgànica del Poder Judicial, per tal que sigui efectiva l'assumpció
de la doble oficialitat del català en l'Administració de Justícia.
3.- Instar a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia
a Balears aplicar les mesures adients per a la informatització de les
oficines judicials, amb l'objectiu d'aconseguir que els jutjats i els
tribunals de les Illes Balears disposin de programes informàtics i
processament de textos en català.
4.- Consolidar, a través de convenis específics amb el
Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia, la
programació de cursos de català destinats a jutges, secretaris, fiscals
i personal administratiu de l'Administració de Justícia, de manera
que en el termini de temps més breu possible s'assoleixi el nivell de
coneixement de la llengua exigible a les administracions públiques
en la seva actuació a les Illes Balears
5.- Insta a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia
a realitzar les accions necessàries per a impulsar la generalització de
l'ús del català en la documentació i els actes de comunicació orals
i escrits, tant en l'àmbit general com en el públic, pel que fa a
l'utillatge, les comunicacions, les capçaleres, els oficis, els informes
i altres documents oficials.
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AF)

AI)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 29 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
5350/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a nau dins sòl rústic de
Pollença. (BOPIB 71 de 5 de novembre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 29 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 5004/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Pla
d'usos portuaris per al port de Ciutadella. (BOPIB 67 d'11 d'octubre
del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

AG)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 29 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
5183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a hotels tancats. (BOPIB
68 de 17 d'octubre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

AJ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 29 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 5353/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament del Partit Socialista
de les Illes Balears, PSOE. (BOPIB 71 de 5 de novembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
AH)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 29 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
5238/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a poliesportiu de Sóller. (BOPIB
68 de 17 d'octubre del 1996).

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 1996, rebutjà els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14,
15, 16, 17, 19 i 20 de les Propostes de Resolució RGE núm. 5271/96,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de la CAIB. (BOPIB núm. 69 de 25
d'octubre del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

BOPIB núm.75 - 26 de novembre del 1996

2023

La votació obtengué el resultat següent:
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Apartats 1, 9, 10, 11, 12, 15 i 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 1996, rebutjà els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de les
Propostes de Resolució RGE núm. 5272/96, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de la CAIB. (BOPIB núm.
69 de 25 d'octubre del 1996).

Apartat 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartats 3 i 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartats 2, 16 i 26:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Apartat 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartats 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27 i 28:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartat 8:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Apartat 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartat 13:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apartat 8:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 1996, rebutjà els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15 i 16 de les Propostes de Resolució RGE núm. 5273/96,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de la CAIB. (BOPIB núm.
69 de 25 d'octubre del 1996).

57
11
30
16

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 1996, rebutjà els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15 i 20 de les Propostes de Resolució RGE núm. 5274/96,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de la CAIB. (BOPIB núm. 69 de 25
d'octubre del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1 i 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Apartats 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 i 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57
11
30
16

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 22 d'octubre del 1996, rebutjà els apartats 3, 6, 8
i 11 de la Moció RGE núm. 5182/96, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a política del Govern
en matèria de normalització lingüística de l'Administració de Justícia.
(BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 22 d'octubre del 1996, rebutjà els apartats 2 i 3 de la
Moció RGE núm. 5000/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a criteris de la política del
Govern en matèria de joventut. (BOPIB núm. 67 d'11 d'octubre del
1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 22 d'octubre del 1996, rebutjà la Moció RGE núm.
5186/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del
POOT de l'illa de Mallorca. (BOPIB núm. 68 de 17 d'octubre del
1996).
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 22 d'octubre del 1996, rebutjà la Moció RGE núm.
5011/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política del Govern en l'aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de
foment del patrimoni històric de les Illes Balears. (BOPIB núm. 67
d'11 d'octubre del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 22 d'octubre del 1996, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 2866/96 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de borsa d'habitatges de lloguer per a joves (BOPIB núm.
42 de 17 de maig del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Passat l'equador
d'aquesta legislatura començam un nou període de sessions ple
d'iniciatives parlamentàries, tendents totes elles a la construcció
i consolidació dia a dia de la nostra autonomia. En aquests
moments vull encoratjar tothom per continuar fent feina amb
dedicació, serietat i responsabilitat.
Punt únic: Debat sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I res millor per començar aquest nou període de sessions que
fer un tall en el temps, deixar durant tres dies la resta de tasques
parlamentàries i dedicar-nos a analitzar l'orientació política i
general de la nostra comunitat autònoma.
I sense més preàmbuls, don la paraula al Molt Honorable
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer
aquest balanç de la situació. Té vostè la paraula, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Quin és l'estat de la nostra autonomia?
Les Illes Balears van bé. Menys atur que mai, creixement
turístic sense places, increment en qualitat i preu i no en
quantitat, recuperació moderada d'indústria i agricultura.
Enfortiment autonòmic com mai, hem passat de 50 a 110 mil
milions de pressupost en un any. Assumpció de l'educació, des
de la Universitat a la primària i preescolar i legalització de
l'educació bilingüe a tots els centres educatius. A punt d'obtenir
una llei que ens compensi el fet insular per a empreses, per a
particulars, per a la competitivitat.
Jo crec que la fotografia de les Illes avui és d'enfortiment, de
salut, de vitalitat. I millor encara, perquè Espanya, que gairebé
mai no ens acompanyava, ara també va bé.
¿Vol dir aquesta afirmació genèrica que a les Illes Balears
les coses van bé a tothom? No, ni d'un bon tros. Hi ha molta de
gent que no gaudeix d'aquest benestar; hi ha sectors, hi ha
zones, hi ha activitats que certament no viuen el seu millor
moment. Però, malgrat aquests problemes, en conjunt,
l'autonomia viu un moment excel•lent, de confiança en el futur
-fins i tot superior a la mitjana d'Europa- de feina i d'optimisme.
No tot aquest clima és responsabilitat dels polítics de les
Illes Balears, ni del Govern d'aquestes Illes. Però tampoc no es
podrà dir que tot passa malgrat el Govern. L'embelliment
turístic, les negociacions amb Madrid, la política legislativa, la
política en general, qualque influència han hagut de tenir en
aquesta situació d'avui.

Dic que les Balears viuen un moment econòmic
excel•lent: d'una banda, el turisme ha anat bé en quantitat i
en preu. I ha anat bé en preu perquè no hem crescut en
places turístiques i hem pogut allargar la temporada. Ha
anat bé perquè enguany també Menorca, Eivissa i
Formentera recuperen el seu pes econòmic. I ha anat bé
perquè els països emissors han viscut un bon any. I ha anat
bé perquè el nostre producte és atractiu i és atractiu perquè
les empreses turístiques i comercials, els ajuntaments, els
consells i el Govern han fet tots una política globalment
correcta per millorar la capacitat d'atracció. I si, en conjunt,
les coses van millor que altres anys, i això és perquè, a més
d'Europa, Espanya també va millor. Espanya, que
tradicionalment era la raó perquè les coses no fossin tan
bones -sigui pels tipus d'interès, sigui perquè la pesseta era
més cara, sigui pels imposts que ofegaven les empreses més
actives, sigui perquè la política per l'ocupació se centrava en
com mantenir els aturats i no en què tornin a fer feina. Ara,
Espanya ens acompanya, Espanya també creix; feia molts
anys que Espanya no creixia més del 3% anual. I això, tot i
que nosaltres envoltam el 4'6% anual, ens ajuda a tots.
Això és així, així de clar i així de senzill, fora de les Illes
aquesta impressió és general. Fins i tot, polítics crítics amb
el Govern balear, com el mateix Sr. Felipe González, diu
que som un "territorio rico y cohesionado"; el diputat Antoni
Costa del Partit Socialista Obrer Espanyol, va dir al Congrés
dels Diputats que les Balears és la "sociedad más dinámica,
la que ha sabido crear más riqueza, la que tiene mayor renta
de nuestro país".
Però, sent això una realitat general, global, demostrable,
objectiva, amaga molta gent, moltes activitats que no viuen
aquest moment excel•lent. ¿Com li podem dir a un pagès de
la nostra terra que vivim un moment excel•lent, quan ell ho
veu amb una justificada preocupació? ¿Com podem dir a
molts de comerciants que les coses van bé quan ells no ho
veuen tan clar? ¿Com podem de dir això a un immigrant que
pateix en aquesta terra per obrir-se camí? ¿O a una família
que hagi d'enviar un fill a la Península a estudiar una carrera
universitària que no tenim aquí? ¿O a una família de
Menorca o d'Eivissa i Formentera, que es troba amb el
mateix problema agreujat respecte de la Universitat de
Palma? ¿O a un minusvàlid, que veu amb exasperació que
la supressió de barreres no avança com voldríem? ¿O a un
industrial que per competir veu com els preus dels seus
productes són massa alts per mor de la insularitat? ¿O a una
dona, que veu que, encara que hem avançat, encara que ens
consideram una societat avançada, hi ha moltes
discriminacions cap a ella, hi ha manca d'igualtat
d'oportunitats? ¿O a una família d'un jove que hagi caigut
víctima de la droga, com podem acceptar, mentre hi hagi
droga, una visió optimista de les Illes Balears si aquest mal
s'enduu molts dels nostres joves per un camí terrible i,
malgrat els esforços, tenim encara moltes persones amb
aquest problema? Si per qualque cosa serveix l'autonomia
és perquè des d'aquí, des de les Illes, no puguem fer
generalitzacions injustes. A nosaltres no ens és permès
quedar-nos tan sols amb la dada estadística.
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Seria injust oblidar que a Espanya encara hi ha aturats, però
que a les Illes Balears també, a les Balears 20 mil persones, -a
l'hivern arriben a 30 mil- no tenen feina. Per a mi, per al meu
partit, el dret al treball és un dret fonamental. Per a una persona
que vol que la societat sigui la protagonista i no el Govern, un
aturat és una alarma que ens indica el fracàs nostre. Perquè
tothom ha de tenir el dret a guanyar-se els seus ingressos amb
la seva feina; qui no pot tenir aquest dret es veu condemnat a
fer cues i més cues a una oficina pública, a demanar una ajuda
de l'Estat, no té el que és fonamental, l'autonomia, la capacitat
pròpia per decidir què fa amb allò que guanya, i aquí tenim,
avui, prop de 20.000 aturats, encara; és, amb diferència, la xifra
més petita d'Espanya, un 5,5% del total dels que volen fer feina
a les Illes Balears, i hem de comptar que mentre a altres llocs
només el 25 o el 30% de la població volen fer feina, en
definitiva, s'apunten a una oficina cercant feina, a les Balears
aquesta dada és més del 50%, és a dir, un 5,5% d'atur a les
Balears és més destacable perquè la meitat de tota la població
vol fer feina.
El president del Govern de les Illes Balears se sent
responsable d'aquest atur, se sent responsable d'aquest
problema però, a la vegada, hem de dir que som la regió a on
aquesta taxa és la més baixa i això vol dir que la tendència és
correcta, això vol dir que anam pel camí correcte. El Govern,
perquè s'entengui clarament, ha concentrat el seu esforç en
polítiques que ajudin les empreses a crear llocs de feina, un poc
el mateix que es farà i que es fa ara a la política del Govern
central, en definitiva, promoure la competitivitat, promoure
l'activitat; depurar les aigües d'una platja per a nosaltres és
també crear llocs de feina, perquè si la platja és atractiva hi
haurà turistes, si hi ha turistes hi ha activitat econòmica i, en
conseqüència, hi ha feina. Nosaltres pensam que les empreses
volen crear llocs de feina si poden, si tenen necessitat, i la
necessitat és generar activitat. Aquí s'ha de fer l'esforç. L'atur
mai no s'arregla creant més llocs de feina públics, com defensen
altres opcions. Crec que els resultats ens donen la raó; com
deim amb bon mallorquí: "canten papers i menten barbes".
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Els darrers anys, aquest nivell d'ocupació es feia i és
cert, en gran mesura, a les Illes Balears a costa de
l'estabilitat laboral. La gent tenia feina, però tenia feina
precària; una legislació absurda feia que les empreses no
poguessin contractar els treballadors que volien. ¿Com és
pot viure amb qualitat de vida si no sabem si avui, o demà,
o el mes que ve, tendrem feina? D'aquesta injustícia s'han
adonat empresaris i sindicats de forma bilateral i han arribat
a una fórmula nova que a les Illes Balears també dóna els
seus fruits: enguany, des del maig, quan va entrar en vigor
la reforma laboral, des del maig fins a l'agost hi va haver un
increment del 83% del nombre de contractes fixos; a més,
hi ha 2.600 contractes que han passat enguany a fixos,
mentre que l'any passat només varen ser 222. Això no és
res, és cert, en quantitat; hi ha molts de treballadors encara
en precari, més que fixos, però sí que es veu un camí cap a
l'estabilitat. Dins el món laboral s'ha d'anar amb seny de
bístia vella, però sí que hi ha un canvi i això s'amplia, es
generalitza. Ens trobarem d'aquí a uns anys, sens dubte, amb
un problema manco, un problema molt greu: queda, i no és
una qüestió menor, el problema dels fixos discontinus; els
sindicats i les patronals han pactat amb el Govern un
incentius per a treballadors eventuals que passin a fixos i
tots, tots, han oblidat els eventuals que puguin passar a fixos
discontinus. El Govern fa feina, és un compromís que volem
assumir, volem assumir que aquests estímuls també qualque
dia es puguin aplicar als treballadors fixos discontinus
perquè són fixos de la mateixa manera que els continus,
amb la diferència que s'han d'aturar a l'hiver per raons
evidents.
Les coses van bé, deia al començament. Això és clar, en
economia, el paradigma d'aquesta millora és el turisme.
Sense una plaça més d'allotjament, la variació ha estat del
0,5% de places turístiques, sense oferta il•legal important,
gairebé eliminada o en vies de legalització, i amb una
política sancionadora impecable, el balanç turístic és
d'estancament pel nombre de places, però amb un increment
important del rendiment que se li treuen a aquestes places.
Per una banda, perquè enguany més que mai s'ha ampliat la
temporada, i d'una altra, perquè els preus han pujat, i han
pujat perquè el producte ho mereix, ningú no paga un preu
que estigui fora de mercat, i ho mereix perquè les zones
turístiques són millors gràcies a les actuacions de les
administracions públiques, i perquè els empresaris turístics
també han fet inversions als seus establiment, 867 edificis
d'allotjament turístic han fet una modernització profunda i
gairebé més de 700 la fan en aquests moments. Això és una
aposta de futur, això és confiança en nosaltres mateixos, és
generar un producte que es pugui vendre millor.
Un altre balanç destacable d'enguany és que tampoc no
s'ha produït un increment d'aquells productes perjudicials
per al nostre model turístic, parl naturalment del tot inclòs.
Hi ha uns 45 establiments a les nostres illes i enguany hi ha
hagut un increment gairebé imperceptible d'aquesta
pràctica, a més d'aquests 45 un percentatge especialment
important, sobretot a l'illa d'Eivissa, només tenen un 20% de
clients amb tot inclòs i la resta són clients normals. Hem fet
una política d'inspeccions valenta, amb la confiança de la
prestació d'aquest servei com un servei només de qualitat.
I com vaig dir abans, Menorca, Eivissa i Formentera han
recuperat el to econòmic amb un creixement important, molt
més important que Mallorca.
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El repte de modernitzar l'oferta complementària és un repte
importantíssim que és en marxa, no només amb mesures
sancionadores, sinó amb una política informativa i amb una
línia de subvencions a càrrec del Govern balear. L'objectiu és
que tots els bars, restaurants, integrants d'aquesta oferta
complementària puguin oferir un producte de qualitat, d'una
qualitat millor d'aquí a dos anys, amb el suport econòmic del
Govern, perquè és ben cert que aquest era un punt feble de la
nostra oferta turística en general.
La gran preocupació que hem de tenir ara és incrementar la
qualitat mitjana de l'oferta i consolidar el teixit empresarial del
sector, l'expansió de les empreses de les Illes ens permet dir
avui que les Balears són la primera potència mundial, la base de
les empreses que conformen la primera potència mundial en
turisme vacacional, amb un control des del punt de vista de
l'oferta dels principals fluxos dins Europa, amb Espanya i altres
països de l'àrea, i una part important del mercat del Carib i nord
de Sudamèrica i una presència encara petita a l'Extrem Orient.
I s'ha demostrat que totes dues evolucions, reinversió de dins i
sortida de fora, no només no són contradictòries, sinó que la
diversificació dels mercats suposa una consolidació i lideratge
mundial del nostre sector. El turisme funciona, tenim una
posició forta, una posició que ha d'enfortir les nostres empreses
de cara a dins i de cara a l'exterior.
Però així i tot hem d'anar alerta, vius i ungles, hem de mirar
el futur, hem de cercar a poc a poc solucions a la gran
predominància del mercat anglès a Menorca. Menorca no pot
passar d'una caiguda tan forta a una pujada tan forta, hem
d'estabilitzar aquesta illa amb una diversificació de mercats,
hem d'anar molt alerta que no es difongui una imatge dolenta,
perjudicial i falsa d'Eivissa i Formentera, una imatge que certs
mercats sembla ser que volen crear a partir de qüestions
aïllades, hem d'atendre amb rigor a la reinversió de dins els
establiments, el Govern i els municipis hem d'aplicar el Pla
Mirall amb qualitat perquè generi nous sectors visitables i
atractius. El Pla Mirall ha de ser el pla d'embelliment que hem
fet per a les zones costaneres, però per tot, com la remodelació
de la primera línia, però de dins. Tenim el repte d'ampliar la
temporada turística, i a Menorca, Eivissa i Formentera, gairebé
crear la temporada nova.
La veritat és que amb desafiaments com aquests no ens
queda gaire temps per mirar les xifres d'enguany, perquè jo,
almanco, tenc la sensació que és urgent donar una passa més
cap al futur abans que tenguem problemes, abans que altres
destins puguin oferir un producte com el nostre.
Els reptes són grossos, però jo som i vull ser optimista. Les
empreses, tant els empresaris com els treballadors, són
conscients d'aquesta tasca, els treballadors, per posar un
exemple que ens hauria d'enorgullir a tots, van com mai a
cursos de formació per incrementar la seva capacitat, els
sindicats i els empresaris, responsablement, han sabut evitar
vagues que justes o no, haurien d'haver perjudicat fortament la
nostra imatge turística.

A les Illes, afortunadament per la nostre riquesa com a
poble, no tot és turisme, i malauradament per als altres
sectors econòmics ningú no ha anat com el turisme, amb
excepcions insignificants. L'agricultura i la ramaderia, per
exemple, viuen moments bastant més complexos. Tampoc
no podem dir que a tots els pagesos els va malament, hi ha
subsectors ramaders importants que enguany sembla que
han reviscolat, hi ha societats agrícoles molt ben
gestionades que han tengut un any bastant bo. Hi ha
productes minoritaris que es venen molt bé, però en conjunt,
la veritat, en conjunt, és que els nostres pagesos no tenen en
aquests moments massa motius per anar estufats, però amb
esperança, amb esperança de solució. L'agricultura no
només ha de superar els obstacles que tenen a tota Europa
i a Espanya en general, sinó que aquí, damunt, els cau la
insularitat, els cau el problema de l'aigua, la manca de
mercats, la fugida de la seva millor gent cap a zones
turístiques i més i més dificultats.
La tasca de fer que l'agricultura torni a ser un negoci
atractiu no és senzilla. I molt manco si damunt, a molt pocs
quilòmetres de les finques dels pagesos hi ha hotels on es
paga el doble per un treball menys dur. El pagès ha de
menester en primer lloc que li donen garantia de l'aigua,
enguany amb els projectes de la dessaladora de Palma i els
altres projectes de transvasament, aquesta garantia és
assentada, aquesta garantia es pot donar. A Menorca està en
marxa una política ambiciosa de reutilització d'aigües de
depuració terciària, tant a Sant Lluís com a Ciutadella, això
permetrà un estalvi d'aigua bona que condueix a un menor
ús dels aqüífers. A Eivissa i a Formentera, les dessaladores
comencen a estar operatives, de forma que els pagesos tenen
per a ells l'aigua de sempre. Em sembla legítim, legítim que
certes persones diguin que és una errada dedicar l'aigua als
pagesos, quan el camp, segons ells, dóna una riquesa
mínima. Es diu, i tenen dret a dir-ho, que aquest és un
plantejament real, pensen que és millor que l'aigua bona
vagi al consum humà perquè el turisme dóna més
rendiment. Això es diu, hi ha gent que ho manté, però el
Govern de les Illes Balears, i jo personalment vull dir que
mai, mai no desviarem una gota d'aigua que necessitin els
pagesos per a un ús diferent, perquè el camp és molt més
que una activitat econòmica, és la més noble de les
activitats que tenim, la que més ens representa, i és en si un
patrimoni que mai no hem de permetre que es posi en perill.
Ja bastants de problemes tenen els pagesos per damunt
d'això treure'ls l'aigua
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En primer lloc, l'aigua. I, en segon, hem d'ajudar que
l'agricultor trobi productes comercials, atractius, al voltant
d'una indústria agroalimentària important. A Menorca, per
exemple, el futur del formatge, i amb ell, de la llet, sembla que
està garantit. A Mallorca, el vi ha entrat en una etapa que, a la
nostra escala, és d'èxit, de lideratge als mercats. Els productes
derivats del porc també en aquests moments són competitius i
certs tipus de producció purament agrícola, de certa qualitat,
estan també en franca millora. Aquests productes, més la patata
i altres verdures de la zona de sa Pobla, més certes begudes
tradicionals de totes les illes, han arribat a uns nivells de
competitivitat que permeten sortir a fora i fer-ne promoció.
Perquè no només es pot fer promoció d'allò que es pot vendre.
Ho feim amb moderació, amb prudència, perquè no tenim
producte abastament i perquè, quan s'obre un mercat, s'ha de
garantir el subministrament del producte. Passa igualment amb
els productes de qualitat, siguin o no ecològics. Com vaig dir al
debat d'investidura, per a aquests productes i per a qualsevol
altre producte que sigui competitiu, tota l'ajuda per sortir a fora.
Estam venent a Palma, a la Península, i ara donarem una passa
més a Alemanya: explotarem aquest profund coneixement de
les Illes Balears que tenen fora de les Illes Balears, per exemple
a Alemanya per vendre els nostres productes del camp, des de
les herbes al formatge o la sobrassada.
Aquest camí, en tot cas, és llarg. No s'obren portes en un
mes ni en un any. És una tasca de llarga durada. Els que l'han
començada primer ja noten els fruits d'aquesta política. Els
altres estan apostant i tendran resultats.
La ramaderia lletera és una altra cosa: la situació és dolenta
a Europa, a Espanya i a les Balears, amb el greuge afegit de la
insularitat. Per tant, hem hagut de fer un pla de xoc, hem hagut
de fer un esforç milionari: la ramaderia de les Illes Balears ha
de sobreviure. I per això hem fet aquest esforç de més de 2.000
milions addicionals als mil milions d'ajuda que teníem. Vull
destacar que les nostres vaqueries, els llocs de Menorca, amb
la producció més alta d'Espanya i, en certs punts, al mateix
nivell que al Canadà, líder mundial, no només participen de
l'esforç sinó que són un exemple de modernitat, d'adaptació als
temps, de qualitat en la feina. Dóna gust ajudar la gent que és
la primera a fer l'esforç. Els ho vull dir clarament: la ramaderia
a les Illes, centrada fonamentalment a Mallorca i Menorca,
sortirà endavant. Comprometem el nostre suport. És una curolla
que tenc empenyorada amb els propis pagesos i tanmateix no
amollaré.
Aquesta aportació al sector lleter va vinculada a crear una
zona amb la sanitat animal més cuidada d'Espanya; va
vinculada a potenciar la imatge de mercat del producte, de la
carn, de la llet, de la marca les Illes Balears; va vinculada a un
increment molt important del control d'entrada de productes de
fora als ports de les Illes Balears, cosa que ens permetrà evitar
que ens venguin carn de fora com si fos d'aquí. Hem fet, en
aquesta línia, un decret que exigeix que tota la carn que es ven
a les Illes digui d'on procedeix, ja sigui d'una altra autonomia,
ja sigui d'un altre país, per a més informació.
Hi ha més agricultura. No vull referir-me a tota perquè no
per tot les situacions són tan problemàtiques. Però jo destacaria
un increment de l'agricultura ecològica; destacaria -ho hem
legislat fa uns dies- l'agricultura integrada. I a més, tenim una
indústria agroalimentària que fins i tot té certes activitats que
són molt profitoses, tot i que la mitjana és moderadament
productiva.
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L'agricultura a les Illes, en definitiva, ha contengut la
seva caiguda i està acabant una reconversió cap a la
competitivitat. En aquest camp, i mai més ben dit, és molt
mal de fer un ou de dos vermells, 's molt complicat, però jo
m'atrevesc a dir que d'aquí a uns anys podrem dir que hi ha
un creixement agrícola, amb més pocs productes, més
especialitzat, però amb més ingressos.
La indústria a les Illes, en bona mesura, ara també
reneix, després d'una tempesta. La indústria a les Illes
Balears ha patit una crisi de manca d'adaptació a una
economia global, competitiva. Fonamentalment la sabata
que teníem fa 20 anys ha caigut i, amb l'experiència i bons
empresaris, bons treballadors des de fa uns 10 anys, un
grapat de 50 empreses ha reconstruït mercats, ha posicionat
les marques, ha cercat productes que competeixen per
qualitat i mai més per preu. Això, tant a Mallorca com a
Menorca.
La bijuteria viu un moment de gran capacitat productiva,
amb un entorn molt més difícil, amb una competència molt
més dura. El Govern està compromès amb els industrials
bijuters a mantenir les ajudes al sector, especialment des del
punt de vista de presència comercial. I això ho feim no
només perquè és important aquesta indústria, sinó perquè,
a més, els treballadors i els empresaris d'aquest sector tenen
absoluta capacitat per consolidar la seva indústria en el
món. L'èxit de la Fira de Madrid no serà un fet aïllat, sinó
que suposarà segurament l'inici de l'esperada recuperació.
Igualment, la fusta viu, amb unes dimensions menors, un
moment que és notablement millor que fa un temps. Prest el
Govern farà a Manacor un centre d'investigació que
permetrà aportar més valor afegit en aquest sector i
consolidar el seu mercat. Amb això evitarem que els
productes que vénen de fora puguin continuar avançant.
En general, dins el món industrial tenim una tasca feta,
que han fet els empresaris i els treballadors, els quals
ajudam des de fa més de 10 anys, amb línies adreçades
especialment per a la comercialització. Ara hem de
mantenir l'esforç per consolidar un teixit industrial que té
una importància essencial en la qualitat i que té a més un
significat social rellevant per a les Illes Balears.
Hi ha altres indústries no tan exportadores, que
funcionen més relacionades amb el consum local, sigui en
la construcció, sigui en el mercat en general. Aquestes
indústries tenen molta més relació amb l'economia
espanyola, i, com vàrem dit, enguany, les coses van millor.
Mai no s'havia vist el tipus d'interès al 5 per cent, i això sí
que és una reducció de costs important per a les empreses.
Això val més que molts d'imposts. Això era fins ara un dels
principals obstacles per a la competitivitat del nostre teixit
empresarial.
La construcció, per esmentar un sector clau, està bé. No
viu un “boom”, però tampoc una crisi. I això és bo perquè
és un sector molt oscilAlant i que genera molts de llocs de
feina. En aquest sector l'estabilitat és bona.
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Hi ha hagut, també s'ha de dir, una reconversió des de la
construcció nova, que fa 15 anys era massiva, cap a la reforma,
la rehabilitació, més cara, més complexa, però amb més futur
a les Illes. Aquest canvi cultural dins el món de la construcció,
dins la nostra societat, que dirigeix l'activitat de la edificació
nova cap a productes de rehabilitació és un canvi radical, un
canvi essencial. Val més que la societat, que la gent estimi les
cases de sempre i no fer-ne de noves, val més això que totes les
polítiques que puguin fer les institucions públiques. I això, on
nosaltres dirigim els nostres esforços, més que a fer lleis que
suposin portes al camp a un moment determinat, creim que és
convenient potenciar aquests canvis culturals. Els cascs antics
es recuperaran i es recuperen el dia que la moda no sigui
construir-se un xalet o una casa lluny del centre, sinó una
d'aquestes cases, reflex i memòria d'un poble que estima
l'estètica i el bon gust com signes de la seva identitat. El nostre
pla d'ajudes de rehabilitació dóna ja fruits importants.
Finalment, no podem oblidar el conjunt del comerç i el
conjunt dels serveis no turístics. En aquest terreny hi va haver
una crisi molt forta resultat de l'entrada a les Illes, sobretot a
l'illa de Mallorca d'un model comercial diferent. Però ara, a poc
a poc, hi ha un enfortiment de les petites botigues que venen un
producte cuidat. El Pla d'equipaments comercials que va
aprovar el Govern balear i una tendència clara a modernitzar els
comerços, que hem detectat en la demanda del Pla Ajudes del
sector, del Pro Comerç, amb més de 1.000 milions de pessetes
d'inversió anual per als comerciants de les Illes Balears, estan
donant fruits. També crec que l'efecte del Pla Mirall serà, en
termes generals, de recuperació de les zones comercials dels
centres dels nuclis importants de Balears. Estam acabant, amb
els ajuntaments respectius, un projecte de peatonalització de
Manacor, Ciutadella i Eivissa, a fi de crear un entorn que sigui
més atractiu per al comerç i per a la vida social. Això és qüestió
d'un parell d'anys. En tot cas, el conjunt dels problemes dels
comerços, dels comerciants no acaben aquí.
Jo conec personalment la problemàtica d'aquest sector. I
crec que el conjunt de problemes que afecten el comerç i les
indústries petites, les indústries d'una o dues persones, o
l'agricultura petita, són els mateixos. No és tan sols un
problema sectorial, no és només el problema d'un sector, és un
problema de dimensió. No podem ni deixarem que unes
empreses petites, sense mitjans, puguin competir sense cap
mecanisme d'equilibri amb empreses grosses que puguin
dedicar recursos a moltes activitats especialitzades i que fan
impossible al petit afrontar el repte de competir.
Per tant, després d'una feina de molt de temps, el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria m'ha presentat un projecte de
llei d'empreses familiars. Es tracta de generar un marc
competitiu per a aquestes empreses. Es tracta de fomentar línies
que facin possible que les empreses petites, les empreses
familiars, de poques persones, puguin competir millor, que no
hagin de pagar els mateixos imposts que la resta i puguin
afrontar els seus reptes en condicions d'igualtat.

Aquestes empreses són les que pateixen més greument
la insularitat i que paguen els imposts al Govern. Idò bé, no
volíem un règim especial per a les Illes. Com que ara els
imposts que gràcies al sistema de finançament autonòmic
són del Govern central, farem per a aquestes empreses un
tractament diferenciat. El projecte està redactat, l'hem
d'analitzar, el volem consultar amb tots els sectors implicats,
sindicats, treballadors, representants sectorials, però aviat
presentarem el text inicial elaborat pel Govern.presentarem
ben aviat.
Jo no crec que sigui el final dels problemes, però sí que
hem d'acabar de configurar un paquet de mesures que
puguin permetre la competència de les petites empreses en
condicions davant els reptes que tenen.
I la tecnologia. Les empreses de les Illes Balears
incorporen cada vegada més noves tecnologies. Hem
preparat i hem presentat en aquest parlament una llei de
recerca i desenvolupament que encara donarà més impuls a
aquesta incorporació d'innovació a l'activitat a les Illes;
aquesta incorporació d'aquesta innovació i la connexió de la
Universitat de les Illes Balears en el que representa
l'empresa i les seves necessitats. Tenim en marxa un
projecte d'un centre d'investigació turística, especialment
dins el món de la comercialització i promoció mitjançant
noves tecnologies.
En incorporació a les autopistes de la informació no tenim
ni de lluny encara el nivell d'un país, per exemple, com
Anglaterra, però som la primera regió d'Espanya ja, som la
primera comunitat autònoma d'Espanya que utilitza aquestes
autopistes de la comunicació, de la informació, molt per
damunt de la mitjana i, a més en increments constants. El
Pla, l'estratègia BIT, l'estratègia de les telecomunicacions
del Govern balear, a més, ha ajudat, amb un grapat
d'accions, a sumar. Sempre en el ben entès que des de la
nostra ideologia, és la societat qui lidera. No hi hauria mai
diners públics suficients per implantar allò que és capaç
d'implantar el sector privat, el sector empresarial quan creu
i aposta per la innovació.
Després de tota la feina que hem fet per perfilar el Parc
BIT, ja hem començat a desenvolupar-lo. En aquests
moments, s'inicia la rehabilitació, el concurs està resolt i
adjudicat, de les cases per crear-hi una incubadora
d'empreses de tecnologia. Tenim gairebé tancada una
inversió de 600 milions de pessetes al Parc per a un centre
d'investigacions turístiques, aprofitant els coneixements que
té la Universitat i prest es començarà amb la instal•lació de
les primeres activitats econòmiques al marge d'aquestes
amb aquest gran projecte que ha liderat i que ha preparat el
prestigiós arquitecte internacional, el Sr. Richard Rogers.
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En tot cas, l'economia va generalment bé. Ho dic una
vegada més: això no vol dir que no puguin existir
contradiccions. Per exemple, és cert que encara la mitjana de
sous a les Illes Balears està per davall de la mitjana de sous a la
resta de l'Estat espanyol. Però això és una realitat derivada del
nostre model econòmic basat en els serveis. Les zones que
tenen els sous més alts d'Espanya són Astúries i el País Basc,
amb unes economies fonamentades en la indústria pesant, que
sempre ha estat millor pagada que els serveis.
El contrapunt que crec que s'ha d'introduir a aquesta dada
objectiva és que des de fa uns anys es produeix una millora
constant de tendència, la tendència ha canviat, la tendència dels
sous a les Illes Balears va cap a recuperar aquesta equivalència
amb la mitjana de sous a Espanya.
I aquest defecte de la nostra economia -el defecte dels sous
més baixos que la mitjana- no se solucionarà amb la
incorporació d'indústries, en aquest sentit pesant que tenen
aquestes altres regions; aquest model és incompatible amb el
nostre model de futur medioambientalment. Per tant, tot passa
per incrementar la qualitat dels serveis i per ampliar la
temporada, de forma que es pugui produir una situació més
equiparable a les activitats de tipus industrials.
Així i tot, amb aquestes contradiccions, la nostra economia
va bé. I ara, des de fa un any, encara va millor perquè hi ha una
desaparició dels entrebancs més importants; el rebut de la
hipoteca que paga qualsevol ciutadà de les Illes Balears ara
costa menys que no fa un parell d'anys, és més barat; el préstec
del cotxe té ara un tipus d'interès molt més baix que no fa un
parell d'anys, xerram de tipus d'interès entre el 5, 6 o 7%, quan
fa no massa temps xerràvem de tipus d'interès del 18%. Això
són costs reals que el ciutadà del carrer percep, la hipoteca
baixa, el rebut del llum baixa, baixa per a tothom, però baixa
també especialment per a les empreses petites on aquest
consum té una implicació important en la seva competitivitat.
Els imposts per a les petites i mitjanes empreses es redueixen;
i el pressupost de l'any 1998 suposarà una nova reducció fiscal
orientada a crear feina. És una tasca que, naturalment, té
ombres i clarianes, perquè la contenció del dèficit ha generat
retards en inversions públiques, però també és cert que mai la
inversió pública no pot substituir la vitalitat de l'economia real,
i aquesta, avui funciona. Es diu, per exemple, que es creen
noves taxes i es llança tota una artilleria demagògica contra les
75 pessetes de la taxa de seguretat en els aeroports.
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Jo vull fer una pregunta sobre això: ¿és normal que sigui
un pagès, un treballador de la construcció o qualsevol
taxista, per exemple, qui pagui amb els seus imposts el cost
dels serveis que consumeixen els turistes i els viatgers? ¿És
normal que aquests senyors que són la nostra font de riquesa
no es paguin l'ús de la seguretat de l'aeroport? Si no existís
una voluntat de polititzar-ho tot, la veritat és que qualsevol
compartiria que és més raonable que els ciutadans de les
Illes paguin manco imposts, que qui té tres fills tengui 50
mil pessetes més de desgravació pel tercer fill, més del
doble que abans, que qui té dos fills tengui un increment en
la deducció, que no haver de destinar aquests doblers a
pagar el servei d'aeroport als turistes i als que viatjam amb
freqüència. Jo entenc que es vulgui fer un desgast al partit
que governa, és normal, però és absolutament lògic que hi
hagi una postura coherent: qui utilitza un servei l'ha de
pagar, que el pagui. I els treballadors, els ciutadans del
carrer, que paguin manco imposts. És absolutament més
important l'estalvi que suposa una baixada del tipus
d'interès, que una taxa d'aquest tipus. Però el tipus d'interès
baixa amb control de la política econòmica. Allò que no es
pot fer amb un mínim de seriositat és defensar que baixin
els imposts i, a la vegada, defensar que es paguin amb
imposts tots els serveis. No es pot defensar més despesa i a
la vegada que baixin els imposts, això és una cosa que s'ha
fet durant molts d'anys però que en patim les conseqüències,
no es poden defensar dues postures incoherents.
No deixaré d'esmentar que l'economia de les Illes
Balears pateix un problema greu derivat de la seva
insularitat, pateix un problema de competitivitat. Avui som
més a prop que mai de generar un marc legal -no un
reglament, no un decret, no una mesura aïllada, sinó una llei
com toca, una llei que sortirà del Congrés dels Diputats- que
no resoldrà tots els problemes que patim, però obrirà la
porta a la possibilitat de gaudir d'una diferència. D'això, en
parlarem d'aquí una estona.
No només d'economia viu l'home. Hi ha a un lloc com
les Illes Balears altres preocupacions i inquietuds molts més
importants, on tenim preocupació constant per aquestes
preocupacions.
Per exemple, tots volem un autogovern fort, consolidat,
amb competències, amb capacitat de gestió. Es poden dir, i
probablement es diran, moltes coses avui i demà. Coses que,
lògicament, obeeixen a postures polítiques predefinides,
preconcebudes fins i tot abans d'entrar en aquest discurs i en
aquest debat. Però per saber la veritat, fets, fets irrefutables.
Quan jo vaig arribar al Govern balear, el pressupost gairebé
no superava els 50 mil milions de pessetes. D'aquí a unes
setmanes presentarem uns pressuposts per més de 110 mil
milions de pessetes, més del doble. És just dir que al meu
Govern li ha tocat recollir la feina preparada pels meus
antecessors, però també hem de reconèixer que a Madrid hi
teníem un tap -un tap de bóta congrenyada, un tap
important-, que no deixava avançar la nostra autonomia.
Fa uns dies, el Sr. Fèlix Pons deia que els que es
manifestaven pels carrers de Palma l'any 77 mai no
pensaven obtenir un autogovern com el que tenim. Jo
compartesc aquesta visió: l'avanç, vist amb perspectiva
històrica, és molt important, tot i que certs partits, els més
radicals, facin pressió perquè en volen més, i és una pressió
legítima i justa, perquè en aquestes qüestions fan de
consciència social. Ara bé, jo avui present aquí un balanç
amb la sensació d'haver fet els deures. I dic més, que ara
demostraré: hi ha més autogovern acumulat en aquest darrer
any que en la resta dels tretze anys anteriors d'autonomia.
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Enguany el Govern balear ha donat passes que són el
resultat de molts d'anys de lluita i d'exigències, però que són
fonamentals. Són cinc qüestions bàsiques: carreteres i
transports, sistema de finançament autonòmic, competències,
règim especial i nou estatut d'autonomia.
Primera: les carreteres, o, més exactament, els transports,
siguin per carretera o per altres mitjans. Just ara, finalment,
hem resolt un problema de tretze anys en matèria d'inversió
pública en carreteres. Tenim la pitjor xarxa viària d'Espanya en
termes absoluts i, no diguem, en comparació amb la nostra flota
de vehicles. La carretera de Manacor té l'índex de trànsit més
alt d'Espanya per a una carretera no desdoblada. No hi ha cap
altre lloc important com Ciutadella que no tengui una ronda.
Només Ferreries a Espanya pateix una carretera que hi passa
per dins, amb una pendent com la que té i que nosaltres no
podem dur endavant amb el nostre pressupost. Pensau que la
variant de Ferreries, si volem una solució respectuosa amb el
medi ambient, val 1.200 milions, que és com desenes de
vegades el pressupost de l'ajuntament del poble. Només
l'aeroport d'Eivissa té una carretera com la que el connecta amb
la ciutat. Això s'havia d'arreglar. I, després de catorze anys,
tenim una solució material, 57.600 milions per a aquestes
inversions -gairebé el pressupost del Govern balear d'enguany
i més que el de l'any passat.
El Conveni no va ser senzill de pactar. En primer lloc, el
Govern volia, i va aconseguir que fóssim nosaltres, des de les
Balears, que prenguéssim la decisió de fer o de no fer un peatge
per a turistes en una de les vies d'accés ràpid. En segon lloc,
hem estat molt de temps pressionant Madrid per fer-los
entendre que avui, 1997, no és imprescindible un peatge per a
turistes. Finalment, s'ha arribat a un acord que descarta avui
aquest peatge per a turistes i que planteja per a l'any 2004 la
reconsideració d'aquesta postura. Si l'any 2004 el Govern, i
només el Govern, una vegada que hi hagi tren fins a Alcúdia,
una vegada que el tren hagi passat des d'Inca per Muro, Llubí,
Sa Pobla i de Sa Pobla a Alcúdia, una vegada que s'hagi fet una
inversió important en la carretera que va des d'Alcúdia a Sa
Pobla, a la cruïlla del desviament cap a Pollença, i veient en
aquest cas la demanda de trànsit, el Govern podrà decidir si
revisa la decisió de fer aquesta via d'accés ràpid, aquesta
autopista o no. Si no és necessària -i nosaltres pensam que no,
que, amb un tren, no serà necessària-, no es farà ni hi haurà
peatge per als turistes. Si fos imprescindible, els turistes haurien
de finançar aquesta inversió.
Però la qüestió de les carreteres és un problema de
transports. El conseller de Foment presentarà, fora
improvisacions, un pla de transport públic, hi ha un treball
enllestit i que estava pendent i relacionat amb les directrius
d'ordenació del territori. En unes setmanes els senyors i
senyores diputats coneixeran aquest pla que el conseller
presentarà en aquesta cambra.

Ara bé, ni amb transport públic ni sense transport públic,
la comarca de llevant de Mallorca, des d'Artà i Capdepera
fins a Santanyí, deixa de necessitar una via ràpida que
enllaci aquesta zona amb Palma. Avui dia en aquesta
comarca hi ha puntes de més de 20.000 cotxes a la carretera
de Manacor, quan un desdoblament a tota Espanya, a tot el
món, és necessari a partir de 10.000 cotxes/dia, i en aquesta
carretera en passen 20.000. Els estudis diuen que si es posàs
un tren alternatiu a Manacor -que nosaltres no descartam ni
hem descartat mai-, hi hauria una baixada de trànsit, però,
així i tot, passa exactament el mateix que entre Palma i Inca,
necessitaríem una via ràpida. ¿Que aquesta via ha de ser
extremament respectuosa amb l'entorn? Sense dubtes. ¿Que
el traçat ha de ser sensible? Sense dubtes. Però allò que no
és concebible és tenir morts i més morts a les carreteres,
deixar de fer una obra imprescindible i només reaccionar,
com va passar amb l'autopista d'Inca, quan ja els embussos
eren insuportables, quan Consell i Binissalem ja no ho
aguantaven més. No hem d'arribar sempre tard.
Aquest Conveni de carreteres, que és, ni més ni manco,
la major aportació econòmica que ha fet mai el Govern
central a les Illes Balears, per damunt de l'aeroport i,
lògicament, de qualsevol inversió feta fins ara; aquest acord,
ja tancat, és una passa fonamental per corregir una
mancança històrica.
Així idò, 60 mil milions de pessetes per a carreteres i per
a transport públic.
Una segona gran passa que hem donat des del darrer
debat i que és d'una importància transcendental, és el
sistema de finançament autonòmic. Les Illes Balears, des de
sempre, han volgut dependre d'elles mateixes. Les Illes han
volgut que allò que pagam no se'n vagi primer a Madrid i
després torni. Nosaltres sempre hem defensat dependre
d'allò que paguen els nostres ciutadans. Si nosaltres no
produïm, el Govern no disposarà de finançament; si, en
canvi, tenim gent viva, activa, el Govern, el nostre Govern,
el d'aquí, ingressarà més. Es tracta ni més ni manco que de
vincular-nos a la nostra gent. I jo, que confio en la nostra
gent, en el nostre poble, crec que és just i correcte. I amb el
nou sistema de finançament, es donen passes claus: ens
permet finançar-os segons ens va aquí i no segons va a
altres llocs; ens permet no haver d'esperar ni una pesseta de
l'Estat, perquè tot es queda aquí. Lògicament, no tot el que
pagam els ciutadans d'aquestes Illes es queda aquí a les Illes
Balears, perquè també contribuïm, orgullosos, a la
solidaritat amb altres regions. I ens permet disposar d'un
finançament vinculat a la nostra població. Fins ara, una
persona de les Illes Balears rebia el 75% de finançament
respecte als altres ciutadans espanyols, ara, mai no podrà
baixar del 90%; i això són doblers, i molts.
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Finalment, el nou sistema de finançament autonòmic ens
permet aconseguir una fita històrica: disposarem de capacitat
fiscal pròpia per adaptar els imposts cedits i els cogestionats a
les nostres necessitats. És a dir,, si el Govern a un moment
determinat té les mans foradades, si és malgastador, els
impostos hauran de pujar; si és auster, podran baixar. I l'any
1998, com que sempre hem estat un Govern molt auster, com
que som l'autonomia amb manco funcionaris per habitant
d'Espanya, que controlam el nostre deute públic, com que
destinam més de la meitat del pressupost a inversions reals,
com que més o manco feim les coses bé, podrem baixar tres o
quatre d'aquests imposts cedits, sense que hi hagi cap problema
ni cap retall de la despesa. Anuncio una baixada d'aquests
imposts, podrem i ho farem. Això sí que és fer país i no altres
coverbos.
¿Quan, fa només dos anys, ens podíem imaginar que un
Parlament, el de les Illes Balears, podria ajustar una bona part
dels imposts del ciutadans d'aquestes illes a les necessitats i la
realitat de les Illes? Disposar de la capacitat política, del poder
autonòmic per baixar els imposts: això sí que és fer país, això
sí que és dir-li al ciutadà que hi ha una diferència entre tenir
autonomia i no tenir-ne.
Ara es veurà directament per què els polítics autonòmics
hem de gestionar bé; per què hem de donar la cara amb els
imposts. I això és democràcia, això és poder des de les
autonomies. Aquesta és una de les conquestes més importants
del nou sistema de finançament. Una conseqüència que s'ha de
tocar amb les mans, on no hi valen paraules buides, ni els
messianismes dels il•luminats, que confonen la gestió amb la
mística.
Balanç de l'enfortiment de l'autonomia: 60 mil milions per
a carreteres i transport, nou sistema de finançament autonòmic
i, en tercer lloc, noves competències.
En un any el Govern ha doblat el seu pressupost gràcies a
tres grans competències noves: Universitat, amb els 4.500
milions de pessetes anuals que el Govern balear demanava i que
ens negaven; l'Inserso, avui Institut Balear d'Afers Socials, amb
les inversions d'un centre a Felanitx i un altre a Llucmajor, que
abans ens negaven, i l'educació.
La competència d'Educació tenia una dotació l'any anterior
de 35 mil milions de pessetes i l'hem pactada per 38.500
milions. A més, dins aquesta negociació, hem tancat un
problema històric que mai no s'havia resolt: el finançament
d'una estructura bilingüe a l'educació i els problemes afegits
que genera la insularitat. Amb aquesta altra partida que encara
no s'ha tancat presentarem un pressupost per a 1998 de gairebé
41 mil milions de pessetes; passam de 35 mil milions anuals en
educació a gairebé 41.000 milions, ni més ni manco que el
major creixement dels darrers anys. Amb això el Govern balear
pot garantir tot l'inici, l'execució i la consecució de tots els
instituts públics que estaven pendents, especialment els
d'Eivissa i els de Mallorca. Pot garantir l'ensenyament concertat
també amb l'ampliació de la llei vigent.
Naturalment, hi ha qui diu que això no basta. Un partit
determinat diu que, per a educació, que enguany ha costat 35
mil milions, Madrid ens n'ha de donar 55 mil. D'un any a l'altre,
20 mil milions més. Clar, amb aquest plantejament es pot
afirmar que el Govern ha negociat malament, però no es pot
entendre que ningú pugui donar una competència amb aquests
plantejaments absurds.
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La competència d'Educació, com gairebé totes les
competències de l'Estat, necessita una gestió més propera.
I no només per millorar l'ús dels doblers, hi ha indicis
preocupants dins el món educatiu, hi ha desmotivació dels
professors, hi ha professors que, amb una formació molt
bona, han de donar classes absolutament inútils; hi ha una
sensació de manca d'esforç entre els alumnes; hi ha un
comentari universal dins educació que diu que cada vegada
els nostres joves aprenen manco i tenen coneixements més
febles, ho diu la Universitat. Els mateixos joves veuen que
ja no estudien gaire literatura ni història. Tot això s'ha de
canviar i hem d'arribar, entre tots, a fer que el nostre sistema
educatiu sigui un model per al conjunt d'Espanya i que els
nostres joves aprenguin una cultura de l'esforç, de la feina.
Quan surtin de l'educació, a la vida diària, no hi haurà
aprovats generals, ni autoavaluacions. Tot això s'ha d'anar
corregint per fer que els excel•lents professors que tenim
ensenyin el que saben, que posin el registre de qualitat, que
hi hagi una avaluació constant.
Hi ha una feinada, que probablement no acabarà mai.
Però l'hem de dur a terme. Sé també que hi ha molts de
pares i mares que es demanen si és veritat que l'educació
perd qualitat, que detecten que cada vegada hi ha més poc
esperit de feina, que els professors no estan motivats. El
Govern balear no arreglarà tot això ni en un dia ni en un
mes, però hem d'afrontar aquesta situació i començar a
canviar-la. Hem de recuperar el nivell, la qualitat, els
coneixements, l'esperit de feina i el sentit de l'esforç.
Carreteres, finançament autonòmic, desenvolupament de
la capacitat fiscal, competències d'Universitat, educació i
Inserso i tractament diferenciat per la insularitat.
Fonamentalment, amb aquest tractament diferenciat per
a la Universitat, hi ha un avanç en dos sentits importants: un
és Europa i l'altre és Espanya.
A Europa, ho he de reconèixer, hem aconseguit el que
nosaltres mateixos crèiem impossible: hem pogut incloure
dins la declaració del tractat d'Amsterdam, que substitueix
el de Maastricht, on diu que les illes, pel fet de ser illes, un
apartat que diu que tendran un tractament diferenciat. Això
són, avui per avui, zero pessetes, com en el seu moment
varen ser zero pessetes l'aprovació de l'article 138 de la
Constitució amb el reconeixement del fet insular. Però obre
la porta a plantejar programes i línies d'ajudes. De fet, estam
fent feina a definir amb altres regions programes de
compensació de la insularitat.
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A Espanya, la història és més llarga. S'inicia l'any 93, quan
vàrem llançar la idea de crear un règim fiscal i econòmic, que,
a partir d'ara, per mostrar la bona voluntat amb l'opinió de
grups que conformen aquest parlament, l'anomenaré règim
especial, per mostrar la nostra bona voluntat i la nostra
disposició. Aquest règim especial neix de plantejaments dels
propis sindicats i dels propis treballadors, sindicats i
treballadors que ja a l'any 92 fan analitzar la necessitat nascuda
de la crisi que en aquell moment es vivia; necessitat d'un
tractament diferenciat, se cercaven solucions de l'estil de les
que es consideraven a la Península. En aquest context, el
Govern va proposar fer un règim especial, a l'estil del que en
aquells dies es negociava amb les Illes Canàries, un règim que
es tramitava a Madrid, per ampliar considerablement la seva
situació històrica.
Vàrem fer aquesta proposta amb la voluntat, des del primer
moment, d'arribar al consens. Fins i tot vàrem oferir a partits
polítics d'aquest parlament, per arribar a un consens, acceptar
totes les seves esmenes a canvi de suport. Malauradament
només vàrem poder fer una llei amb el suport d'una part
d'aquest parlament. Però això ara és història i la qüestió és que
un règim ampli, generós, va sortir cap a Madrid.
Des del moment que va arribar a les Corts, vàrem haver de
fer una gran tasca d'explicació. Ens agradi o no, a la resta de
l'Estat espanyol ens veuen com el paradís, com si fermàssim els
cans amb llangonisses. És una tasca difícil explicar que no tot
és riquesa, que hi ha matisos, que hi ha gent amb problemes,
que som illes i que això és un obstacle. Tampoc no podem fer
una llei mínimament seriosa amb l'oposició frontal d'un partit
gros, seria una equivocació, seria una errada. Faríem un règim
provisional, condemnat. Aquesta és i era la nostra tasca. Hem
de convèncer la major quantitat de diputats possible, tant del
Partit Popular com dels altres partits.
El règim especial ara està a punt de sortir. No hi haurà cap
modificació dels imposts que es varen transferir a les Illes
Balears. Naturalment, no es pot modificar un impost des del
Govern central quan no es tenen competències; ¿qui ha de
modificar aquests imposts? El Govern balear, i això farem.
Com dic, estam a punt d'arribar a una fórmula que pugui
sortir endavant, que pugui tenir el suport de la gran majoria del
Congrés i una duració garantida. ¿Serà el mateix règim que va
sortir d'aquest congrés? Naturalment que no. La situació ha
canviat, les lleis han canviat, però també he de dir que el Partit
Popular i tots els partits farem concessions per arribar a obtenir
suports. Hi haurà mesures que s'han transferit, hi ha mesures
que Brussel•les ha retallat a Canàries i que naturalment
nosaltres no podrem incloure en aquest projecte.

Però, també és cert que tendrem una llei, per primera
vegada, que desenvolupa l'article 138.1 de la Constitució,
que reconeix la diferència, que reconeix que tant les Illes
Balears com Canàries tenen una especificitat. D'aquí a uns
mesos no es podrà dir que només les Illes Canàries tenen un
tractament diferenciat, la propera vegada que qualsevol
partit vagi a Madrid a demanar, haurà de demanar una
millora de la llei de les Illes Balears. Per tant, hi haurà una
llei, una falca, ja hi haurà la diferència; la diferència que els
ciutadans notaran, percebran amb el seu cost de vida, que
els empresaris notaran amb el seu cost de productivitat i de
producció, que tots, en general, gaudirem per compensar el
nostre cost de la insularitat. Prest haurem acabat la primera
lluita per la compensació de la insularitat i haurem acabat
amb una clara millora de la nostra situació, una millora que
l'any 93 ningú pensava. Però vull que quedi clar que el
sentit d'aquest president d'aquest govern i del Partit Popular
és que la realitat d'aquesta millora de la nostra situació, la
realitat de totes les millores que s'han de poder aconseguir
amb aquesta llei especial per a les Illes Balears, amb aquest
règim, són mèrit de tots, seran mèrit de tots aquells diputats
que hauran pogut consensuar les mateixes, no seran mèrits
ni d'uns ni dels altres, seran mèrit de tots, del consens i, per
tant, seran un benefici per als ciutadans.
Les relacions, en general, amb el Govern central, aquest
nou tarannà de relacions s'ha notat amb moltes qüestions
importants que s'han pogut resoldre després de molts anys
de negociació; aquest nou clima ha resolt qüestions tan
transcendentals com la dessaladora, l'hospital de Palma, el
Palau de Justícia, la rehabilitació de la Gerreria, el Pla
Urban, el nou Conservatori, la nova biblioteca, la
rehabilitació de sa Llonja, les seus d'Eivissa i Ciutadella,
l'acord de Cap des Pinar, la rehabilitació del Castell a
Eivissa; aconseguir canviar el projecte d'ampliació del port
d'Eivissa per un projecte més ecològic; les obres del port de
Maó, del port de la Savina; Universiada, etc.
Hi ha també una qüestió important d'enfortiment de la
nostra autonomia, el canvi de l'Estatut d'autonomia.
L'Estatut actual ha estat excel•lent per al període que ara
acaba: ens ha donat un punt de trobada de totes les forces
democràtiques, ens ha fixat un mecanisme i un eix acceptat
de convivència. Ara es tracta de preservar tot el que l'Estatut
té de bo -i, per a nosaltres, en té molt, de bo- i de reformar,
ampliar i millorar les qüestions que avui, quinze anys
després, es veuen clarament insuficients. Això també s'està
negociant entre totes les forces polítiques. El partit que dóna
suport al Govern ha expressat la seva postura en aquesta
negociació: oberts absolutament al diàleg i al consens. Hi ha
excepcions, hi ha qüestions que nosaltres creim que han duit
massa esforç negociar i que ara creim que en aquest
moment no es poden rompre, per exemple, no volem
canviar el nivell de representació de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera a la cambra autonòmica, cosa que nosaltres
creim que l'Estatut no regula però que podria modificar; no
volem canviar la bandera de les Illes Balears; no volem
modificar la qüestió de la llengua, que està solucionada i
ben solucionada en aquest estatut. I en canvi, sí estam oberts
a altres canvis i a altres plantejaments, sobretot que ens
equiparin al sostre competencial de comunitat històrica,
com som a les Illes Balears.
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El Govern del Partit Popular, els 30 diputats del Grup
Popular -i crec també que la diputada senyora Vidal- volen
negociar i estan oberts per negociar un estatut de consens, un
estatut ampli, un estatut nou. Però no volem redactar un estatut
de minories, radical, fora de la lògica.
Aquest plantejament que he fet, vull remarcar que no esgota
les nostres reivindicacions davant el Govern central. Aquest
Govern, aquest president, sempre defensaran els nostres
interessos, i vull avisar que, a més de tot aquest camí que hem
recorregut, continuarem lluitant amb intel•ligència i estratègia,
però amb plantejaments ferms i seriosos per aconseguir les
nostres reivindicacions com a país, com a poble, com a
comunitat autònoma, per damunt d'interessos partidistes i
d'interessos particulars.
He fet un repàs de l'economia, de l'enfortiment de
l'autonomia i ara he d'esmentar la gestió, el compliment de
l'encàrrec que els ciutadans ens han fet a les eleccions.
Jo vaig demanar al meu Govern que fes de la feina el
primer, el segon i el tercer objectiu. I que res, absolutament res,
d'allò que fa el Govern s'amagui. La gent està farta de polítics
que només xerren i no fan res. Està farta de discussions que no
duen enlloc, i mentrestant, els problemes que ens interessen a
tots tornen i tornen a la taula sense trobar solucions.
Crec que, fins i tot, amb el treball intens que s'ha duit a
terme, encara podem trobar moltes coses no concloses. Però
també hi ha solucions, coses en marxa i que ja són visibles. Per
exemple, l'aplicació, la implementació del Pla Mirall, amb
35.767 milions de pessetes en inversions, és el major repte que
mai ha llançat el Govern balear per canviar les nostres illes. A
més, és un repte que pot ser millorable, sens dubte, però que jo
crec que, en línies generals, va per on toca: va per fomentar
aquesta millora de l'entorn paisatgístic de les illes Balears, per
millorar les nostres ciutats, els nostres carrers, les nostres
places, fer més atractiu el nostre entorn.
El Govern també ha posat les armes per acabar amb la
imatge penosa que donen els "manteros" i també els venedors
ambulants de les zones turístiques. Hem fet una llei de
publicitat dinàmica que regula aquesta activitat i permet que els
ajuntaments en facin el control. Ara cap municipi no podrà
mirar impassible com les platges s'omplen de venedors que
molesten la gent. Ara els ajuntaments tenen armes per aplicar
la legislació.
Hem aprovat un Estatut del consumidor que li dóna drets i
determina un marc de relacions amb els proveïdors. I, molt
important, obliga a fer que tot allò que es ven a les Illes es
publiciti almanco en una de les llengües oficials.
Hem desenvolupat la gran tasca de redacció de les
Directrius d'Ordenació del Territori. Es presenten aquest
divendres. Són més de 20 llibres on es determina el model de
cada illa i on tots ens hauríem de posar d'acord sobre el model,
sobre què és el que volem. Jo vull demanar al conjunt del
Parlament de les Illes Balears, especialment als partits que,
sense conèixer res, ja han expressat la seva oposició al projecte,
jo els deman que intentin adoptar una postura de diàleg que és
necessària i positiva per a tots, no per al Partit Popular, sinó per
a tota la societat. No és possible dir que tot el que fa el Partit
Popular està malament ni que tot el que fa l'oposició està
malament, hem de trobar un punt d'equilibri.

3319

Les directrius ja estan en desenvolupament per part del
Govern. El Pla de carreteres contempla el que diuen les
directrius. El Pla integral del transport públic també s'ha fet
amb aquesta coherència; la Llei de sòl rústic, la més
proteccionista d'Espanya, que impedeix a Menorca i a
Mallorca edificar en sòl de menys de 14 mil metres -lluny
de València, la segona, que demana 10 mil metres- ja està
en vigor. Eivissa té un tractament adequat a la seva història
i a la seva manera de veure el sòl, Formentera també, 7 mil
metres i 6 mil metres. A més, hem acceptat totes les
urbanitzacions que s'havien fet abans del 1958. Tothom sap
que, abans d'aquesta data, no hi havia pressió turística i per
aquesta raó, és natural, les urbanitzacions rústiques obeïen
a raons agrícoles. És molt poc territori, però normalitzam
aquesta situació i no la deixam de banda. Regulam les
tipologies, s'han acabat les uralites enmig del camp, hem de
ser capaços d'aplicar aquesta ordenació.
Feim feina pels plans territorials parcials coordinats amb
els consells. Tenim enllestida una política, complexa, de
parcs a les zones naturals de les Illes Balears, amb titularitat
privada, zones d'accés lliure per a tots, camins públics i
activitat econòmica que, com fins ara, mantengui vius els
parcs. No farem aquests parcs de titularitat pública, no
posarem funcionaris a gestionar finques que fins ara s'han
duit bé. Respectarem la propietat privada amb el respecte
mediambiental.
Tornam a treure gairebé nou-cents mil milions de
pessetes amb concursos d'adquisició de patrimoni natural a
Formentera, sud de Menorca i a les altres illes. Un acord
parlamentari protegeix ses Salines d'Eivissa i Formentera,
que encara són de titularitat estatal, però que ens hem
avançat a una possible sentència favorable a la cessió a
Balears. Els treballs de redacció del Pla territorial parcial
d'Eivissa, ja fan feina amb la previsió del compliment
d'aquesta protecció, d'aquest mandat parlamentari.
Hem dissenyat un pla global d'inversions al Port de
Ciutadella de prop de 9 mil milions. Hem recuperat el Port
de Sóller per a ús dels sollerics, cosa que es concretarà
abans de l'estiu que ve.
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Hem apostat clarament per una política d'atreure
personalitats. I, en aquest sentit, farem una casa en una zona
privilegiada per a autoritats; un projecte que, més que impacte
ambiental, garanteix la protecció de la zona amb un ús que és
una promoció turística excel•lent. Aquest rendiment
promocional que ha de ser important, perquè les relacions
públiques són una eina de primera necessitat a una terra com la
nostra.
No vull deixar d'esmentar la solució definitiva per al
problema de l'aigua a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. En
aquestes dues illes, ja gairebé en marxa i, a Mallorca, en
execució els principals projectes d'obres, el que compta és el
final, el que compta és que la resolució del problema de l'aigua
està enllestit, està resolt.
Una vegada que Maó tengui la depuradora en ús, el 100%
de les aigües de les Illes Balears estarà depurada. I ja tenim un
percentatge important d'aigües en tercera fase de depuració, que
permet ja la seva reutilització.
Està a punt d'aprovar-se, de fet ha quedat sobre la taula per
qüestions tècniques, la creació d'una xarxa de camins rurals a
totes les Illes Balears que, juntament amb carreteres
secundàries, configuraran tota una xarxa de gran ruta ciclista a
les Illes Balears, vies blanes d'utilització ciclista i que es
presentaran aviat.
Els pagesos, com ja he dit quan xerrava de la situació
econòmica, són una preocupació del Govern. Està acabada la
dessecadora d'alfals. El pla Proagro funciona i les ajudes al
sector ramader estan en marxa. Estam ampliant les
denominacions d'origen, específiques i geogràfiques per
incrementar la qualitat i el valor afegit. No hi ha cap més
alternativa que productes amb marca, amb denominació, amb
qualitat. Estam promocionant els productes agraris de Balears
a les Illes, a Espanya i focalitzadament a Europa.
S'ha coordinat a Alemanya la promoció del turisme, de la
sabata i de productes agroalimentaris.
S'ha pogut aconseguir una ampliació de les aigües
territorials a les Illes Balears, que suposarà una notable millora
del control de la pesca depredadora.
El personal de la Comunitat Autònoma disposarà de
l'oportunitat de la seva promoció interna. Hem convocat un
concurs de trasllat amb unes 350 places, amb el suport unànime
dels sindicats, i es farà posteriorment una oferta pública
d'ocupació amb oposicions per ocupar les vacants.
Dins el món de l'assistència social, hem desenvolupat una
política de menors molt àmplia, amb un marc legal que s'ha
completat amb l'Oficina del Menor.
La llista de noves obres de les llars de la gent gran a tots els
pobles de les Illes Balears és interminable. Només basta veure
a cada poble el que ja hi ha fet i el que hi ha en previsió de fer.

Però, dins aquest terreny, vull destacar el conjunt
d'actuacions de voluntariat, especialment voluntariat social.
Hi ha una llei pendent d'aprovació però, tot i així, estam
organitzant i fent feina perquè es pugui arribar a entendre a
les Balears que si nosaltres posam un poc tots de la nostra
banda, podem ajudar que els majors, no tots, hagin de passar
forçosament a la xarxa d'assistència pública. Naturalment,
els serveis públics s'han de mantenir i ampliar, però sempre
que es pugui evitar que una persona major necessiti una
residència i pugui continuar a ca seva, millor. Per això
volem i necessitam persones que vulguin anar un dia, unes
hores, un temps a ajudar aquests majors. Preferentment, si
qui hi va és un familiar, perquè hem de pensar que els
majors no són responsabilitat en primer lloc del Govern; els
majors són la nostra responsabilitat, dels fills, de la societat.
I només quan per qualsevol motiu no es pot donar una
atenció com pertoca, llavors les institucions, el Govern, han
d'actuar. Però hem de pensar que la gent necessita, vol viure
a ca seva.
Estam treballant en un pla de discapacitats, hem fet un
decret de subvencions per suprimir les barreres als edificis
públics, estam fent el Pla de persones majors, desenvolupam
el Pla d'igualtat de la dona, etc.
El Govern Balear aplicarà el 0'7% del seu pressupost de
l'any 1998 a ajudar el Tercer Món abans de la transferència
d'educació. El Govern vol que les Illes Balears estiguin
vinculades a la solidaritat abans que al luxe que de vegades
tenim, sobretot els estius. Volem una societat sensible amb
els que pateixen i no amb els que no necessiten res. Per
això, hem incorporat nous plans i més finançament que
permetrà fer més projectes.
Hem transferit als consells insulars de Menorca, Eivissa
i Formentera les competències de turisme, i prest les de
menors. A Mallorca el consell insular no ha acceptat
aquestes competències. I continua el procés de cara a la
transferència del transport terrestre, d'agricultura, ramaderia,
pesca, cambres agràries i artesania, que és exclusivament el
compromís del nostre programa electoral. I aquest serà el
nostre compliment escrupolós, complirem amb tot allò que
ens vàrem comprometre, ens vàrem comprometre amb això
i amb això complirem.
Dins el món de la sanitat hi ha una gran feina en marxa.
Però jo vull destacar per damunt de tot la qualitat humana
del servei sanitari que es presta des de la xarxa del Govern.
I, també, haver resolt d'una vegada per totes l'existència d'un
servei d'helicópter a Formentera per facilitar la sortida de
les persones malaltes d'aquesta illa. Aviat Formentera,
Menorca i Eivissa també tendran resolt el problema del
trasllat de difunts des dels centres sanitaris.
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Igualment hem d'esmentar, per la importància que té, l'acció
preventiva que s'ha emprès en matèria de meningitis i d'altres
malalties.
No em vull estendre més en l'enumeració d'aquests
projectes: podria mencionar l'aprovació de la Junta Consultiva
de Contractació; el Reglament de la Llei d'incompatibilitats; la
interconnexió per ordinador entre els municipis de les Illes
Balears, que ja és una realitat; la rehabilitació del centre de
Palma; el cofinançament del Parc de ses Estacions; la renovació
del tren d'Inca i noves instal•lacions a Son Rul•lan; la política
de joventut i família, especialment en matèria de voluntariat; el
pla de desestacionalització turística i les accions per captar
turisme social; la xarxa de llars de gent gran als pobles; el
programa d'oci dels majors; el pla d'esdeveniments esportius
que ha duit la Copa Davis i ara dura la Vuelta a España, la
Universiada, Calanova, Príncipes de España; les privatitzacions
de les empreses públiques; la neteja de torrents en general i
canalització d'altres; el 112, que ens ha posat al capdavant
d'Espanya en matèria de seguretat; la campanya d'incendis
forestals: el Pla de rehabilitació d'edificis; el Pla de prevenció
d'accidents laborals; el Pla contra la sida; el Pla contra la droga,
etc.
I em vull aturar en la consolidació i institucionalització del
diàleg social amb els agents. No només tenim ja una Mesa
oficial de diàleg, sinó que, a més, hem creat -més exactament,
han creat els sindicats i les patronals- un tribunal voluntari
d'acords entre les parts, per intentar arribar a acords abans que
anar als jutjats.
El diàleg amb els sindicats i empresaris s'ha d'incrementar
a mesura que avancin els resultats d'aquesta política. Ja han
passat per la Mesa d'aquest pacte per a l'ocupació el
ProComerç, el Proindústria i el Pla Mestral de Formació. I
continuarem aquesta política que incentivi l'ocupació, la creació
de llocs de feina, especialment amb aquest consens de diàleg
social, serem sensibles amb el pla de desestacionalització, que
és fonamental per al futur de les Illes Balears.
Hem de dir també que queden coses importants per fer o per
acabar. No és suficient en aquest moment ni justa la dotació
que tenim per difondre la nostra llengua. Si volem -i ho volemfer una política real de difusió de la nostra cultura, amb tota la
seva riquesa, hem d'ampliar aquest esforç, especialment dins el
terreny no imposat, dins el terreny de l'oferta gratuïta als
ciutadans. Hem fet un decret que garanteix el bilingüisme a
l'educació; estam a punt de garantir 1.500 milions de pessetes
anuals per incorporar a l'educació en aquest concepte que ara
volem aplicar. D'aquí a uns dies sortirà la primera ordre
reguladora del decret, que s'ha d'anar desenvolupant ja en el
curs 98/99, i aquest curs ja comptarà amb llibres fets i
concebuts des de les Balears, per a les Illes Balears i que
ensenyaran la nostra realitat.
No és suficient ni és prou el que dedicam a manteniment de
carreteres. Hi ha una partida, però durant molts anys la prioritat
de la construcció d'obra nova ha passat per damunt de la de
manteniment, hem descuidat una mica el manteniment i la
neteja de les nostres carreteres. Ara hem d'ampliar aquestes
partides.

3321

El Govern fa anualment un esforç molt important per a
la modernització de les empreses de tot tipus, especialment
industrials i comercials, i des d'enguany, agrícoles. Però no
en tenim prou, afortunadament, l'impuls, la iniciativa
emprenedora de les nostres empreses ens esgota les partides
molt aviat, la societat necessita una font més grossa que la
que nosaltres podem donar. No basta, ens preocupa i volem
solucionar aquesta preocupació.
Tenim una greu preocupació per la situació de la
reutilització de les aigües depurades. Estam ja aplicant
depuració terciària a moltes estacions. Però de vegades no
trobam usuaris, tampoc no trobam agricultors per emprar
aquestes aigües depurades.
Senyores i senyors diputats, he fet un recorregut més o
menys rigorós per una part important de la realitat de les
Illes Balears. Crec que he fet una descripció amb un sentit
de la realitat important i que, des d'aquest sentit, podem dir
que hi ha confiança, que tenim seguretat en nosaltres
mateixos, tot i la distància que ens separa de la perfecció,
tot i la gent encara lluita per sortir i per consolidar la seva
activitat.
Arribats a aquest punt, m'he de demanar si aquesta és la
sensació d'empenta, d'optimisme, d'anar cap endavant, que
se percep quan es veu la política balear. Amb altres
paraules: ¿camina la política balear en el mateix sentit que
el conjunt de la nostra societat? ¿El Govern i els partits de
l'oposició estam al nivell de la resta de la societat?
La veritat és que jo crec que la política viu en un món
diferent que no és el que viu el carrer. Els judicis previs, la
resposta desproporcionada a qüestions que no tenen gaire
importància, ens duen molt sovint a enfrontaments que,
probablement, no són compartits per ningú.
Pens, com deia Benjamin Disraeli, de l'epoca victoriana,
que cap govern no pot mantenir-se sòlid gaire temps sense
una oposició temible. Però una oposició dura no vol dir
tancada, no vol dir desqualificadora, vol dir documentada,
realista.
Dins aquesta petició, vull oferir formalment al conjunt
de tots els diputats i de totes les forces polítiques una oferta
de diàleg per als temes més importants que tenim pendents.
Davant nostre tenim, ni més ni manco, el pacte sobre el
medi ambient, les directrius d'ordenació, que ens diran quin
és l'ús que hem de donar a les nostres illes, on podem
créixer i on no; quin tipus de creixement és compatible amb
el nostre territori i quin no; per on hem de fer les carreteres,
quins mecanismes de compensació dels impactes
mediambiental hem de crear, etc. Són 20 llibres
voluminosos, fets amb molta de feina, que exigeixen,
almanco, un treball d'estudi i anàlisi.
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El Partit Popular i el Govern també volem una actitud
semblant, oberta, naturalment sense renunciar a les nostres
respectives ideologies, però una oferta de diàleg sobre
l'educació. Ens preocupa la situació de l'educació; ens preocupa
que algunes dades ens facin pensar que cada dia els joves tenen
manco possibilitats per aprendre, que els professors trobin que
tenen molta més formació que la que poden impartir; que hi
hagi una pèrdua del sentit de la feina en el lloc de treball; que
fins i tot els mateixos professors vegin una certa manca de
suport de tota la societat cap a la seva feina. Ens preocupa molt
i hauríem de ser capaços, entre tots, sense ideologies per enmig,
de fer un exercici racional de consens en aquest tema. El Partit
Popular, i jo personalment, oferim també tot el diàleg possible
sobre el Pla de transport públic de les Illes Balears, que prest el
conseller de Foment haurà de presentar en aquesta cambra. És
un pla que, juntament amb les carreteres, pretén assentar les
bases per al futur, dir per on hem d'anar, cercar solucions
innovadores des de la responsabilitat econòmica.
Cap d'aquestes volen ser les úniques qüestions sobre les que
xerram, sobre les que podem introduir vies de diàleg abans que
vies de desqualificació; pacte, pacte sempre abans que
enfrontament.
Hi ha certs temes que avui es negocien amb altres partits i
que haurien d'acabar amb èxit, per exemple l'Estatut
d'Autonomia. No serveix de res a ningú que un partit no vulgui
negociar perquè defensa posicions irreals. Tots sabem què és
real i què és inaplicable. I tots sabem per què es poden mantenir
postures inviables. Jo pens, i per això faig aquesta oferta de
diàleg, que hem d'apropar postures i fer possibles unes
solucions que estiguin més a prop de la societat que no dels
judicis previs que tenguem.
Vull igualment concloure aquesta intervenció repetint el
meu missatge d'optimisme. No hem d'amagar ni tot el que va
bé, ni que tot va bé, ni que fa només un any el Govern
d'aquestes illes vivia una crisi, ni que hi ha moltes coses que no
són com volem. Però, en canvi, hem de ser capaços de veure
que ja fa un any que hem normalitzat les institucions, que hi ha
una millora general, i que tenim a davant una opció interessant
per millorar la nostra vida. És tracta d'una qüestió històrica,
hem avançat fins aquí, hem comès moltes errades, però també
hem sabut convertir unes illes pobres en unes illes riques i amb
una gran societat, conscient, responsable i feinera. Hem de dir
a la nostra gent que davant nostre tenim molts de reptes, les
directrius, l'educació, el transport, la desestacionalització, però
que estam també en condicions d'oferir solucions regionals que
poden ser exemplars.
Cap regió a Espanya té una sensibilitat mediambiental com
la nostra; cap regió té més d'un 40% del territori protegit; cap
regió a Espanya fa feina com a les Illes Balears per consensuar
un model territorial a seguir, racional, per al futur.

¿Com podem dir a la nostra societat que no hi ha raons
per a l'optimisme? ¿Per què sempre hem de veure pèrdua
d'identitat, pèrdua de personalitat, pèrdua de tot? Si això és
així, ¿per què s'ha de fomentar aquesta espècie d'autoodi,
com si els habitants d'aquestes illes haguessin d'anar
perpètuament de genolls amb penitències per uns pecats
històrics que no hem comès? ¿No trobam que és ben hora
d'abandonar aquest complex de culpa col•lectiva i de
començar a pensar que si és ver que estam relativament bé
és perquè qualcú, qualque dia, va fer les coses ben fetes?
¿Per què no som capaços de recordar que, ara fa cent
anys, un estranger comprava gairebé tota la serra de
Tramuntana, sí, sí, un austríac, per ser més exactes,
l'Arxiduc Lluís Salvador, i avui, 100 anys després, no
només no se n'ha endut la Serra de Tramuntana, sinó que
sentim fins i tot orgull per tot allò que ens va deixar?
Ja m'ho va fer ben avinent un molt anomenat pagès de
Sant Jordi, avui dissortadament desaparegut, "des del temps
dels romans" -va dir- "tenim ses mateixes quarterades i
ningú se n'ha duita mai cap a ca seva".
¿Per què hem de veure com una catàstrofe fenòmens que
hem de corregir, que hem de reconduir, és cert, però que són
coneguts per aquesta terra? Per què hem de reaccionar amb
pessimisme, catastrofisme i falta de confiança en nosaltres
mateixos davant totes les qüestions que se'ns presenten?
Senyores i senyors diputats, jo vull transmetre un
missatge optimista i realista. Realista perquè tenim per
davant una gran tasca, difícil, dura, complexa, que exigeix
una gran capacitat i un gran sentit de comunitat. I optimista,
perquè dic que tenim capacitat, formació, poble, societat per
resoldre aquest repte. De la mateixa manera que vàrem
resoldre el repte de la supervivència de la nostra llengua
quan es va produir l'entrada massiva de persones que se'ns
varen afegir per treure endavant aquesta autonomia; de la
mateixa manera que vàrem ser capaços de convertir unes
illes d'emigració en unes illes riques que atreuen tot el món.
Senyores i senyors diputats, crec que, jo almanco, tots
els diputats, treuríem qualque cosa positiva si, des d'ara, es
pogués mantenir en aquest parlament un diàleg entre tots els
partits, bilateral o multilateral, sobre les qüestions més
importants que tenim davant nosaltres, sense judicis previs,
sense desqualificacions. De la mateixa manera que hi ha un
diàleg entre sindicats i empresaris que és constructiu, de la
mateixa manera que la societat conjuga les seves forces per
tirar endavant, jo crec que aquesta cambra podria donar avui
un exemple a la societat amb menys desqualificacions i amb
més diàleg; amb més voluntat de construir que de treure
profit polític, posant per davant els interessos generals als
interessos partidistes, profit polític, que jo crec que tampoc
no es cap profit, i que, ben mirat, fa ben poca paret i, per
tant, no aprofita ningú.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Tal com vam quedar a la Junta
de Portaveus i per acord de tots, se suspèn la sessió fins demà
a les onze i mitja. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Vagin ocupant els seus escons, per favor.
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta jornada com a continuació del debat de política general,
i en el dia d'avui se centrarà en la intervenció dels diferents
portaveus dels grups parlamentaris.
En primer lloc intervendrà el Grup Parlamentari Mixt per un
temps de 30 minuts. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.
El portaveu Sr. Balanzat em comunica que compartiran el
temps amb la representant, també, del Grup Mixt, Sra. Maria
Antònia Munar. Sr. Balanzat té vostè la paraula.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ahir
vàrem assistir a una actuació gairebé diria que de Mister
Propper, que ho soluciona tot, que ho neteja tot i que no ens
hem de preocupar de res perquè aquest personatge triomfalista
ens ha vengut a dir que hem d'estat tranquils: si volem una
rebaixa de la hipoteca ja sabem qui ens ho arreglarà, si volem
una rebaixa en el rebut de la llum ja sabem que ens ho
arreglarà..., hem d'estar tranquils. Gràcies.
Bé, la veritat és que -ara ja seriosament- crec que va ser una
irresponsable exageració donar la impressió, tant en aquesta
cambra com a l'opinió pública, que el Govern Matas, el Govern
del Partit Popular era el responsable de tot el bo i millor que
passa no només aquí sinó pràcticament arreu del món; crec
sincerament que això és una exageració. Què pensaria vostè si
ara l'oposició li digués que el Govern de'n Jaume Matas és el
responsable dels problemes de l'estació espacial MIR? Seria
una evident exageració. Idò és exactament la mateixa
comparació del que vostè va fer ahir, és a dir, vostè ens va venir
a dir que l'economia va molt bé, Balears va bé, els empresaris
van molt bé i va dir, amb més o menys claredat, que això era
gràcies al Partit Popular, que governa la nostra comunitat
autònoma.
Una de les coses que més em va sorprendre -perquè l'any
passat un dels eixos o una de les qüestions que més semblava
preocupar el President eren qüestions ambientals, de medi
ambient i era l'època en què varen descobrir la paraula
"desenvolupament sostenible" i aquest tipus d'expressions que
havien descobert recentment i que els encantaven- és que
enguany en dues hores de discurs hi ha hagut, aproximadament,
uns cinc minuts de referència a qüestions ambientals, cinc
minuts en un discurs de dues hores. Jo crec que això és molt
significatiu del tarannà amb què aquest govern afronta els
temes ambientals que, com tots vostès saben, són especialment
preocupants a la nostra comunitat per qüestió de consum de
territori, consum d'aigua, consum d'energia, infraestructures
viàries que són impactants i crec que va ser lamentable que s'hi
dedicàs, bàsicament, deu minuts, essent generosos, però ens va
pintar el Sr. Matas un paisatge idíl•lic de les nostres illes en
qüestió ambiental, en aquest ràpid repàs que va fer, i jo voldria
comentar-li algunes de les assignatures pendents o algun dels
"triomfs" del Partit Popular en temes ambientals.

Vull recordar que gràcies al Partit Popular tenim una llei
del sòl rústic que, allò que en principi havia de ser una llei
per protegir el sòl rústic, s'ha convertit en una llei per
urbanitzar el sòl rústic, per construir i massificar el sòl
rústic. Recordaré algunes qüestions molt simples d'aquesta
llei: permet qualsevol tipus d'ús, sigui vinculat al món
agrícola o no, qualsevol tipus d'ús és possible, amb aquesta
llei, en el sòl rústic; permet construccions en parcel•les
minúscules, a les Pitiüses, a Eivissa, 7.000 metres, que això
és una vergonya, i a Mallorca i Menorca han fet una trampa,
aquella trampa que ja vàrem discutir molt aquí de la
clàusula d'antiguitat, és a dir, que aparentment en 15.000
metres de parcel•la mínima es pot fer una casa, però hi ha
una trampa que diu que si es demostra que si és d'abans del
50 i tal, també en 7.000 metres es podrà fer una casa, amb
la qual cosa aquesta llei del sòl rústic ha estat absolutament
decebedor, i demostra amb fets, perquè crec que les
promeses, els grans projectes, els grans ideals s'han de
demostrar amb fets i s'han de concretar en fets, i els fets,
que és allò del que estic parlant jo ara, demostren que el
Govern de'n Jaume Matas i el Partit Popular té un tarannà
molt poc respectuós amb el territori, amb el paisatge, amb
el medi ambient.
Llei d'espais naturals. Fa ja gairebé sis anys que tenim
aprovada una llei d'espais naturals que el Govern no ha
tengut cap interès en desenvolupar, que -com sap- és
especialment perjudicial per a les Pitiüses, ja que els espais
protegits, les parcel•les mínimes que es protegeixen són
especialment petites, amb unes parcel•les ridícules, en els
llocs de màxima protecció 30.000 metres quadrats, que és
una vergonya, sense que s'hagin desenvolupat plans
d'ordenació, sense que encara s'hagin començat els plans
territorials parcials -per exemple, el de les Pitiüses encara
no ha començat- i una llei d'espais naturals amb la qual es
permeten una gran quantitat d'impactes negatius,
d'il•legalitat, d'agressions als nostres espais naturals. Per
tant, a mi em fa molta gràcia quan el President parla del fet
que tenim el 40% del territori protegit. Això és mentida, és
mentida.
Ses Salines; un dels espais. Fa gairebé un any que el
Partit Popular d'Eivissa i Formentera es va adreçar al
Govern balear perquè fes, de ses Salines, un parc natural, no
podien suportar que els grups de l'oposició haguessin
aconseguit en el Congrés dels Diputats una protecció de ses
Salines -protecció que, com saben, es va haver d'aconseguir
fora de les illes perquè aquí, que és el lloc a on s'havien de
protegir no va ser possible- i com que això no ho podem
suportar varen dir: "no, no, hem de fer una fórmula per la
qual el PP pugui vendre a l'opinió pública que hem estat
nosaltres, que les hem protegit"; es va dir solemnement,
públicament, a tots els mitjans de comunicació, que això ja
estava fet, fins i tot, en un consell de govern que hi va haver
a les Pitiüses fa ja bastants de mesos, es va dir que en aquell
moment ja s'aprovaria definitivament aquesta figura. No ha
estat així; ha passat un any i encara, de ses Salines, no en
sabem res, no en sabem res del Partit Popular; en principi
continuen protegides per una llei estatal, no per voluntat del
Partit Popular.
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Pla energètic. Ja fa més de sis mesos que en aquesta cambra
vàrem aprovar els criteris per elaborar el Pla energètic. Se
suposava, s'intuïa, ja es va afirmar que el Govern ja tenia
bastant clar què volia fer amb el Pla energètic. Encara no en
sabem res, no sabem què passarà, quina serà la solució
definitiva, si els criteris que es varen aprovar seran els que
s'adoptaran..., ni idea. Com serà?, quan s'aprovarà?, ni idea.
Carreteres. La veritat és que ara, de pressa i corrent, varen
anar a Madrid i varen arribar a un acord amb el ministeri per
poder presentar-se aquí, en el debat de la Comunitat, per dir que
tenen uns plans, 57.650 milions per a carreteres. Al Govern del
PP, l'entusiasma, això de fer carreteres, el torna boig, estan ara
com un al•lot amb sabates noves, amb una cartera plena de
milions i amb una espècie de talego d'aquests de maquetes
diuen que faran carreteres per aquí, per allà, que ompliran
d'asfalt totes les nostres illes. La veritat és que han d'anar alerta
amb aquest entusiasme per a les noves carreteres perquè, com
saben, moltes d'aquestes carreteres, moltes d'aquestes
infraestructures, ja són fortament contestades; em referesc,
lògicament, al projecte de l'autopista de Llevant, on cada
vegada més col•lectius, cada vegada més ciutadans dels
municipis afectats estan molt preocupats i molt indignats amb
aquest projecte.
Per tant, el Govern es dedica a programar i a fer carreteres
i autopistes sense ni tan sols tenir aprovat, encara, un pla de
carreteres que fa anys que circula per la corresponent
conselleria i del qual encara no sabem res; encara no sabem res
d'un pla de transports, que sempre se n'ha parlat i encara no hi
és; ara se'ns diu que aviat en tendrem un, de pla de transports
públic, i se'ns diu també que s'allargarà el tren des d'Inca fins a
Alcúdia, i que això costarà 4.000 milions de pessetes que
pagarà el Govern. I d'on treurà aquests sous, el Govern?, 4.000
milions de pessetes?, perquè en principi, que jo sàpiga, aquests
4.000 milions no estan inclosos, no tenen res a veure amb els
57.000 i busques de milions del conveni de carreteres. Jo crec,
sincerament, que aquesta ampliació que s'anuncia del tren és
una concessió, és un apèndix de cosmètica verda que vol fer el
Govern, però realment jo he tengut l'oportunitat de comprovar,
en múltiples debats que he tengut amb els consellers
corresponents o portaveus del Partit Popular en temes de
carreteres en aquesta cambra, realment he pogut comprovar el
poc interès que existeix en el Grup Popular i en el Govern del
Sr. Matas pel tema del transport públic; no hi creuen, en el
transport públic, no hi han cregut mai, creuen més bé que fent
grans autopistes o fent grans carreteres serà la manera de
solucionar els greus problemes de caos automobilístic que
tenim a les nostres illes.
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Després hi ha el tema de les directrius d'ordenació
territorial. Bé, ja fa molts d'anys que parlam sobre quan
arribaran aquestes directrius d''ordenació territorial. Com
sempre començam la casa pel terrat, és a dir -ho hem dit
300.000 vegades, en aquesta cambra- en lloc de començar
pels fonaments, en lloc de començar dient que aquí tenim
les nostres illes, que les volem planificar d'aquesta manera,
que aquests són els grans eixos i, a partir d'aquí, tots els
plans parcials, tot el que s'hagi de fer sectorialment s'haurà
d'adaptar a això, no, nosaltres ho feim al revés. No,
nosaltres no, el Partit Popular, ho fa al revés: comença per
les qüestions sectorials -una mica de carreteres per aquí, una
mica de residus per allà, una mica de ports esportius- tot
absolutament desconnectat, i després ja faran les directrius
d'ordenació territorial. I ara se'ns presenta amb una gran
desplegament propagandístic a tots els mitjans de
comunicació, fulls com aquests que diuen "Molt més del
que imagines", directrius d'ordenació -per cert, això costa
una pasta, una pasta gansa- i m'ha fet pensar molt aquest
eslògan de "Molt més del que imagines" perquè crec que és
cert: darrere això hi ha molt més del que ens imaginam i
tendrem sorpreses.
La veritat és que quan un ciutadà llegeix aquestes
boníssimes intencions que surten darrere les directrius
d'ordenació, que està perfecte, eh?, les grans idees i les
grans intencions i els gran principis de les directrius són
correctes, però malauradament no ens hem podem fiar gaire,
perquè nosaltres del que ens hem de fiar i el que hem de
comprovar, el que hem de constatar, són els fets, no les
grans promeses de futur: "farem..., l'any que ve..., en un
futur pròxim això serà fantàstic"; no, no, escolti, i fins ara
què ha fet? I fins ara les passes que es donen no són
precisament perquè tinguem unes illes ecològicament
sostenibles sinó tot el contrari, com alguns dels exemples
que he posat abans. Per tant, és lògic que a l'oposició
desconfiem dels grans pactes de diàleg, de consens en temes
ambientals o en tema de transport públic, és lògic que
siguem incrèduls perquè, fins ara, el Partit Popular, quan se
li han proposat qüestions, iniciatives, encaminades a
millorar els medi ambient o a implementar un millor
transport públic, sempre s'hi ha negat, sempre ha rebutjat
totes i cadascuna de les iniciatives que venien de l'oposició.
Per tant, no li estranyi, Sr. Matas, que estiguem incrèduls.
Malgrat tot agraïm la voluntat de diàleg, i li vull dir que,
per part dels Verds no tendrem cap inconvenient en
asseure'ns a una taula i discutir el que faci falta per intentar
arribar a acords, per suposat.
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Educació. Abans deia que per a asfalts, per a carreteres, hi
ha 57.650 milions. Per a educació 38.500. Repetesc, 57.650
milions per a asfalt i 38.500 per a educació. Crec sincerament
que el que se'ns ha volgut vendre com a una gran fita històrica
negociant amb el Govern central en temes d'educació, crec que
realment ha estat absolutament decebedor; el que hem
aconseguit, o el que ha aconseguit el Govern balear en aquest
tema és, únicament i exclusivament, gairebé tenir els sous
necessaris per pagar els professors i poc més, però clar,
nosaltres volem molt més. Crec que el Sr. Matas encara no se
n'ha adonat que hi ha una cosa que es diu reforma educativa,
que es diu LOGSE, i que això ja ha començat, ja va a tota
pastilla. Això vol dir que es necessiten més infraestructures,
més centres, més dotació d'equipament, més personal...; per
tant, no ens conformam amb mantenir el nivell educatius que
teníem fins ara i mantenir, simplement, el pressupost suficient
per tenir obertes les escoles i els instituts i poca cosa més, sinó
que volem tenir, a les nostres illes, una educació de qualitat,
una educació com Déu mana. Per tant, és evident que el que
s'ha aconseguit a Madrid és absolutament ridícul. Crec que el
fet, precisament, que siguin del mateix partit, tant a Madrid
com a Balears, ha fet que hi hagi hagut por, per part del Govern
del Sr. Matas, d'exigir, de demanar i de reivindicar una partida
correcta per tenir una educació com Déu mana, i això crec que
és molt lamentable, que a vegades es posin per davant actituds
partidistes i no la defensa del poble de les nostres illes.
Una cosa preocupant, també, en matèria d'educació, és que
pràcticament no hi hagut diàleg amb la comunitat educativa,
amb els pares, amb els sindicats. Em comentaven alguns
sindicats que s'està fent quasi amb un secretisme absolut tot el
que és la negociació, l'aparent model educatiu, és a dir, com
s'organitzarà l'educació en aquestes illes a partir del mes de
gener? Ningú no ho sap, no hi ha hagut un debat sobre el model
educatiu que volem, i crec que seria hora que això no sigui una
exclusiva esotèrica del Govern balear, sinó que s'obri el debat,
com dic, a tots els membres dels sectors de la comunitat
educativa.
Ahir, Sr. Matas, va fer una referència molt de passada, molt
lleugera, sobre la reforma de l'Estatut. És cert que aquesta
reforma està ara en ponència, es debat i, per tant, no sabem com
acabarà, però en qualsevol cas Els Verds volem fer la nostra
aportació. Nosaltres no volem una autonomia de segona
categoria, de segona divisió, volem una autonomia amb les
màximes competències i amb les màximes garanties de poder
desenvolupar i dur endavant el màxim autogovern possible.
Volem més poder per als consells insulars, que els consells
insulars realment puguin ser els govern insulars forts, amb
competències, amb capacitat, i això implica, segons el nostre
punt de vista, que s'han de presentar llistes separades a les
eleccions: una llista clara de consell insular i una llista clara
separada de Parlament. Això permetria que cadascuna
d'aquestes dues institucions tenguessin una dinàmica pròpia
més intensa i, per tant, com que volem llistes separades i volem
que estiguin ben separats els papers del consell i del Parlament,
no volem, lògicament, que el President de la Comunitat
Autònoma pugui tenir la potestat de dissoldre els consells
insulars quan vulgui, òbviament.

Per tant ens trobam amb el govern del màrqueting, de la
imatge, de la foto sonrisa Profidén, fotos, propaganda..., i la
veritat és que jo crec que, més que gestió real, més que feina
real, s'ha començat ja la campanya electoral de l'any 99, per
part del Partit Popular, i ha començat, entre altres coses,
perquè les enquestes internes que tenen i les enquestes que
circulen per altres llocs diuen clarament que el Partit
Popular perdrà les eleccions l'any 99 i que aquesta cambra
canviarà de color l'any 99, i això els preocupa molt i ara
estan més obsessionats per veure qui serà el candidat, el cap
de llista, per ser president de la Comunitat Autònoma o, per
exemple, preocupats pel que fan amb en Gabriel Cañellas:
si el beatifiquen i l'eleven als altars o si li peguen una potada
en el cul i el lleven d'enmig perquè els fa nosa; no ho saben,
són incògnites que preocupen molt i, com que estan
entretinguts en aquestes coses, no es dediquen a fer el que
han de fer per a aquesta comunitat. Puc recordar que encara
queden assumptes de corrupció pendents, com per exemple
el cas Calvià.
Per tant, Sr. Matas, i per anar acabant, no vivim en el
país de les meravelles, no és Fantasilàndia, no és
Disneylàndia, això, ni vostè és Mister Propper. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la
paraula.
Perdoni, Sra. Munar. Sr. President. Estam dins el torn
d'intervencions del Grup Mixt. Sra. Munar, té vostè la
paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputat, ahir
vàrem analitzar en profunditat el discurs que va fer el
Govern del Partit Popular d'aquesta comunitat, un discurs
que vàrem qualificar d'inseguretat i veritats a mitges. Vàrem
dir que crèiem que era un discurs insegur perquè no es pot
fer un discurs amb seguretat quan se sap que es té un govern
dividit i quan no se sap si es té el suport de tot un grup
parlamentari. Tots sabem quina és la situació, avui, del
Partit Popular a les Illes Balears. No seré tan gràfica com el
meu antecessor, però està en l'ànim de tots que el Partit
Popular de les Illes Balears té claríssimes divisions internes
i té molts de problemes.
Però aquesta inseguretat, que ja seria suficient en
aquestes circumstàncies, ve agreujada per un altre fet molt
important, i és que des dels seus companys, el Govern de
Madrid, saben perfectament que no els donaran suport en
res, en res de tot allò que varen anunciar i que els ha valgut
pàgines i pàgines, hores de televisió, de ràdio, alabant que
el Govern del Partit Popular defensàs els interessos dels
mallorquins. Això se'ls tornarà en contra, perquè des de
Madrid els temes estrella no els seran aprovats. El Govern,
per tant, ha de justificar el que és injustificable, i quan hom
ha de justificar el que no és, normalment ha de recórrer a les
veritats a mitges i, ja se sap, no hi ha pitjor mentida que una
veritat a mitges.
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Ahir es va dir que Espanya va bé, que la nostra comunitat va
bé, que la macroeconomia va bé, i no es varen tallar ni un pèl
en dir: tot això és gràcies a nosaltres o gràcies a jo. "S'ha fet
més en un any que no s'havia fet en tots els anys d'autogovern".
Realment és una frase forta, sobretot si es té en compte que qui
ha estat governant tots aquests anys són els mateixos companys
dels Partit Popular, però bé, la veritat és que vull reconèixer que
Espanya va bé; clar que, a mi, que Espanya vagi bé m'importa
relativament, a mi el que m'interessa és que la nostra comunitat
i Mallorca vagin bé. També obliden un fet que crec que és
important, i és per què va bé Espanya, i és perquè en un
moment determinat es va dur una política econòmica dirigida
per Europa, que va ser començada pel Govern del Sr. González,
que va ser continuada per la del Sr. Aznar, i s'ha de saber que
inspirada i suportada, precisament, per un partit nacionalista
d'una comunitat molt propera que té molt clar el tema econòmic
i el tema de gestió.
La nostra comunitat va bé. Sí, tenim el producte interior brut
més elevat de tot l'Estat; és cert, dos bilions de pessetes, i la
renda per càpita més elevada, també és cert, però al ciutadà del
carrer -els nostres veïnats, els nostres amics- no és això, el que
el preocupa; ell el que demana és això en què l'afecta; doncs bé,
no ens afecta en res positiu; ens afecta, sí, en el fet que tenir el
producte interior brut més elevat de tot l'Estat espanyol és
conseqüència de gastar el nostre territori i de gastar els nostres
recursos que, com tots vostès saben, són molt escassos. En
canvi, què preocupa al ciutadà?, li preocupa un fet tan
important com tenir feina i tenir un bon sou; doncs bé, els sous,
en aquesta comunitat, són els més baixos de l'Estat espanyol i
això és un fet constatat, però és que, a més, els contractes són
contractes temporals, i això crea inestabilitat, inseguretat, la
gent vol una ocupació fixa, estable. I les pensions? Poden
vostès, senyors del Govern, explicar per què les pensions en
aquesta comunitat han de ser més baixes que a la resta de
l'Estat?, 6.700 pessetes menys que a la resta de l'Estat espanyol.
Em donin una resposta. I les pensions de viduïtat?, per què els
viudos i les viudes de les nostres illes han de cobrar menys que
a la resta de l'Estat? Ah, això sí, Espanya va bé.
Els queviures, perquè la gent cada dia menja, encara que, a
vegades, quan un està en el Govern no ho recorda. La canastra
de la compra, la panera de la compra, és més cara a la nostra
comunitat que a la resta de l'Estat espanyol, però és que, a més,
la gent viu en un pis, en una casa: el darrer any -i això ahir no
es va dir- l'habitatge va pujar un 7,8% a les nostres illes i és
més cara que a molts d'altres indrets de l'Estat espanyol, però
quan un té el sou baix, l'habitatge car, el menjar més car,
almanco pensa que això valdria la pena si tengués uns recursos
per a tots iguals, una sanitat pública que realment fos atenta
amb ell... Però, amb què ens trobam? Doncs ens trobam amb
una sanitat que està totalment saturada, amb una sanitat que té
unes llargues llistes d'espera, i amb un govern del PP que el que
recomana als metges és que facin poques receptes i barates.
Això és la manera d'entendre que Espanya i la nostra comunitat
van bé. Havíem de tenir més hospitals. En començaren un a
Palma. També n'havíem de tenir un a Inca. Vostès tenen un
batle que fins i tot va dir que no es presentaria per al Partit
Popular si no hi havia l'hospital d'Inca fet. No sé què pensa, en
aquest moment, però jo d'ell ja començaria a passar pena,
perquè de l'hospital d'Inca no n'han tornat a parlar.
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Però passem a un altre tema important, el tema de
l'educació, de l'educació en general i de l'educació
universitària. Doncs bé, ens arribaren les transferències de
competències, a aquesta comunitat, en matèria universitària
quan ja tot l'Estat espanyol les tenia, però és que resulta que
no tenim, encara, totes les facultats, ni les tendrem mai
perquè amb els recursos que ens enviaren mai no podrem fer
noves facultats, ens haurem de conformar amb el que tenim,
i el ciutadà d'aquestes illes veu com els seus fills han d'anar
a estudiar a fora, i això sí que li costa uns doblers cada mes.
Ensenyament en general. Estam encantats de tenir les
transferències en matèria educativa. Jo no estaria tant
contenta, perquè durant molts d'anys en aquesta illa s'ha
invertit menys per nin que a la resta de l'Estat espanyol, i en
concret i exactament, per cada nin de les nostres illes
s'inverteixen 279.369 pessetes. No sé per què a la resta de
l'Estat la mitja és de 327.666. Per què els nostres nins han
de tenir una educació de manco qualitat que a la resta de
l'Estat? Clar que ja sabem que des del Partit Popular no hi
creuen massa, en l'ensenyament, i no és que jo sigui
contrària a l'ensenyament concertat i privat, Unió
Mallorquina està a favor, que sempre que sigui millorar la
qualitat ens hi apuntam, però volem que la qualitat de
l'ensenyament sigui bona per a tots i, des de que hi ha el
Partit Popular, la qualitat de l'ensenyament baixa. No entenc
com aquells pares que han de dur els seus fills a les escoles
públiques els puguin donar el seu vot.
Però a més de tot això hi ha un altre tema que afecta a
tots i cadascun dels ciutadans: el transport. Transport públic
pràcticament inexistent a la nostra illa. Clar que tenim un
avantatge: som els que tenim més cotxes per habitants, 780
per cada 1.000 enfront dels 500 de la resta de l'Estat. Això
és bo, i sobretot seria bo si tinguéssim unes bones
carreteres, però tampoc no tenim unes bones carreters i
tampoc no m'explic -i m'agradaria molt que m'ho
explicassin avui aquí- per què l'Estat inverteix en carreteres,
67.202 pessetes per habitant a la resta de l'Estat, i en canvi
aquí, a la nostra comunitat només n'inverteix 17.811? Crec
que realment duim una mala gestió. La conclusió, quina és?
Jo crec que és molt clara: tenim el producte interior brut
més elevat de tot l'Estat, som els primers en renda per
càpita, això no serveix de res, de res positiu, als ciutadans
d'aquestes illes, ben al contrari, gastam el nostre territori i
els nostres recursos naturals, i si avui que les coses van bé,
no procuram per al dia de demà, ens trobarem amb una illa
totalment desgastada i amb uns recursos que el dia de demà
poden ser escassos.
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I qui té la culpa de tot això? Doncs, sens dubte, el Govern,
perquè si s'apunta tots els mèrits, inclosos els del Banc
d'Espanya i els interessos, també haurà d'assumir les
responsabilitats. Doncs bé, jo crec que el problema és que el
Govern del Partit Popular de les Illes Balears mai no ha cregut
en l'autonomia, mai no ha cregut en l'autogovern, mai no ha
tengut un projecte de país, es pensava que això de l'estat
d'autonomies seria un divertiment o una divisió, contestant els
catalans, els bascos, ara se'n temen que això va seriosament,
que les altres comunitats s'espavilen a reivindicar el que és seu,
però han quedat endarrerits.
Que no tenen projecte de país, és una cosa tan evident i tan
clara que basta que ens remunten a fer 10 anys. El 1987,
s'aprova la Llei d'ordenació territorial, es va consensuat, Unió
Mallorquina els va donar suport. Som al 1997, han passat 10
anys, i en 10 anys encara parlam d'unes directrius d'ordenació
territorial, 10 anys d'una llei a una directrius? I mentrestant es
fan (...), es parla de carreteres, sense saber cap on anam. Si a
això afegim que des de Madrid no els pensen aprovar res,
realment la situació és desesperant. Vostès varen fer campanya
electoral d'uns temes molt importants i molt transcendents per
a aquesta comunitat, el primer dels temes importantíssim, el
règim econòmic i fiscal diferenciat per a les Illes Balears, un
règim econòmic i fiscal que era la solució a tots els problemes,
a tot això que jo he dit, era el que compensava totes aquestes
dificultats. Aquest règim, ara ja no ha de ser règim econòmic,
ja no ha de ser règim fiscal diferenciat, ara serà un règim
d'emmagriment, res més.
Reforma de l'estatut. Miri, vostès no creuen en l'autonomia,
el primer Estatut d'Autonomia que es va aprovar a aquesta
comunitat es va aprovar sense el vot del Partit Popular, i un,
com pot confiar que unes persones que no aproven el seu
estatut, llavors el sàpiguen desenvolupar?, però encara
enganyaren una vegada més els ciutadans d'aquestes illes, quan
Unió Mallorquina va presentar una reforma de l'Estatut, aquí,
el Partit Popular la va votar, venien eleccions, s'havien de
defensar els interessos dels mallorquins, dels menorquins i dels
eivissencs, s'apuntaren a la reforma, i llavors, què va passar?,
ja havien passat les eleccions, varen anar a Madrid i a Madrid
els varen dir que no, i vostès tan tranquils, encara no han
explicat al poble el perquè no es varen apuntar els seus
companys de Madrid a aquesta reforma. I ara, ara tenim una
segona oportunitat, ara podríem consensuar una reforma de
l'Estatut que fes que fóssim una comunitat de primera, però
vostès no tenen cap interès a ser una comunitat de primera, que
la gent tengui consciència de la realitat, que som un poble
diferenciat, que som tres illes i que això dificulta les relacions
i dificulta l'economia, vostès ...
(Remor de veus)

... sí, quatre, tenen raó, per una vegada tenen raó, quatre,
Formentera també.
Vostès no tenen cap interès que això funcioni, perquè
quan el poble de les Illes Balears sàpiga que tenim una
llengua, una cultura, una història, un dret, unes institucions
que ja funcionaven fa 700 anys, que ja ens sabíem governar,
no els votarien mai a vostès, i aquí radica el problema.
Una altra de les estrelles que tampoc no s'han solucionat,
que tampoc no els aprovaran, és el conveni de carreteres,
miri que n'hem parlat anys d'aquest conveni de carreteres,
en temps dels socialistes, en temps del Partit Popular, hem
manejat xifres i més xifres, però quina és la veritat? La
veritat és que vostès ens prenen el pèl, i ens el prenen d'una
manera descaradíssima, com es pot un atrevir a dir que
firma un conveni de carreteres, de 57.000 milions, perfecte,
enhorabona, diu "en vuit anys", home, això té truc. Mirin,
vostès em diguin quants de doblers tenen per a carreteres
l'any 98 i quants en tenen per a l'any 99, que és quan
previsiblement vostès governaran, jo, si són 57.000 milions
diré "m'he equivocat, enhorabona, vostès han defensat un
bon pla de carreteres", però si vostès em diuen que en vuit
anys, i que saben vostès qui governarà d'aquí a vuit anys, a
Madrid, poden tenir confiança que seran vostès, em poden
dir "és que qui vendrà haurà d'assumir els compromisos",
però no ho cregui, això no passa aquí, quin compromís va
assumir el Sr. Aznar sobre el tema que havia adquirit el Sr.
González dels funcionaris i els augments? Va dir, "el Sr.
González va dir això, i jo ara opin una altra cosa", els ho
demani als funcionaris si es va respectar el que havia dit
l'anterior govern. Vostès poden dir missa, però a l'únic que
es pot comprometre el Govern d'aquí i el Govern d'allà és
per a l'any 98 i 99, després tenen la barra, perquè no es pot
dir d'una altra manera, de dir "no, és que no hi haurà
peatge", clar que llavors diuen, "és que no hi haurà
autopista", faltaria més, no ens voldran fer pagar el peatge
si no han fet l'autopista primer. És que les veritats a mitges
són terribles.
No tenim autopista, no tenim peatge, no tenim pla de
carreteres, la gent es pronuncia "autopista sí, autopista no",
sense saber realment ni per on han d'anar, ni quin nombre
d'habitants volem tenir l'any 2050, ni quina serà la nostra
situació, tothom es pronuncia.
Jo estic convinçuda que vostès, avui per avui han perdut
els papers, són incapaços de defensar els interessos dels
mallorquins, dels menorquins, dels eivissencs i dels
formenterers, són incapaços, ja han donat tot de si, i, a més,
després de tants d'anys, de tanta divisió i de tants de
problemes, no tenen el cap per pensar en la defensa dels
interessos dels mallorquins, els ve ben just defensar la seva
cadira.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 2 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

Des d'Unió Mallorquina, que tenim un avantatge, li he de
reconèixer, només ens preocupa Mallorca i de passada les altres
illes, tenim un projecte de futur per a la nostra comunitat, i
només tenim un compromís, amb Mallorca i amb els
mallorquins, nosaltres volem donar suport a una reforma de
l'Estatut, a una reforma que converteixi la nostra comunitat en
el que és econòmicament, la primera, amb els mateixos drets
que tenen la resta de comunitats autònomes de primera, no
volem ser de les darreres; volem tenir totes les competències,
les de policia, les d'educació, les de sanitat i volem que venguin
ben dotades, perquè històricament sempre hi hem perdut.
També volem tenir un acord global de fiscalitat i de
finançament en l'Estat, per què de cada 100 pessetes que
nosaltres enviam a Madrid només ens n'han de tornar 16?
Nosaltres ho proposam a la inversa, nosaltres recollim les 100
i ja els enviarem les 16, això és fer país i no el contrari.
I parlant d'imposts no puc evitar pensar en un engany més
que ahir varen pretendre fer al poble de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa, de Formentera, de totes les illes. Miri, dir que es
pretén amb els imposts cedits que són els únics que té la
Comunitat, i que són poquets, actes jurídics documentats,
successions, transmissions patrimonials, pensen baixar el tipus.
Enhorabona, això és important. Ha aconseguit fins i tot un
parell de titulars: "El Govern proposa davallar els imposts",
però escolti'm, primer, aquests imposts són poquíssims, i segon
la gent, encara que no sigui economista, pensa, i la gent diu
"preferesc pagar el 6% d'un milió que el 5% de tres", jo crec
que això ho entén tothom. Si vostès recomanen als notaris que
pugin les valoracions, si el cadastre de cada dia puja, clar que
poden baixar el tipus, però pagarem més, expliqui-m'ho.
En definitiva, nosaltres, la gent d'Unió Mallorquina, estam
per donar suport a un concert econòmic, a una autèntica
reforma de l'Estatut, i també si no és possible aquest concert, a
l'aprovació d'un règim econòmic i fiscal com el que vostès ens
havien fet creure que defensarien a Madrid, el mateix pel qual
nosaltres els donàrem suport. I no ens vengui amb històries
d'"ara Europa pensa", perquè si ho pensa ara, també ho pensava
el 94, i vostès n'eren conscients i ens varen voler enganyar.
Nosaltres tenim voluntat de consens en tot allò que afavoreixi
els interessos de Mallorca, però no ens agrada que ens prenguin
el pèl. Sempre que lluitin per les nostres illes tendran el nostre
suport, però mai, mai no voldrem donar-los suport amb enganys
que van en contra dels nostres interessos.
Però també els he de dir, senyors del Partit Popular, que crec
que estan realment acabats, que són incapaços ja, per més
temps, de defensar els interessos d'aquesta comunitat i que els
ciutadans de cada dia se'n temen més, i fins que a aquesta
comunitat no hi hagi partits nacionalistes, siguin de dretes,
siguin d'esquerres o siguin de centre, valents i capaços de
defensar de ver els interessos d'aquesta comunitat, les coses no
ens aniran bé més que en xifres macroeconòmiques, però en la
realitat de cada ciutadà, en el dia a dia, la veritat és que la
nostra solució només passa per gastar territori, més territori,
recursos naturals i més recursos naturals. I això és pa per a avui
i fam per a demà.
Gràcies, senyor president.

3331

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el
president de la Comunitat Autònoma, Sr. Matas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i
senyors diputats. En primer lloc, vull agrair les
intervencions dels grups, dels representants del Grup Mixt,
del Sr. Balanzat i de la Sra. Munar. Vull agrair, en primer
lloc, al Sr. Balanzat, que sí ha recollit, almanco ho sembla,
l'oferta de diàleg que ahir li vàrem fer, malauradament no
passa el mateix amb la Sra. Munar que com que tenia,
probablement, el discurs preparat, no ha estat capaç de
contestar a la nostra oferta de diàleg, però estic convençut
que ara, ara podrà recapacitar i contestar sobre aquesta
oferta de diàleg que ahir vàrem llançar en aquest discurs.
Amb el seu permís, començaré idò, perquè és més fresc,
per contestar a la Sra. Munar. Dir-li que agraesc el to de la
seva intervenció, almanco la preocupació pels aspectes que
contemplen aquest debat, i naturalment em permetrà que no
entri en qüestions -Sr. President, seria possible no tenir com
sempre a tot el debat, aquesta veu en off, jo crec que no ens
condueix enlloc ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, continuï, desgraciadament ja és ...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
... habitual ...
EL SR. PRESIDENT:
... un bé d'interès d'aquest parlament, tenir veus en off.
Continuï, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Molt bé, gràcies, Sr. President. I gràcies, Sr. Pons,
gràcies per la seva comprensió i la seva educació, sobretot.
Moltes gràcies.
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Miri, Sra. Munar, vostè parla d'un grup dividit, això deu ser
probablement una abstracció, ara que està de moda, aquí hi ha
un grup ben ferm, un grup d'un sol partit i probablement vostè,
la seva experiència del consell insular, és el que li fa interpretar
el que són grups cohesionats, grups dividits, grups que són una
pinya al voltant del seu president, però crec que no és bo fer
aquest tipus de creuament de cables que ens perjudica. Jo li vull
recordar una cosa que ja la vaig sentir ahir i que, amb tot el
respecte que li tenc, crec que confirma que vostè no va escoltar
massa bé la meva intervenció d'ahir. Miri, jo ahir vaig dir, a
més tenc el discurs aquí, ara seria llarg, no, no, no els ho
tornaré a llegir, els promet que no el tornaré a llegir, ho promet.
(Remor de veus)
Voldria no haver de repetir, però jo ahir vaig dir,
exactament: "miri, en un any hem aconseguit majors quotes -en
un any i un parell de mesos-, majors quotes d'autogovern a les
Illes Balears, d'autonomia, d'enfortiment de la nostra
autonomia, que amb els 13 anteriors". Vostè també recordarà
que vaig dir a un moment determinat que moltes de les coses
que es recollien eren fruit de la feina que havien fet presidents
anteriors, ho deu recordar, crec que recorda perfectament que
ho vaig dir així. Però, clar és que vostè o ho vol interpretar
malament o no ho entén, escolti, què ha canviat en aquest any?,
el Govern de Madrid. Que és el que no passava els altres 13
anys i que passa ara?, que hi havia un govern socialista a
Madrid, que no creu en les autonomies i que ho ha demostrat de
forma palesa, que ens ha tengut durant 13 anys a pa i aigua, i
que ara resulta que nosaltres en un any i un parell de mesos
hem aconseguit les transferència d'Universitat en tot el que ens
havia negat tres mesos el secretari d'Estat d'Universitat
socialista. Hem aconseguit l'Inserso en allò que la ministre
d'Assumptes Socials ens negava i ens deia "no haréis una
residencia en Felanitx, no quiero hacerla; no haréis un hogar en
Llucmajor"; nosaltres vàrem aconseguir la residència a Felanitx,
i la llar a Llucmajor.
Vàrem firmar un sistema de finançament autonòmic que és
un sistema que crec que és molt bo no tan sols econòmicament,
sinó que és molt bo perquè ens dóna la capacitat de vincular els
ingressos, això que vostè planteja com a coses etèries i com a
coses que a més crec que no sap exactament el que signifiquen,
això de la capacitat fiscal, de la balança fiscal d'aquí cap allà o
d'allà cap aquí, la passa que es fa amb el sistema de
finançament autonòmic és crucial, són fets, amb aquest sistema
de finançament autonòmic, els doblers que rep la Comunitat
Autònoma, el Govern de la Comunitat Autònoma per al seu
finançament, ja no ve de Madrid, és que no se'n va d'aquí, ho va
dir el conseller d'Hisenda per activa i per passiva, significa que
uns doblers que abans se n'anaven a Madrid, ara ja no se n'hi
van. Que encara se n'hi van a Madrid? Totalment d'acord,
totalment d'acord. I entre altres coses hi ha d'haver, i vostè m'ho
haurà de reconèixer, almanco una part que se n'ha d'anar per
solidaritat, per solidaritat ben emprada, i solidaritat que
nosaltres, des de les Illes Balears, creim que la defensam amb
orgull, solidaritat per ajudar aquells que no tenen les mateixes
possibilitats que nosaltres.

És curiós que vostè em pugui parlar de no protegir el
territori, i es Canons, d'Artà, on era vostè a la Comissió
d'Urbanisme, perdó, el seu grup d'Unió Mallorquina, a la
Comissió d'Urbanisme, on era al Ple el grup d'Unió
Mallorquina, quan no votava a favor el conveni de la
protecció d'es Canons? El Govern balear -fantàstic, és
fantàstic-, el Govern balear va posar damunt la taula i ha
posat i està disposat a posar, un conveni, conveni que, per
cert, va redactar pràcticament un diputat del Partit
Socialista, i després no li ha agradat, però és igual, un
conveni que fa que el Govern balear aporta el 50% del que
costi protegir es Canons, del que costi, això són fets, però
tengui en compte, per favor, quan parli del tema d'es Canons
que són en joc llocs de feina, que estan en joc empresaris,
que no podem sota cap concepte fer que amb la nostra
actitud irresponsable, de qualsevol de les institucions, es
pugui posar en perill un sol lloc de feina i es pugui posar en
perill una empresa, cal pagar, perquè són els drets que té la
propietat privada, hem de pagar. I quan el Govern balear diu
que vol pagar, malgrat no sigui la seva competència, resulta
que el Grup d'Unió Mallorquina s'amaga, no se'n va, qui és
que protegeix el territori?
És cert que no tenim totes les coses com voldríem,
tampoc no va ser vostè capaç de seguir el meu discurs i
veure com jo, des del primer moment, sempre he fet
especial menció d'aquelles qüestions que crec que estan
malament a la nostra comunitat autònoma o que s'han de
corregir, qüestions que em preocupen. La primera qüestió,
la més greu, a la qual vostè no ha fet referència, en absolut,
perquè no li deu preocupar, és l'atur, a mi em preocupen els
sous baixos, però em preocupa molt més que hi hagi un sol
aturat, a vostè no, vostè ven la imatge perquè hi ha més vots
en els que tenen sou, és normal, però no és la realitat. A mi
em preocupa molt més que a les Illes Balears encara hi hagi
una sola persona que no pugui trobar feina o que no tengui
feina, que ...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, jo demanaria que, per favor,
guardassin ordre en aquest debat. Continuï, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sí, gràcies. Gràcies, senyors diputats. Em preocupa més,
és molt més important per a aquest govern i per a aquest
president aquest problema que no els altres, i tots són
importants, però hem de prioritzar perquè nosaltres tenim la
responsabilitat dels fets reals, nosaltres som un govern, un
partit, i un partit i un govern que té responsabilitats de
govern, que ha de passar comptes, i creim que no és de
rebut que puguem tenir aquest problema.
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Vostè diu que la vida és més cara aquí que no a altres llocs.
Perfectament, però no serà vostè, no serà el seu partit qui pugui
aconseguir que puguem corregir aquest problema que tenim a
les Illes Balears, els partits que puguem a un moment
determinat dur endavant aquesta llei de règim especial, una llei
que per primera vegada després de 300 anys farà que les Illes
Balears tenguin un reconeixement de la seva insularitat
específica, del seu cost de la insularitat, qui la durà endavant
són aquells diputats que tenen influència a Madrid, no aquells
diputats marginals, que no tenen en aquest moment quota i
responsabilitat de poder a Madrid, seran aquells diputats que
tenen possibilitats d'influir realment en les coses reals, i de
tornar aquí i dir, "això hem aconseguit, i això és el que ajudarà
que el cost de vida a les Illes Balears, el nostre cost de la
insularitat sigui corregit".
Em preocupa que quan vostè fa l'anàlisi de les coses que diu
que estan malament es deixi coses que a mi em semblen
importantíssimes, em preocupa que no faci una referència a la
joventut, a les drogues, em preocupa que no faci referència als
discapacitats, em preocupa que no parli de la igualtat
d'oportunitats de la dona, em preocupa especialment que vostè
no parli d'aquesta qüestió, em preocupa que no parli dels
nostres empresaris, em preocupa que no parli dels petits
empresaris i de la llei que vàrem anunciar ahir aquí per ajudar
aquests petits empresaris, em preocupa molt que no parli dels
agricultors, em preocupa molt que no parli de la situació que
pateixen els nostres agricultors.
Miri, respecte de l'hospital d'Inca li vull dir molt clarament
com està la situació, que per una altra banda vostè la coneix
perfectament. A l'hospital d'Inca hi ha un compromís del
ministre, en primer lloc hi ha un Pla de salut, el que és el mapa
sanitari on el Partit Popular amb els vots en contra d'altres
partits polítics va incloure l'hospital d'Inca dins la xarxa
sanitària. Què va passar, perquè hem de contar la història?, va
passar que amb una maniobra hàbil, ho vull reconèixer, hàbil,
el Partit Socialista que governava a Madrid, com que no
estaven d'acord amb l'hospital d'Inca, varen accelerar la
tramitació del segon hospital de Palma, molt bé, què ha passat?,
que aquest hospital, gràcies a aquesta política ha passat davant
el d'Inca, però això no vol dir que el d'Inca no es faci, el que
passa és que és d'atemperar el temps d'execució dels hospitals
i de la xarxa hospitalària, perquè tot en un dia no es pot fer.
En canvi, quin és el compromís? El compromís és dur
endavant aquest hospital. Si en aquests moments el Govern de
la Comunitat Autònoma tengués competències en sanitat
exclusives, seria molt més fàcil, aquest projecte es podria dur
endavant immediatament, però el compromís és que el
Ministeri de Sanitat i el ministre en persona, ha compromès al
batle d'Inca la inversió per a la construcció de la infraestructura,
naturalment haurà d'intervenir el Govern balear per poder
finançar en el seu moment el manteniment d'aquest hospital,
però la inversió està garantia, temperada en el temps de
l'execució de la xarxa hospitalària, però hi ha el compromís
ferm, sense cap dubte.
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Transferències de la Universitat. Jo ahir també vaig dir
que em preocupava el tema que els pares de famílies de les
Illes Balears, els pares, haguessin d'enviar els nins a estudiar
a fora. Vostè naturalment, per deformació, i la comprenc,
parla dels que se n'han d'anar a la península. No, no senyora,
és molt més greu el que ha de venir de Formentera aquí i el
que ha de venir d'Eivissa o de Menorca aquí, és que és molt
més greu, és que no podem anar així, o feim país o no feim
país, o feim país o només feim Mallorca, no, a mi em
preocupen els universitaris que se'n van a Barcelona, i
tendrà notícies aviat, perquè ahir les vaig anunciar. Em
preocupen, però em preocupen més els de Menorca, els
d'Eivissa i els de Formentera, que no tenen possibilitat de
fer estudis universitaris de cap tipus, i per això un any
després que el Govern balear tengui les competències en
universitat, inaugurarem l'extensió universitària a Eivissa i
la inaugurarem a Menorca. Fets són fets, i comanden.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, senyores i senyors diputats. Em veure en
l'obligació d'haver de cridar l'atenció de manera individual
a segons quins diputats i diputades. Continuï, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Continuï, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Pel que fa a ensenyament, li vull dir que vostè oblida una
qüestió que jo crec que és important de dins l'anàlisi
d'aquesta preocupació que crec que ha quedat molt palesa al
llarg del meu discurs d'ahir i de declaracions anteriors, vostè
no pot oblidar la subvenció, la gratuïtat de l'ensenyament,
quan vostè presenti dades, les ha de presentar homogènies,
vostè no pot presentar unes dades aquí de despesa
d'ensenyament públic sense oblidar l'ensenyament concertat,
l'ha d'incloure, vostè ho sap, és una entesa en aquesta
matèria, és l'autora del model educatiu vigent a les Illes
Balears, del Partit Popular, naturalment, i d'Unió
Mallorquina, i per tant vostè sap perfectament que s'ha de
tenir en compte l'educació concertada.
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Transport públic inexistent? Jo crec que vostè té el discurs
prefixat, perquè què més vol que el reconeixement que tenim
mancança en transport públic; jo ho he reconegut i no se'm
cauen els anells; és que ho he reconegut molt de temps. Però la
diferència quina és? Que nosaltres intentam corregir aquelles
coses on creim que ens hem equivocat, o que no hem fet tot el
que podíem fer, quasi sempre perquè ens falten doblers, també
ho he de dir: els doblers no són il•limitats, i no totes les coses
es poden fer. Però nosaltres hem posat en marxa, tenim un pla
de transports, però és que a més aquest pla de transports ja està
concretat amb el projecte més important, que es farà en inversió
d'infraestructura de transport, que és dur el tren que va de
Palma a Inca fins a sa Pobla, passant per Llubí i per Muro, i
després fins a Alcúdia; un projecte molt ambiciós, important,
que a mes -i ho vull dir, ho vull recordar- s'ha de sumar a la
inversió que ja hem fet al tren, i que és espectacular. Hem
invertit mils de milions de pessetes en millorar el servei del
transport ferroviari, cosa que durant tots els anys que aquesta
transferència no va estar transferida, no es va invertir ni una
sola pesseta. I nosaltres hem aconseguit invertir mils de milions
per millorar un servei, i tenim en aquests moments un servei
que té un índex d'acceptació molt alt.
La inversió en carreteres: Vostè diu que és la més baixa
d'Espanya. Jo estic d'acord amb vostè. Li repetesc: estic
totalment d'acord. Durant 13 anys el Sr. Borrell sortia, deia:
"Plan multimillonario de inversión en carreteras", i a les Illes
Balears, ni la pedrea. És ver, és que ho hem patit durant 13
anys. Però és que en aquests moments tenim l'oportunitat
d'arreglar-ho. De totes maneres no s'ha d'oblidar que l'únic
moment on el Partit Socialista Obrer Espanyol de Madrid va
voler finançar una obra important, una autopista a les Illes
Balears, que va ser l'autopista d'Inca, crec que era l'any 83,
Unió Mallorquina no ho va voler. Unió Mallorquina va impedir
que es fes l'autopista a Inca en aquell moment finançada per
Madrid. Qualque responsabilitat deu tenir Unió Mallorquina
respecte d'aquesta baixa inversió.
Miri, el Partit Popular és un partit que té un programa
electoral, que té una ideologia, i que defensa un model
autonòmic, i que l'ha defensat amb fets durant tots aquests anys.
El Partit Popular en aquest moment ha iniciat la reforma de
l'Estatut d'Autonomia, aposta per una reforma de l'Estatut
d'Autonomia, consensuada, sense rompre els grans equilibris,
sense rompre el que nosaltres creim que són els eixos
d'enteniment bàsics per a la bona convivència d'aquest projecte
de país. I continuarem. Li deman la seva ajuda, li deman la seva
col•laboració, li deman que Unió Mallorquina si té interès en
reformar l'Estatut assisteixi a les ponències i a les comissions.
Unió Mallorquina no ha assistit a les ponències i a les
comissions. Només li deman que assisteixi, que Unió
Mallorquina ens ajudi, als representants en aquest moment del
Partit Socialista i del Partit Socialista de Mallorca, que estan
fent una molt bona feina en aquesta reforma de l'Estatut, i que
puguem discutir allà on hem de discutir, en aquest Parlament,
i veure d'arribar a un enteniment. Però el primer que hem de fer
és ser-hi; si no hi som, difícilment podrem arribar a acords.

Les directrius d'ordenació territorial, en parlarem ara,
contestant el Sr. Balanzat. Però, escolti, el Pla d'ordenació
de l'oferta turística, tota la legislació que s'ha fet, dels
decrets de regulació de l'oferta turística a les Illes Balears
són molt important, no els menyspreï d'aquesta manera, com
si fossin marginals. Són normes bàsiques, essencials. Jo
comprenc perfectament que un partit, que a més em va
cridar moltíssim l'atenció, com és Unió Mallorquina, que
aquest estiu proposa que la solució a l'overbooking és que
tots els contractes que facin els hotelers -privats,
afortunadament- de les Illes Balears passin per una
fiscalització i per un registre públic, aquest
intervencionisme des d'un partit que vol ser liberal, crida
l'atenció. Nosaltres rebutjam radicalment qualsevol solució
d'aquest caire i qualsevol solució intervencionista. Vostès
s'imaginen tots els hotelers quan fan els contractes anant a
fer la coa a l'administració: "Escolti, posi'm un segell..."
Home, no, no; crec que no és el camí.
La reforma de l'Estatut del 91 el problema més greu que
va tenir és que va estar cinc anys guardada dins un calaix.
És una reforma que li passen cinc anys per damunt, i perd
actualitat, perd vigència i perd sentit en moltíssims dels seus
plantejaments.
Respecte del tema del funcionaris, de la pujada als
funcionaris, jo crec que tendrem ocasió de parlar-ne, però la
realitat sobre la pujada del sou als funcionaris, almanco al
Consell Insular, estarà vostè d'acord amb mi que és almanco
curiosa, perquè ha estat un espectacle. La qüestió dels vuit
anys del conveni, perdoni'm però ni tan sols hi entraré. És
que ja em pareix ridícul, i li dic amb molt bones paraules, o
almanco amb bona intenció: ridícul. Les carreteres no es fan
en un any; aquí hi ha enginyers de prestigi, les carreteres no
es poden fer en un any, i a més a mi no em sap greu
planificar a vuit anys vista. Només faltaria que fóssim
capaços de fer 29 projectes de carreteres en un any o en dos
anys, i no poguéssim planificar i fer un acord a vuit anys.
De totes maneres, gràcies per la seva intervenció, i li
record, Sra. Munar, l'oferta de diàleg que ahir li vàrem fer
des d'aquesta tribuna.
El Sr. Balanzat em diu que el Sr. Matas és el responsable
de tot el bo i de tot el dolent que passa en el món. Em sap
greu, però no era la meva intenció. La meva intenció crec
que va quedar palesa també amb el discurs, que no li
amenaçaré amb tornar-lo a repetir, però era precisament fer
un reconeixement de culpa de les coses que crèiem que eren
millorables; i en canvi, sense cap tipus de complex ni de
rubor, poder exposar aquelles coses que nosaltres creim que
van bé i que van pel camí que toca anar. De totes maneres,
li deman que crec que no li ha de saber greu que les Illes
Balears vagin bé. Hauria d'estar orgullós. Estigui orgullós
de la seva terra i de la seva gent.
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Quan vostè va contestar ahir al discurs en els mitjans de
comunicació, va dir que havia emprat 30 minuts; avui matí deia
que n'havia emprat 10, i ara al discurs ja ha dit que n'havia
emprat 5. No és una qüestió de temps. Si fos ver que hagués
emprat cinc minuts en qüestions mediambientals -que no és
ver- quins cinc minuts més importants! Les directrius
d'ordenació del territori. Sr. Balanzat, com pot ser que vostè,
que diu que vol dialogar, faci un judici previ de les directrius
d'ordenació territorial sense conèixer-les? Clar, és que no
podem anar a enlloc. Mai no podem arribar a enteniments. Té
raó la gent del carrer quan diu que aquí no feim més que
barallar-nos i no solucionar les coses. Té raó. Com ens podem
entendre si dos anys de feina, d'elaboració de l'acord més
important que en ordenació del territori s'ha de produir a les
Illes Balears, que són les Directrius d'ordenació territorial, dos
anys de feina vostè les rebutja abans de conèixer-les: "No, no,
escolti, no. Com que ve del Partit Popular, fora!". No, escolti,
miri-se-les, estudiï-se-les, i quan se les hagi pogut estudiar,
després faci les al•legacions. Nosaltres estudiarem les
al•legacions, i després les podrem discutir. Però no pot fer un
judici de valor d'aquestes característiques, exactament igual que
vostè, que ja es contagia del seu company de cadira, no pot
sortir a fer la imatge de la foto publicitària a la premsa i dir "la
Llei de sòl rústic és una llei que ho permet tot". Per l'amor de
déu!, si la crítica sempre ha estat la contrària. La seva crítica
sempre ha estat que el Partit Popular seria incapaç mai de treure
una llei de sòl rústic d'aquestes característiques. Aquesta llei de
sòl rústic és la llei més protectora del sòl rústic que hi ha a
Espanya, i vostè no m'ho podrà rebutjar mai: la més
proteccionista d'Espanya. La que ve a continuació, que és la de
València, està a un 50% de protecció que la Llei de sòl rústic.
El que passa és que vostè no s'ho creu. No es creu que el
Partit Popular sigui capaç de dur endavant un projecte de llei de
sòl rústic que limiti les construccions en sòl rústic, les ordeni i,
com li vaig dir ahir, acabi amb les uralites en mig del camp.
Això ho fa la llei. Les uralites que vostè va enmig del camp i
les veu, aquesta llei de sòl rústic és la que les prohibeix. Vostè
amb aquest contagi... -per mi estic avorrint el Sr. Grosske, que
té una mica de son- ...amb aquest contagi de fer un clixé de tot,
vostè vol fer d'una excepció la norma. La norma és que no es
pot construir, a l'illa de Mallorca i a l'illa de Menorca, en menys
de 14.000 metres; 7.000 a Eivissa i 6.000 a Formentera perquè
-vostè millor que ningú ho hauria de saber- aquesta qüestió a
Formentera té una realitat específica distinta, i que la protecció
de 7.000 metres a Eivissa i 6.000 a Formentera és una protecció
important.
Però a vostè no li va bé que tota la gent pugui saber que el
Partit Popular ha presentat i aprovat una llei que limita les
construccions a sòl rústic a menys de 14.000 metres. Aquest
titular a vostè, no li va bé. I vostè intenta agafar l'excepció,
d'una part petita de terreny, i la intenta elevar al titular. Escolti,
aquestes urbanitzacions d'abans de l'any 1958, on no existia
pressió turística a l'illa de Mallorca i a les Illes Balears,
aquestes urbanitzacions es legalitzen per regularitzar una
situació. I som un percentatge mínim respecte del total, i a
vostè el que li hauria de preocupar des del meu punt de vista, és
el total. I no pot sortir vostè aquí a dir que la Len és una
mentida, que la Len no protegeix, perquè la Len és una llei que
aquest parlament ha aprovat al seu moment i és un orgull per
aquest parlament haver aprovat la llei, una llei que protegeix
més del 40% del territori a les Illes Balears.
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El tema de ses Salines d'Eivissa vostè l'havia de treure,
jo repetint-li el discurs li contestaria la pregunta, però clar,
vostè ha de vendre Eivissa, i ha de tornar a repetir el tema
de ses Salines, i sap que la contestació és que li tornaré
llegir el discurs, li vaig llegir ahir, li vaig dir: "Sr. Balanzat,
hi ha un acord parlamentari -per a nosaltres els acords
parlamentaris són sagrats, són importants, per a vostè tal
vegada no tant, però per a nosaltres són sagrats-, hi ha un
acord parlamentari a proposta del Partit Popular de protegir
ses Salines d'Eivissa i Formentera, avançant-nos a la
possible resolució del Constitucional, avançant-nos. Doncs
bé, resulta que en aquests moments, aquest acord és el que
comanda, en aquests moments la protecció és la de la
reserva, i naturalment el Govern d'aquesta comunitat
autònoma, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
actuaran en conseqüència i complint escrupolosament el
mandat d'aquest parlament.
El Pla energètic, diu que no saben res, vostè no devia ser
aquí el dia que es discutiren els criteris, ha passat per aquest
parlament, hi ha uns criteris aprovats, hi ha els eixos bàsics
d'aquest pla d'energia aprovats, i aquest pla d'energia s'acaba
d'acord amb els criteris aprovats pel Parlament, s'acaba de
confeccionar per sortir a exposició pública tal com li hem
avançat.
Miri, vostè també diu que el Partit Popular és un partit
que torna boig -crec que ha dit- per les carreteres. Miri, hem
arribat a un acord del conveni de carreteres, té raó vostè en
una cosa, les carreteres no són totes dissenyades, però sí la
necessitat de la comunicació. Són 29 projectes de carreteres
manco el de sa Pobla-Alcúdia, 28. Vostè surti aquí i em
digui d'aquests 21 projectes, quin vol que no es faci, surti
aquí i digui a la gent de Son Cervera que no s'ha de fer la
variant de Son Cervera, surti, surti aquí i digui a la gent de
Vilafranca que no s'ha de fer la variant de Vilafranca, surti,
surti i digui a la gent de Santa Eulàlia que no vol que es faci
la variant de Santa Eulàlia, surti i digui a la gent de Sant
Antoni que no es faci la de Sant Antoni, surti i digui que no
vol que es faci la segona ronda de la ciutat d'Eivissa, surti i
digui que no vol que es faci la carretera que vostè vulgui,
surti aquí i digui-ho, vostè pot sortir aquí i dir, "mirin, jo
crec que, tal com va l'assumpte, a Palmanova ens poden
aturar, i de Palmanova a Peguera no necessitam cap via
d'accés ràpid", perfecte, ho puc admetre, no ho compartesc,
però l'únic que li deman és que tengui la valentia de dir-ho,
que tengui la valentia de dir a la gent de Son Ferriol que no
han de tenir un desdoblament fins a Son Ferriol,
senzillament.
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Del Pla de transports ja n'he parlat abans. D'on treurà els
doblers? Home, això és el darrer que em faltava per sentit.
Nosaltres tenim perfectament controlat com finançarem el tren,
si no haguéssim fet el tren, perquè no el feim, i ara, com que
l'hem fet, l'ha fet el Partit Popular, i a vostè això li fa por, ara
resulta que, "d'on el pagaran?, com s'atreveixen a fer un tren?,
d'on el pagaran?" Escolti, la realitat és que el Partit Popular farà
el tren i el Partit Popular ampliarà el tren d'Inca fins a Alcúdia.
Ha dit que era un apèndix de cosmètica verda, el tren. Està
molt bé aquesta frase, 4.000 milions de pessetes d'inversió en
tren, i resulta que el tren és un apèndix de cosmètica verda.
Li vull donar la raó en una cosa que em sembla important,
i també a la Sra. Munar, que ho ha dit. Fa molt de temps que
parlam de les DOT, és ver, jo estic d'acord que les directrius
d'ordenació territorial hagués estat desitjable que haguessin
estat aprovades abans, però no ha estat possible, ningú no és
perfecte, però almanco les hem tret, hem fet dos anys de feina
i les hem tret, jo crec que almanco la bona voluntat de treure les
directrius d'ordenació territorial, de discutir-les, d'iuntentar
aprovar-les, existeix. Aquesta és la nostra voluntat. "Darrera les
DOT ...", vostè no coneix les DOT?, i ja està, deixam sospita de
dubte, "darrera les DOT ...", per l'amor de Déu, Sr. Balanzat, si
té alguna cosa a dir, digui-la, si vostè ha de fer qualque
acusació, faci-la, tengui la valentia de pujar aquí i fer-la, però
no em deixi sospites de dubte, no n'accept ni una de sospita de
dubte, "darrera les DOT ...".
Miri, jo comprenc, és ver, i en això l'admir, vostè està totsol,
i vostè ha de saber de tot i no pot, està totsolet, els altres, tots,
tenim molta gent, especialistes, jo en això l'admir, comprenc
que no pot parlar d'educació, vostè, no sap de què parla, només
dels sous i poc més, escolti, si vostè ni tan sols sap quin és el
cost efectiu de la competència deslligat en capítol 1, capítol 2
i capítol 6, no ho pot saber mai, és a dir no pot dir que hem fet
una transferència que només ha servit per pagar els sous, és que
no és ver, és una animalada dir això, però jo comprenc, de ver,
que de vegades existeixen dificultats, no?
No em compari xifres que no són homogènies, 40.000
milions d'educació, 57.000, els 57.000 són en 8 anys, i 48 per
8 són 320.000, no són 40.000, 40.000 per 8 són 320.000 milions
de pessetes, no pot comparar 57.000 amb 40, si vol compari'm
57.000 amb 320.000 milions de pessetes.
Vostè diu que no ha existit debat del model educatiu,
escolti, ho vaig dir ahir, el conseller ha demanat una
compareixença voluntària. Tenim intenció de poder debatre el
model educatiu, tenim preocupació per l'educació, sentim
preocupació per l'educació, i de ver que la volem consensuar.

Diu que vaig tocar de passada la reforma de l'Estatut,
tant de bo, que la vaig tocar de passada, perquè, si no,
hagués pogut estar tres o quatre hores. Jo crec que vaig
tocar amb profunditat la reforma de l'Estatut, el que
significa, eren un dels cinc punts bàsics que jo explicava, i
em diu que vol llistes separades consell insular-govern. Em
sembla molt bé, a mi em sembla molt bé que vostè vulgui
aquestes llistes separades, però s'haurà de posar d'acord amb
els seus. Clar, vostè parla que nosaltres miram les eleccions
del 99, quan vostès tenen reunions per un pacte electoral del
92, nosaltres no, i resulta que aquesta llista única, aquest
pacte d'esquerres que Els Verds i el Partit Socialista i
Esquerra Unida conformaran, no estan tots d'acord, s'hi
hauran de posar, què farà, què farà si els partits que van amb
vostè no volen llistes separades?, què farem?, ens hem de
posar d'acord, el que no pot ser és enganyar la gent. Vostè
vol llistes separades, i resulta que es presenta a un mateix
partit amb tots els socialistes i els socialistes no volen ...,
home, no, jo no dic que hagin de ser separades o no, ni vull
entrar a cap judici de valor en la postura de cap partit, en
absolut, l'únic que dic és que s'hauran de posar d'acord,
hauran de tenir un sol missatge cap als electors.
Miri, jo crec que vostè, Sr. Balanzat, té un problema, té
un problema que per a mi és molt greu, un problema molt
important. Jo conec una mica, Sr. Balanzat, el que són i el
que representen partits verds a Europa, per exemple, i jo li
dic una cosa, vostè, Sr. Balanzat, no és verd, no, no, i li ho
dic seriosament ...
(Remor de veus)
... vostè, Sr. Balanzat, el problema que té és que abans
de ser verd, que és el que són els partits a Europa, vostè és
socialista,...
(Rialles)
... clar. Vostè, Sr. Balanzat, amb el seu permís, amb el
seu permís, miri, Sr. Balanzat, a més, estic content que les
senyores i senyors diputats s'ho passin tan bé.
Miri, sincerament, jo la idea que tenc del que és un grup
verd, me la dóna una associació con Greenpeace, per
exemple...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, guardin silenci. Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
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EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President. Vull insistir. Deman un torn d'al•lusions.

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Balanzat, jo tenc una idea
del que ha de ser una actuació d'un grup que primer defensa els
interessos de l'ecologia, que interessos de partits polítics
concrets, i per això li pos l'exemple de Greenpeace. Greenpeace
crec que és una associació que és capaç de defensar l'ecologia
per damunt de tot, i només per això a mi em mereix tot el
respecte del món. Miri, vostè el que no pot fer és estar contra la
incineradora o no estar-hi segons qui la presenti. Greenpeace va
estar contra la incineradora quan la incineradora la defensava
el Partit Popular amb el seu president el Sr. Joan Verger, i va
estar contra la incineradora amb el pacte d'esquerres del Consell
Insular, quan el responsable era el Sr. Sampol, hi va estar
absolutament igual, en contra ...
(Rialles)
... no hi ha hagut un canvi de postura, en canvi dins vostè sí
que hi ha un canvi de postura que jo li vull intentar demostrar.
Vostè fa un parell de mesos va dir a unes declaracions que
era escandalós que el president de la Comunitat Autònoma -ho
va dir així- fomentàs el turisme a altres països com si fos la
setena meravella del món; vostè va dir que el president de la
Comunitat Autònoma era l'ambaixador del sector hoteler que ha
estat destruint durant 30 anys el nostre litoral, i el president
Matas se'n va a Estats Units, se'n va a Dominicana a defensar
aquest projecte, a la defensa dels nostres hotelers i a defensar
que els hotelers vagin també a destruir aquests països. Jo no
estic d'acord amb aquestes declaracions, però ho respect, em
sembla molt bé que vostè ho digui, però clar, quan tots els seus
se'n va a Cuba a fer el mateix, vostè calla. Quan el seu company
de taula se'n va a Cuba a passar un cap de setmana, ...
(Rialles)
... vostè no diu res. Què passa?, què passa?
Sr. Balanzat, el model de Cuba i el model de Dominicana,
ecològicament parlant, són distints? És distint si ho fa el Partit
Popular o si ho fa la gent d'esquerres? La gent d'esquerres té
carta blanca? La gent d'esquerres sí ho pot fer i nosaltres no?
Sr. Balanzat, si vol vostè merèixer el meu respecte polític,
pugi a aquesta tribuna i expliqui, expliqui per què vostè només
es posiciona en contra de tot allò que a vostè li semblen atacs
a l'ecologia quan surten del Partit Popular, pugi i digui aquí el
perquè de les seves raons, per l'absoluta entrega a l'esquerra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Vostè tendrà el seu torn per fer totes les referències que
vulgui, Sr. Diputat. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No sé que ha
pres avui el Sr. Matas per esmorzar, però estic al•lucinat.
Només tenc cinc minuts, per tant...
Per exemple, en principi parlarem de les DOT, de les
directrius d'ordenació territorial. Vostè em diu que jo ja he
fet un judici previ, i que ja les he rebutjat. No és cert. Jo he
dit, en les meves declaracions, que el grans principis que
inspiren les DOT em semblen precioses, i també he dit que
Els Verds estam disposats, quan faci falta, a seure'ns a una
taula, a dialogar, a consensuar i a discutir el que faci falta.
Però consensuar i discutir vol dir que el Partit Popular haurà
d'escoltar -com a mínim per primera vegada haurà
d'escoltar- i haurà d'acceptar coses que venguin de
l'oposició. No com ara. Per tant, ni cap judici previ, ni això.
Diu que faig un judici previ sense haver-les conegut. Bé,
no les puc conèixer si vostè, el primer que fa, abans de durles al Parlament, és muntar exposicions i fer propaganda en
els mitjans de comunicació. En tot cas, és aquí on les hauria
de dur primer perquè les poguéssim veure i discutir.
Òbviament, sobre la llei de Sòl Rústic, no puc estar més
en desacord amb vostè. A mi m'és igual que, aparentment,
sigui la llei de Sòl Rústic més proteccionista d'Espanya,
m''es igual, jo estic convençut que, per a les nostres illes no
serveix en absolut, no serveix per a res. És mentida que
tenim el 40% protegit, és una absoluta i podrida mentida. Ja
està bé, de dir que tenim el 40% protegit. És mentida. Tenir
el 40% protegit vol dir que és un 40% de sòl en el qual no
es pot fer res, o gairebé res, i no és el cas, perquè es poden
fer moltes coses.
En el tema de Ses Salines, estic content que hagi canviat
d'opinió. Els seus col•legues de les Pitiüses sempre han dit
que volien fer un decret en el qual la figura que havia de
servir per a Ses Salines era la de parc natural. Ara vostès
diuen que no, que no volen fer-les parc natural, que
respecten la reserva natural, i que esperaren saber què passa
en el Constitucional. Enhorabona, estic content que hagin
canviat d'opinió.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, Sr. President. Per al•lusions.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Balanzat.

Ha dit una frase de la qual vostè quedarà presoner per a
sempre. Ha dit que els acords parlamentaris són sagrats. No
es preocupi, tots els grups utilitzarem això, contínuament,
i li recordarem. No sap el que ha dit, Sr. Matas.
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Conveni de carreteres: hem de dir que, pràcticament, el 75%
de tots els sous d'aquest conveni són per a autopistes, que és el
major impacte important que tenen aquestes illes. Del tren,
encara no han fet res. Ja veurem si ho fan. Em sembla molt bé,
i crec que és absolutament insuficient el tram de tren fins a
Inca, crec que s'hauria de fer un esforç més important.
En temes d'educació, jo estic convençut del que he dit. Crec
que el que s'ha pressupostat és per pagar els sous als professors,
i poc més, i crec que ho puc dir, entre d'altres coses, perquè
som mestre d'escola i conec una mica el tema.

Jo crec que tot aquest tema de Cuba, i dels hotelers, i
aquesta mescla d'incineradora -després ja no ha continuat
parlant d'incineradora-, vostè no sap ben bé com atacar els
ecologistes, i com atacar els verds, i mescla coses, i se les
inventa i ens vol donar lliçons de com hauria de ser un
autèntic partit verd. Quasi ha dit un partit verd que no es
fiqui en política. Té pels, eh? Un partit verd..., no això de la
política no és dels verds, els ecologistes han de fer una altra
cosa, però ficar-se en política no. No, això és lleig. Res més.
Gràcies Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Després ja ha començat a desbarrar, i ha començat a parlar
de Verds a Europa, a dir-me com ha de ser, quina és la idea que
el Sr. Matas té sobre Els Verds, però a mi tant me fa! -perdoni
l'expressió- del que vostè cregui que ha de ser un verd. Faltaria
més. Greenpeace és una ONG que té com a missió conscienciar,
i pressionar i sensibilitzar tots els partits polítics, totes les
institucions, per tal d'afavorir el medi ambient. Un partit verd
és un partit polític que està dins les institucions, i el seu paper
no és, exactament, el mateix que el d'una ONG. No és
exactament el mateix i convendria, Sr. Matas, que vostè ho
sabés.
Diu que som socialistes, Déu meu!, i que els verds, a
Europa, són una altra cosa. Jo vull recordar que jo,
efectivament, no som socialista. però he de recordar, m'agradi
o no, que a Alemanya, a molts estats federats, hi ha els socialdemòcrates i els verds que governen junts. Què ha passat a
França?, per exemple. O, què ha passat a Itàlia?, on hi ha un
pacte progressista on també hi són els verds. Per tant, si algun
dia hi ha un pacte progressista en el qual també hi som els
verds, no seria un cas excepcional, sinó que seguiria una línia
que ha començat ja fa molts anys a Europa, i que ara està
passant, entre d'altres llocs, per Galícia. Per tant, no crec que
això hagi d'escandalitzar ni hagi de preocupar ningú.
Després ja ha començat i ha dit que els verds hem canviat de
postura sobre la incineradora. Però després ha començat a
parlar de Cuba. I a mi que m'importa Cuba? Jo no hi he estat
mai, a Cuba. I parla dels meus, com si jo m'hagués de sentir
implicat en tot el que fan els altres. Escolti, jo som dels Verds.
Hi ha uns senyors que són del PSM, un senyors que són del
partit socialista, un senyors que són d'UM, i uns senyors que
són d'Esquerra Unida. Cadascú té el seu partit, la seva
ideologia, la seva manera de fer les coses. Per tant, el fet que en
alguns punts, en alguns casos, en molt o poc, coincidim, no vol
dir que del que fa un, ben fet o mal fet, els altres n'haguem de
ser corresponsables. Només faltaria.
Parla de les llistes separades, que ens hem de posar d'acord.
No es preocupi, ja ens posarem d'acord. De totes maneres, per
les meves informacions, la majoria de partits, o alguns partit
grans, encara no han dit la seva darrera paraula, en el tema de
les llistes separades. Per cert, no sé encara quina és la seva
opinió respecte d'aquest tema, i seria interessant conèixer-la.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la
paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La veritat és
que hem tengut l'oportunitat de tenir una estona distendida.
Hem rigut abastament, veient com el Sr. Matas desvariava,
perquè del que ha fet, en aquesta tribuna, en la seva rèplica,
en mallorquí en diuen desvariar.
Em diu que jo tenia el discurs preparat, perquè vostè
m'havia demanat diàleg i consens. Jo li dic que estic
disposada al diàleg i al consens per a tots aquells temes que
siguin la defensa de la nostra Comunitat en general, i de
Mallorca i dels mallorquins en particular. Li he dit
claríssimament. No se'm pot acusar, precisament, de tenir
els discursos preparats. Tenc bastanta capacitat
d'improvisació, cosa que faria falta que vostè practicàs.
M'ha dit -i ja és d'un total atreviment- que té un partit
cohesionat. No es fiqui en embolics, Sr. Matas, no s'hi fiqui.
Tota Mallorca, i tota Menorca i tota Eivissa saben que té un
partit dividit, i això passa, en els partits, de tant en tant.
Com pot dir que té un partit cohesionat? No veu que fa
riure? Després encara posa l'exemple de Consell de
Mallorca. Un altre atreviment. Miri, en el consell de
Mallorca hi ha un pacte entre diferents partits polítics.
Gràcies al consens i al diàleg ens entenem. Vostè té un
partit dividit, són dues coses diferents. No les compari. I no
rigui, Sra. Estaràs, perquè aquests partits -que són molts-, a
través del diàleg han aconseguit mantenir-se dos anys en la
presidència, dos! En canvi els seus, que estan tant units, en
dos anys, han tengut tres presidents.
(Rialles)

DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 2 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

Convé tenir memòria i no ficar-se on no li demanen. El
Govern socialista no creia en l'autonomia. Per paga, els seus hi
creuen molt, exactament el mateix. Als seus, els han obligat a
agafar determinades competències: la d'universitat, ja no
quedava altra comunitat, què havien de fer?, els l'havien
d'endossar, i els la varen endossar amb unes quantitats
econòmiques ridícules.
Del tema de l'ensenyament en general, el mateix. Què no ho
ha vist, a començament de curs, que ningú no estava
conforme?, que era insuficient. Això de l'autogovern no és tenir
més competències, que els les endossin des de Madrid.
Significa tenir més competències, però ben dotades, que facin
que el ciutadà vegi que, quan les competències es gestionen des
d'aquí, les coses van millor. Però, si han d'anar igual o pitjor, se
les poden quedar a Madrid, a les competències.
També em diu que jo li he dit que vostè no protegeix el
territori. Miri, en primer lloc, jo no li he nomenat en tot el meu
discurs, es veu que no se n'ha adonat. Havia parlat del Govern
del Partit Popular de les Illes Balears, no de vostè com a
President. Però diu que jo he dit que vostè no protegeix el
territori. No li he dit això, li he dit que tenir el producte interior
brut de tot l'Estat significava consumir territori i recursos
naturals. Li he dit això, i vostè no m'ho pot rebatre.
Conveni de Es Canons: quina habilitat en ficar-se allà on no
toca. Miri, on eren els d'Unió Mallorquina, a la comissió, a
cercar els del PP? A cercar els del PP, que havien sortit de la
comissió, perquè no sabien si votar blanc o negre. Allà havíem
anat. I per què no ho sabien? Perquè vostè és ben conscient que
el tema del conveni de Es Canons és un absurd, i que no toca
Mallorca ni té seny. El conveni de Es Canons no és necessari si
vostè, com a President del Govern, protegeix amb les armes
que, com a President i com a Govern té. Vostè vol un conveni
que faci que el Consell Insular de Mallorca pugui tenir
dificultats econòmiques el dia de demà. Això és el que pretén.
Perquè si el que pretén és protegir, protegeixi, vostè és el
President del Govern. Quina necessitat té de signar convenis
amb el Consell Insular de Mallorca? Com podem creure que el
Partit Popular pugi protegir? si fa dos dies que defensaven no
sé quants cinemes a Marratxí, estan en totes les urbanitzacions
de Santanyí, en totes les de Llucmajor... Justament només són
Es Canons d'Artà? No veu que si li veu molt el llautó! No s'hi
fiqui.
Miri, si d'una cosa no se'm pot acusar és de no ser valenta i
que m'amag. Unió Mallorquina no s'ha amagat mai, i la seva
presidenta menys. Qui s'amaga és vostè, sinó ho demanin als de
Felanitx.
(Rialles)
Vostè s'ha amagat moltes vegades. Jo no m'he amagat mai,
Sr. Matas.
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Que no em preocupa l'atur? Jo no li he dit, que no em
preocupàs l'atur. Em preocupa l'atur i em preocupen tots els
problemes que afecten l'illa de Mallorca. Ara bé, què té a
veure una cosa amb l'altra? Què té a veure que els nostres
vidus i vídues cobrin menys, que els pensionistes cobrin
menys i que els sous siguin més baixos? Això és el que jo
li he preguntat i vostè no m'ha contestat. Em preocupa l'atur,
i em preocupen tots els problemes, però vull que em contesti
per què, si som els primers en renta per càpita, tenim sous
més baixos, les pensions més baixes i també les de viduïtat.
Jo crec que la pregunta és bastant fàcil.
Què els partit marginals no tenen solucions per a la
nostra Comunitat? Miri, alerta que, d'aquí a un parell d'anys,
no hagi d'acudir a aquests partits marginals. Els que són
capaços de fer els partit marginals vostè ja ho hauria de
saber, i, per tant, no hauria d'ofendre tots els votants
d'aquells partits que són minoritaris, com pot ser Unió
Mallorquina, però que són tant valorats i que han de tenir el
mateix reconeixement que tots els altres. Però, a més,
precisament són partits marginals els que han aconseguit
que les coses canviïn dins l'Estat espanyol. Són els partits
nacionalistes de les diferents comunitats autònomes els que
han fet avançar les autonomies i l'autogovern. Han estat els
catalans, han estat els bascs, i han estat els canaris. I els
canaris, el primer any, només tenien un diputat a Madrid.
Però el poble va reconèixer que valia més un diputat
nacionalista a Madrid, que molts altres que -voldria saberquè hi van a fer.
Què a mi no em preocupa el tema dels empresaris. Miri,
em preocupa i, afortunadament, saben perfectament què
pens, i què pensa el meu partit, perquè s'han preocupat de
demanar-nos-ho.
Nosaltres estam preocupats pel tema de drogues, de
joves..., però vostè sap perfectament que a mi ja se m'encén
la llum vermella, que jo tenc cinc minuts de rèplica, i que
vostè tanca el debat amb tot el temps del món. Clar que, pel
que li serveix, valdria més que li passassin.
Parla d'educació, parla de carreteres, i es fica, una
vegada més, en temes que crec que no són gens
convenients. L'any 83, quan es va fer l'autopista, i quan es
va decidir, aquí comandava qui ha comandant sempre, el
Partit Popular i el Sr. Cañellas. Que m'ha d'explicar a mi, i
a Unió Mallorquina, que en aquests moments nosaltres
fóssim els culpables? Això no s'ho pot creure ningú, perquè
qui comanda i governa és qui té la responsabilitat, del que
és bo i del que és dolent.
M'ha dit també que no volia entrar en el tema de
carreteres. I ho crec, que no hi vol entrar, en el tema de
carreteres, perquè el tema de carreteres és un d'aquells
temes que són ridículs i enganen el ciutadà. Vostè ha dit que
havien estat tretze anys esperant que, des del Govern
socialista, els donassin doblers per a carreteres. Si tenia
tretze anys d'espera, hagués pogut fer molts projectes, ja els
hauria de tenir tots fets i a punt, els projectes, no importa
que els comenci a fer ara.
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Però, a més, 57.000 milions en vuit anys és el mateix que dir
300.000 milions en quinze o vint. És no dir res. Vostè digui què
donaran en carreteres -tampoc no ho ha contestat abans- per a
l'any 97 i 98, que és quan els seus es responsabilitzen. L'any
2000 o 2001 pot haver-hi un altre govern a Madrid, o en
aquesta Comunitat, i les coses poden canviar...
EL SR. PRESIDENT:

Vostè no pot dir que no tenim, que la llei d'espais
naturals no és una llei que protegeix el 40% del territori de
les illes. És una llei de la qual, aquest Parlament, sempre
n'ha estat molt orgullós, tots els partits. És una llei que tots
els partits, de tots els colors, de totes les ideologies, sempre
hem mostrat com un gran avanç en el camp de la protecció
del territori. Quasi és una llei modèlica, és una llei que, fins
i tot, ha estat alabada fora d'Espanya, posant el nom de les
Illes Balears com un exemple de protecció del territori.

Acabi, Sra. Diputada.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Després del que ha dit el President de
la Comunitat m'hauria de deixar parlar un poc més, perquè
després diu que no em preocupa d'aquest tema.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, vostè, en aquest moment, fa nou minuts que
parla. Per tant, no pot culpar aquesta presidència de falta de
generositat en el temps.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Sr. Matas, què invertiran en
carreteres el 97 i el 98? Això és el que vull que em respongui.
El que faran l'any 2050, la veritat, no em preocupa en aquest
moment. Vostè sap que els presidents poden, en un moment
determinat, comprometre's i després no acomplir, perquè el Sr.
Aznar n'és una bona prova, que no va acomplir els acords que
havia pres l'anterior President de Govern.
I no em digui què he de fer. No em doni lliçons des
d'aquesta tribuna, perquè jo, Sr. Matas, ho tenc clar, i vostè ha
fet feina abastament amb el seu grup, i amb el seu govern. Per
tant, li recoman que es dediqui als seus, i deixi que l'oposició
faci el que li correspon: oposició.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sr. President, Sr. Matas, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc,
Sr. Balanzat, la seva intervenció corroboro -jo crec que al
100%- les meves paraules. Miri, vostè demana per què no
coneixen les DOT, i per què feim tot aquest volum d'informació
pública per donar a conèixer les directrius d'ordenació
territorial als ciutadans de les Illes Balears? Miri, perquè creim
que és la millor manera de poder arribar a acords. Creim que és
molt positiu que les directrius d'ordenació territorial s'exposin
a un lloc públic, amb tots els mitjans que siguin necessaris,
perquè tothom pugui opinar. Podem estar equivocats, però jo
crec que aquest és el camí -el camí ja l'hem explicat moltes
vegades, a vostè, tal vegada, se li haurà passat per alt. Però,
escolti, el camí és exposar les directrius perquè totes les
associacions, tothom que tengui inquietud, que tengui
responsabilitat respecte de totes les qüestions d'ordenació
territorial pugui dir la seva, pugui fer les al•legacions que estimi
oportunes, i després d'haver recollit o analitzat aquestes
al•legacions a les directrius, aquestes hauran de passar pel
Parlament. Aquest és el camí, aquesta és la planificació de
l'aprovació de les DOT. Jo crec que és un camí coherent, vostè
no ens pot acusar d'amagar aquestes directrius, tot al contrari.
Quan vulgui em digui dia i hora perquè li mostres i expliquem
les DOT. Cap problema, dia i hora. Quan vulgui.

Li vull tornar a dir: sempre -i ho he dit per activa i per
passiva- respectam el Parlament de les Illes Balears. Fins i
tots, en aquesta nova etapa, en aquest nou curs que acabam
de començar, hem avançat la nostra intenció de fer
participar més el Parlament, amb compareixences
voluntàries, amb diàleg, amb consens, respectar molt més el
paper que ha de tenir el Parlament dins una autonomia com
la nostra, respectar sempre poder tenir el diàleg necessari i
escoltar les opinions imprescindibles per poder arribar a
acords que beneficiïn tota la població. Tenim respecte pel
Parlament, perquè creim en el Parlament. Per tant, vostè té
tota la nostra oferta, la meva oferta, de poder potenciar el
paper d'aquest Parlament. I ens hi trobarà sempre, és la
nostra voluntat, és la voluntat de poder arribar a acords i de
poder fer que la feina dels polítics en general sigui una feina
amb més prestigi, sigui una feina que pugui recuperar una
part essencial del seu prestigi.
Vull repetir, d'una forma molt clara, el que li he volgut
dir respecte de la meva impressió, la nostra impressió, que
vostè està totalment descoratjat cap a una part de la
ideologia política i que és capaç d'anteposar la ideologia
socialista o la ideologia d'esquerres per damunt de la
ideologia dels verds, de la ideologia proteccionista, de la
defensa de la natura. Jo el respecto, Sr. Balanzat. Vostè diu,
dia 19 de març -Agencia EFE-: Balanzat dijo: Es escandaloso
fomentar en otros países el modelo turístico de las islas como
si fuera la séptima maravilla del mundo, y reprochó que Matas
sea el mejor embajador del sector hotelero que ha estado
destruyendo durante 30 años nuestro litoral. Exclusivamente
ha sido un viaje de un presidente de Comunidad Autónoma que
sólo apoya a los empresarios. Diu: ¿Por qué no acudieron
representantes de las ONG mallorquinas al viaje?
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Miri, jo no li estic discutint, en cap moment, la seva opinió,
respecte del viatge que va fer el President i algun membre del
Govern a aquests països. El que li estic discutint és que, quan
els de l'esquerra, els seus, fan el mateix, vostè no surt i no diu
res. Vostè no ha sortit a criticar el mateix. Per què? És el que li
he demanat i vostè no ha estat capaç de contestar-me. Per què
només critica el viatge a Dominicana quan el fa un president
del Partit Popular i no el fa quan el critica quan el fa algú del
pacte d'esquerres? Per què? Quina raó hi ha aquí?
Com pot ser que l'edifici probablement més gran que hi ha
a tota Mallorca, l'aeroport, com pot ser que vostè, que també va
fer unes declaracions -Denuncian el grave impacto ecológico de
la nueva terminal del aeropuerto-... Escolti, jo puc estar d'acord
amb moltes de les qüestions que vostè ha exposat respecte de
la denúncia del que representa l'aeroport, de problemes que
existeixen a l'aeroport i que tots patim, de problemes de
sobredimensió, dels problemes que vostè vulgui..., jo puc
analitzar els seus plantejaments i hi puc estar d'acord. El que
em crida l'atenció és que vostè només se n'adona que està fet
l'aeroport quan l'inaugura un ministre i el president del Partit
Popular. Vostè no el critica quan es presenta el projecte, vostè
no el critica quan es fan les obres, vostè no critica quin tipus de
projecte es fa, per què el projecte consumeix tanta energia, per
què és un projecte anti-ecològic..., vostè no critic tot això.
Només el critica quan veu l'aeroport acabat. Què li ha passat
per alt l'aeroport? Què no el veia? Si arriba a ser un govern del
Partit Popular qui dissenya el projecte de l'aeroport, i
l'encarrega, no només la guàrdia civil, sinó tot l'exèrcit hagués
estat necessari per poder començar les obres de l'aeroport. Però
com que el projecte l'havia fet el partit socialista, com que el
projecte venia d'un partit d'esquerres, tabu. Per què, Sr.
Balanzat, vostè no fa referència a totes les qüestions que neixen
de l'esquerra i que, des del punt de vista d'un partit verd, que ha
de defensar l'ecologia, podrien ser perjudicials per al medi
ambient, per què no ha dit res de la urbanització del sud de
Ciutadella, per què no ha dit res del pla general de Sóller, per
què no diu res de la presó de Palma. També se li escapa? Per
què? Quina explicació hi ha? Jo li dic: vostè anteposa la seva
visió socialista de les coses a la seva visió de partit que defensa
l'ecologia. I això és el que vostè ha d'explicar, perquè això és
una falta -des del meu punt de vista- de coherència.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, silenci Srs. diputats.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. Balanzat, la nostra opinió sobre els acords que intentam
trobar respecte de la reforma de l'Estatut els coneix
perfectament. Els hem avançant en ponència i en comissió en
aquest Parlament, on s'han de discutir aquestes qüestions.
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Jo tampoc no tenc cap inconvenient ni un que tots els
polítics i tots els partits polítics puguin fer els pactes
necessaris sempre que siguin bons per als ciutadans, tots.
L'únic que dic és que hem de ser capaços d'explicar, amb
coherència, el plantejament als electors i als ciutadans. No
podem fer dos plantejaments diferents, no podem oferir, per
una part, llistes úniques i per una altra part un plantejament
distint. Hem de sortir, hem de mirar la cara als ciutadans, i
els hem de dir què defensam, quins són els plantejaments
que nosaltres defensam.
Sobre el seu llenguatge final de la seva primera
intervenció -i de la segona, però sobretot de la primera- crec
que no era necessari, no era necessari entrar en un
llenguatge d'aquestes característiques tan innobles. Crec que
val més intentar anar per la via de l'enteniment, intentar
tenir un diàleg normal entre polítics, i intentar oblidar,
almanco, les seves darreres afirmacions, sobretot el tipus de
llenguatge que ha emprat.
De totes maneres, li agraesc la seva intervenció. El
convido perquè pugui defensar aquests interessos
ecologistes que, de vegades, són positius per a tots, però tant
d'un color com de l'altre. L'urbanisme incontrolat des de
l'esquerra no és bo, tampoc no és bo des de la dreta, però no
és bo des d'un lloc ni des de l'altre, i és l'únic missatge que
crec que li haurà quedat clar i que li volia transmetre.
Respecte de la Sra. Munar, Sr. Munar, alguna cosa la
deu haver posada excessivament nerviosa, jo no tenia la
intenció de posar-la nerviosa, però crec que qualque cosa de
les que jo he dit, l'hauran posada excessivament nerviosa,
probablement perquè tothom té una herència, una herència
del seu passat, i tothom ha de respondre de tota la seva
història i de tot el que du darrera. Jo no crec que hagi
desvariejat, no he sentit en cap moment que vostè parlàs de
consens, se li ha oblidat, no passa res, som humans, vostè
també, vostè també és humana i de vegades també vostè
s'equivoca, vostè ho duia preparat i el del consens se li ha
passat per alt, no té tampoc més importància, sinó que
hagués volgut que ja que jo ahir vaig fer una oferta de
diàleg, una oferta d'enteniment, vaig posar damunt la taula
una actitud, que jo crec que és positiva per entendre'ns,
vostè no l'hagués acceptada, no l'hagués proposada i no
hagués avançat per aquest camí de l'enteniment.
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Jo crec que vostè té molt d'interès, també és normal, a
intentar ficar-se, que si el Partit Popular té problemes, que si el
Partit Popular ..., miri, ningú més que nosaltres sap com està el
Partit Popular. Per tant, no es preocupi del Partit Popular, el
Partit Popular, avui per avui, el que té és que és l'única proposta
conjunta d'opció de govern en aquesta comunitat autònoma,
l'única, és la proposta que, a més, ha estat triada pels ciutadans
d'aquestes illes de forma majoritària, i jo puc comprendre, no
compartir, que a vostè, el resultat de les urnes no li agradi, ho
puc comprendre, però ho ha d'acceptar, vostè ha d'acceptar que
l'exercici de la democràcia és respectar la voluntat dels
ciutadans, majoritàriament expressada a una convocatòria
electoral. I aquest és el resultat, el resultat ha estat que aquí hi
ha un partit, el Partit Popular que és clar que ha tengut
problemes, és claríssim que ha patit situacions que no
desitjàvem patir, però escolti, avui som el que som, estam on
estam, i feim una feina de la qual passam comptes.
Vostè comprenc que no tengui cap interès a parlar dels
problemes dels empresaris, ni tan sols ha esmentat ni la segona
vegada els agricultors, no li preocupen els agricultors, d'acord,
però escolti, manco li preocupa i li importa a la gent que vostè
vengui aquí a fer campanya política intentant erosionar el partit,
no, no, escolti deixi el partit i els problemes dels altres partits,
perquè jo tenc l'educació de no ficar-me amb els problemes del
seu partit. Per tant, no es preocupi del que pugui passar en els
altres partits.
Clar, el que passa és que vostè vol parlar de qüestions a les
quals intenta posar una simplificació que no és real. Escolti,
miri, què vol dir això que les competències no estan ben
dotades?, què vol dir?, no, escolti, vostè el que no pot fer és
acceptar un plantejament i després canviar-lo. És molt fàcil fer
plantejaments irreals, utòpics, i a això em referia quan parlava
dels partits que no tenen representació estatal, naturalment que
nosaltres respectam tots els partits polítics, només faltaria, el
que passa és que el que no poden fer els partits polítics és
atribuir-se un grau de representativitat superior al que les
pròpies urnes li han donat. I aquí hi ha 59 diputats, i vostè en té
2, legítims, perfectes i molt respectats per nosaltres, però
cadascú al seu lloc.
Escolti, les competències d'universitats varen ser reclamades
per 4.500 milions de pessetes com una xifra d'una bona
negociació. El Partit Socialista Obrer Espanyol, tres mesos
abans del canvi de govern no va acceptar aquestes
competències, el món universitari, estàvem d'acord que aquesta
era una bona negociació en termes generals, que tot és
millorable perquè ens faltaven inversions, d'acord, però
acceptaven que eren unes bones negociacions. Nosaltres vàrem
aconseguir dur aquestes competències, això són fets, hi ha una
diferència entre aquell que es pot permetre el luxe de venir aquí
i fer hipòtesis totalment irreals i demanar la luna, com em deien
a mi, clar, el paper ho aguanta tot, aquest micròfon ho aguanta
tot, però nosaltres tenim una diferència, que tenim
responsabilitat de govern, que la gent ens exigeix que
solucionem les coses i que no les espanyem i que facem que les
coses vagin millor, i per això vàrem aconseguir negociar una
transferència de l'Inserso amb dues inversions claus, la de
Felanitx i la de Llucmajor, que no s'haguessin pogut aconseguir
amb condicions normals, que no s'haguessin pogut aconseguir
sense una bona negociació, però això són les realitats, i és molt
fàcil sortir aquí i dir, "és que s'ha fet una mala negociació". Jo
crec que la realitat, la realitat dels fets és la que la gent entén i
la que en definitiva fan que anem avançant amb el nostre
autogovern i amb el nostre país.

Només faltaria que ara volgués posar la pilota d'es
Canons damunt la responsabilitat del Govern de la
Comunitat Autònoma, per l'amor de Déu!, les competències
en urbanisme són competències transferides als consells
insulars, i el primer que va iniciar el tema de la
desclassificació, en execució de les seves competències, va
ser el consell insular. Aquesta és la veritat, però el consell
insular no s'atrevia, pel preu econòmic, a assolir aquesta
desclassificació, i el Govern de les Illes Balears, sense tenir
cap obligació, però per convicció, va posar damunt la taula,
abans de res, el 50% del cost d'aquesta indemnització. La
diferència és que nosaltres vàrem posar els doblers damunt
la taula, i vostès encara no; la diferència és que a nosaltres
ens preocupen famílies, llocs de feina, els drets de
l'empresari, que a vostè sembla que no li preocupa tant. No
podem crear inseguretat jurídica, no podem anar contra
aquestes famílies, no podem anar contra aquests empresaris
que segurs que la llei els permetia fer una inversió,
l'acometen, i després, la voluntat política els fa tornar
enrera, vostè els pot fer tornar enrera, que és el que nosaltres
volem, però ha de garantir la seguretat econòmica d'aquesta
gent. Vostè no els pot deixar a l'estacada. I quin és el
resultat?, quan el Govern balear ha posar el 50% damunt la
taula d'es Canons, on és Unió Mallorquina?, Unió
Mallorquina no ha aprovat aquest conveni, Unió
Mallorquina no ha volgut aprovar la protecció d'es Canons,
això són fets, la resta són suposicions. Govern balear,
doblers, aquí són, a qui correspon la competència de
desclassificar aquest sòl?, al Consell Insular de Mallorca,
perfecte. Vostè s'imagina si nosaltres, amb altres condicions
féssim el mateix, el que vostè diria? Intentant llevar-li les
competències al Consell Insular? No, no, escolti, aquí hi ha
els doblers, i la responsabilitat de la protecció en aquest
moment és del Consell Insular, i no ha estat precisament
Unió Mallorquina qui ha aprovat aquest conveni.
Li torn recalcar, ho hem explicat mil vegades. Els sous
baixos corresponen a un model econòmic estacional, ho sap
tothom, resulta de dos factors, primer, els serveis tenen una
remuneració normalment més baixa que la indústria, i les
Illes Balears tenen un model de serveis; segon, la nostra
gent o una part important de la nostra gent, té la desgràcia
de fer feina només uns mesos a l'any, perquè tenim un
model estacional. Això produeix unes cotitzacions més
baixes i això influeix tant en la jubilació com en els sous. Si
m'hagués escoltat ahir al discurs, ho vaig dir perfectament,
l'únic que vaig dir és que la tendència es corregia. No són
paraules meves, hi ha un diputat del Partit Socialista,
documentat, que creu que aquesta tendència, fins i tot en els
sous, ja quasi s'ha corregit, està bé, jo crec que hem d'estar
contents que això es pugui corregir, i hem de saber defensar,
però escolti, defensar seriosament els plantejament, amb
credibilitat, perquè si nosaltres feim plantejaments utòpics,
des de la possibilitat que dóna fer plantejaments utòpics en
aquells que no tenen responsabilitats de govern, perdrem
credibilitat. Jo no puc anar amb plantejaments utòpics quan
vaig a negociar amb Europa, amb Madrid o amb altres
administracions, als dos dies em tendrien absolutament
despreciat perquè no faria plantejaments objectius. És molt
fàcil demanar coses irreals quan tothom sap que són irreals,
jo crec que el que hem de fer és intentar construir casa
nostra a poc a poc, rajola a rajola, amb fets objectius, hem
aconseguit les competències d'universitat, hem aconseguit
l'Inserso, tenim un sistema de finançament, aconseguim el
projecte de sa Gerreria, aconseguim l'hospital, les inversions
en Universiada, un conveni de carreteres, escolti, què em
diu dels projectes?, perdoni que li ho digui, però és que no
ho entén, que un projecte de carreteres no es fa en any, no
es pot fer en un any, és que jo voldria que almanco un
enginyer, un tècnic li pogués dir, "escolti, senyora, per
favor, es posi al seu lloc i faci el favor absurds", un projecte
de carreteres té un termini d'execució, i els projectes de
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carreteres -29- que nosaltres creim que deixaran les inversions
de carreteres de les Illes Balears pràcticament finalitzades, amb
una inversió de millora i amb una inversió dels projectes del
Govern que s'han d'afegir a aquests projectes, nosaltres hem
planificat i hem aconseguit finançament perquè en vuit anys
puguem tenir pràcticament la infraestructura de carreteres que
nosaltres necessitam a les Illes Balears, coberta. I això són fets,
no són precs a la mare superiora, són fets reals.
No vull, sota cap concepte, que vostè tengui la interpretació
que amb la meva intervenció pugui haver fet una al•lusió que
no respect el que són les seves propostes i el que representa el
seu partit polític, més bé al contrari, jo crec que la seva opció
política és una opció política molt respectable, i crec a més que
és una opció política necessària i imprescindible per a les Illes
Balears.
Però miri, Sra. Munar, hi ha una qüestió que encara em
preocupa més del seu plantejament. Em preocupa el tema de les
carreteres, em preocupa que vostè pugui tergiversar aquí els
fets, vostè sap que l'autopista d'Inca a la preautonomia, la
preautonomia, autopista d'Inca, no es va poder fer perquè des
de les Illes Balears no es va voler. Vostè sap que les raons en
aquell moment serien les que fossin, però crec que és important
que després de molts d'anys puguem aconseguir corregir
aquesta situació.
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Respecte de l'empresa en general, jo crec que hi ha una
qüestió molt important que la gent entén perfectament.
L'únic que falta aquí, naturalment, és veure si ara que el
Govern balear ha donat llum, el consell insular podrà també
actuar en conseqüència amb els seus imposts i rebaixar,
naturalment, els seus imposts.
A mi hi ha una cosa que em preocupa moltíssim, i una
cosa que a més és d'una gran importància per al projecte de
les Illes Balears. Vostè, sovint, fa plantejaments, és lògic,
vostè els fa des d'Unió Mallorquina, però fa plantejaments
amb els quals intenta sovint lligar el projecte d'Illes Balears
a un projecte, tan sols, de l'illa de Mallorca. Una de les
darreres qüestions que s'han posat damunt la taula i que em
semblen extremadament preocupants és la proposta de
corregir la representativitat de les illes menors en aquesta
cambra, proposta que puc entendre des d'un partit com Unió
Mallorquina, però que no compartesc en absolut, el Partit
Popular de les Illes Balears no admetrà mai que es rebaixi
la representativitat de les illes menors en aquesta cambra,
com es fa a tots els països del món, com es fa a tots els llocs
del món. No podem, sota cap concepte, acceptar que les
illes menors ...
(Aldarull a la sala).
EL SR. PRESIDENT:

Vostè diu que els tributs cedits són poquets, miri, jo li
deman que tengui un poquet de paciència, els tributs cedits,
vostè probablement no està al corrent de les darreres
transferències, els tributs cedits són importants, tancam
pràcticament tota la senalla de tributs cedits, de patrimoni, de
successions, d'actes jurídics documentats, de transmissions
patrimonials, de joc, i naturalment la cessió del 30% de l'impost
sobre la renda de les persones físiques. Si això no preocupa la
gent, si això és alguna cosa que no importa a la gent, jo crec
que no és així, jo crec que és una equivocació, jo crec que el
ciutadà entén perfectament que una administració com la
nostra, que el Govern balear faci una proposta de baixar els
imposts a les Illes Balears, faci una proposta de fomentar, amb
aquesta baixada d'imposts, no tan sols el cost de la vida dels
ciutadans, sinó també el que representa l'esforç de la petita i
mitjana empresa, de l'empresa familiar.

Per favor, per favor, per favor. Ocupi el seu escó, senyor
diputat, que no li hagi de cridar l'atenció. Vagi acabant, Sr.
President.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, entra en temes que no pot entrar.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, no té la paraula. Vagi acabant, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President, jo, amb tot el respecte li deman que sigui
...
(Remor de veus i aplaudiments)
... el més flexible que pugui perquè ...
(Aldarull a la sala).
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, centri's a la darrera part i vagi acabant.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Li deman flexibilitat perquè tots els grups puguin ...
(Aldarull a la sala).
Miri, em sembla que és important que en aquest context
arribem a un acord del que són aquelles qüestions on no es
poden trastocar els acords inicials que fonamenten l'estabilitat
del projecte de Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Crec
que no podem permetre, sota cap concepte, fer passes enrera en
la construcció del nostre projecte de país. Crec que és
imprescindible que entre tots puguem mantenir aquest consens
inicial, aquests acords inicials que ens fan construir aquestes
illes i aquesta comunitat autònoma.
Sra. Munar, Sr. Balanzat, els agraesc les seves
intervencions, els vull agrair les seves propostes d'apropament,
vull agrair-los les seves propostes de consens i sobretot em vull
brindar a vostès per poder continuar en aquest camí de diàleg,
en aquest camí que plegats puguem fer per millorar sobretot la
feina d'aquesta cambra i el que representa. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. S'aixeca la sessió i començarà el capvespre.
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Recomençam la
sessió, i prèviament aquesta presidència vol manifestar als
diputats i diputades la seva predisposició que es compleixi el
Reglament en tots els seus aspectes, sense que açò vulgui dir
estar tancat a la postura de temps fixat, tant per als grups
parlamentaris, però sí intentant que es guardi un equilibri entre
les intervencions.

Moltes gràcies, Sra. Munar.

Demanaria tant al president de la Comunitat Autònoma com
als portaveus que procurin en els torns d'intervenció no
introduir temes nous de debat, que indiscutiblement és molt
difícil, jo ho conec, i també és molt difícil fer l'apreciació
exactament igual que els diputats i diputades en qüestió en les
seves intervencions a vegades a l'hora de l'explicació anomenen
diputats o diputades, i que tenguin en compte que açò no ha de
provocar un torn d'al•lusions, ja que se n'han produït vàries de
noms, tant per portaveus com pel Govern, de diputats o
membres del Govern que no intervenien en el debat,
simplement per reforçar certs arguments.

Moltes gràcies, moltes gràcies.

Per tant, deman que per favor es continuï aquest debat amb
rigor i serietat, dient el que es cregui el que s'hagi de dir, per
qualque cosa estam a un parlament, per parlar, però sempre
guardant les formes i el respecte.
I en aquest moment, i per única vegada, perquè una volta
cridada l'atenció don per tancada aquesta qüestió, don dos
minuts a la Sra. Munar per entrar en el tema únicament i
exclusiva de la Llei electoral. Únicament i exclusiva. Té vostè
la paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. La veritat és que jo estic convençuda
que tot el que vostè ha dit aquí és així com s'hauria de fer, i
lament profundament que tot un president del Govern no sàpiga
quina és la dinàmica parlamentària.
EL SR. PRESIDENT:
Entri exclusivament en el tema de la Llei electoral.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina sempre ha estat
respectuosa amb les illes menors. Tan respectuosos hem estat
que mai no hem pensat més que en el fet que aquestes illes
tenguin els seus propis partits que defensin els seus propis
interessos; i si bé creim que en moltes ocasions el Govern del
Partit Popular ha fet de qualque manera discriminació a favor
de Menorca o Eivissa és per interessos partidistes, i ho hem
denunciat des d'aquesta tribuna. Mai quan hem parlat de la
reforma de l'Estatut, mai, hem pensat ni hem proposat que hi
hagi cap tipus de modificació de la Llei electoral. Ni ho ha fet
Unió Mallorquina ni ho ha fet cap dels seus grups, i em pareix
una falta d'honestedat proposar-ho aquí, avui, en un debat
parlamentari, quan el president sap que els partits polítics tenim
molts pocs minuts per defensar les nostres postures; ell té tot el
temps del món, i endemés tanca el debat. No estava avui matí
gens nerviosa, ni crec...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
...que m'hi puguin po...
EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, té vostè la paraula.
(Remor de veus)
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. President
de la Comunitat Autònoma, vostè ahir va començar el seu
discurs amb una frase realment espectacular: "Les Illes
Balears van bé". És propaganda buida de contingut. Les
Illes Balears ni van ni vénen, fa molts d'anys que són allà
mateix. Dins les Illes Balears hi ha gent, i d'aquesta gent
n'hi ha que els va bé la cosa, n'hi que els va malament, n'hi
ha que els va molt bé, i n'hi ha que els va molt malament. I
si vostè tengués la meitat de la sensibilitat social de la qual
ha bravejat en el debat avui dematí mateix, no faria aquests
tipus d'afirmacions ni començaria el seu discurs d'una
manera que per a nosaltres és, com a mínim, frívola.
Jo no cauré en la temptació en aquesta intervenció de
compensar el seu discurs triomfalista dibuixant un
panorama particularment ombrívol. Intentaré ser equànime
en els meus judicis, i denunciar quan realment crec que
vostè va arribar a desvirtuar greument la realitat. I sobretot
intentaré centrar la meva intervenció en contraposar o situar
al costat d'aquesta realitat la seva acció de govern per saber
a quins punts vostè, des del nostre punt de vista, encerta o
desencerta; i també quin és el grau de coherència, i el grau
de cohesió i eficàcia de la seva acció de govern.
I en aquest sentit, permeti'm quatre blocs de
consideracions prèvies de caràcter general sobre la seva
acció de Govern. Primera, la seva acció de govern, l'acció
de govern d'aquesta majoria, en definitiva, perquè se'ns ha
de permetre a l'oposició jutjar la majoria que ostenta el
poder en aquest parlament des del 1995, la seva acció de
govern està llastada massa sovint per la improvisació i el
canvi de criteris. Hi ha exemples importants: Ses Salines,
enorme indecisió; el tema del ferrocarril, els projectes
surten i desapareixen igual que els globus-sonda del Sr.
Barea, un dia es parla de ferrocarril cap a la Universitat, cap
a l'aeroport, cap a Alcúdia, ahir va mig comparèixer el de
Manacor, però tampoc no se sabia massa bé si seria o no
seria. Hi ha improvisació i canvi de criteris. En el tema de
les solucions energètiques, la veritat és que ja no ens queda
res per encetar: Cables, no cables, segones centrals aquí,
segones centrals allà, tot ha estat ja plantejat.
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En el tema sanitari, aquests dies es posa en marxa una
vacunació contra la meningitis C, que en el mes de febrer es
deia que no era convenient fer. I estam tocant temes delicats.
I en el tema de les Directrius d'ordenació territorial,
efectivament vostès estan gastant més de 20 milions de pessetes
en una campanya de publicitat per explicar a la ciutadania les
excel•lències de les Directrius, quan jo mateix en aquesta
legislatura he sentit el conseller del ram, el Sr. Reus, a la
Comissió d'Ordenació del Territori, ridiculitzant les Directrius
d'ordenació territorial, i explicant-nos a l'oposició que ens
n'anàssim a Euskadi i a Navarra a comprovar que les Directrius
d'orientació territorial no eren un instrument útil; i avui se'ns
planteja com una panacea. Evidentment, jo crec que han
encertat amb el canvi, però és una característica de la seva
acció de govern que jo crec que és interessant ressaltar.
Segona: La seva acció de govern, tan actiu aparentment, tan
espitós, tan dinàmic, està llastada per retards importants en
l'execució de projectes clau. L'Estatut d'Autonomia i la seva
reforma, som de les darreres comunitats autònomes, per no dir
la darrera, del 143 que reuneix la seva ponència el Parlament
per reformar l'Estatut. I per més inri a arrel d'una proposició no
de llei d'Esquerra Unida. És a dir, es va esperar al final per
constituir aquesta ponència.
Parlant de directrius d'ordenació territorial, jo li suggeresc
al nou conseller una modificació de l'anunci: Imagina que
haguessin estat a temps les Directrius d'ordenació territorial;
què bé, no? Imagina que no duguessin deu anys de retard.
Hi ha altres retards que són més curts, però de coses molt
d'ara: El registre de béns previst a la Llei d'incompatibilitats, el
registre de contractistes i el ple funcionament de la junta de
contractació; el decret regulador de l'IBAS, compromís de
primer semestre treure'l. Sa Costera és un projecte important
que està embarrancat per la manca de recursos provinent de
Madrid, amb aquest Madrid que ara estam pràcticament ballant
un xotis permanent, segons el dibuix de la situació que ens fa
el Sr. Matas.
La Llei de sòl rústic ha duit anys, i anys, i anys de retards,
i tots tenim la convicció en aquesta comunitat que al final va
sortir amb un únic objectiu: que no entrassin en vigor les
normes subsidiàries elaborades pel Consell Insular de Mallorca.
El REFE du molt de temps de retard, i fins i tot vostè l'any
passat va dir que a principis del 97 el tendrien tramitat, i
continuam esperant el REFE; i la modificació del Pla de
residus, un pla desbordat per la realitat, desbordat per la
legislació estatal, desbordat per la legislació europea. Per quan
la modificació del Pla de residus?
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Tercera qüestió: vostè ahir va demanar consens als altres
grups parlamentaris, però la veritat és que la característica
del seu govern és que mai no ha donat mostres, ni mai ha fet
cap passa que ens permeti pensar que vostès estan en una
línia de consens i de diàleg seriós amb l'oposició. Aquí no
hi ha Sindicatura de Comptes perquè vostès són incapaços
de consensuar una terna per cobrir la Sindicatura de
Comptes, no ja amb un consens de tots els grups
parlamentaris, tal com planteja Esquerra Unida, que jo
supòs que ja això per vostès deu ser "encuentros en la tercera
fase", no, no, ni tan sols amb el partit majoritari de
l'oposició, de dir "un teu i dos meus". Ni això han estat
capaços de consensuar, i no hi ha Sindicatura de Comptes
per la seva incapacitat.
Ara negocien el REFE perquè sigui RE, o perquè sigui
el que acabi sent, no ho sabem, i ho fan exclusivament amb
el PSOE per tal de treure la majoria. I jo crec que això és
una enorme insensibilitat respecte del fet que el REFE és un
projecte aprovat per aquesta cambra, amb el suport del
PSM, amb el suport d'UM. Ells mereixen estar en aquestes
negociacions del REFE. I nosaltres, que no hi érem però que
ara hi som, aquí i a Madrid, jo crec que també hem d'estar
en aquestes negociacions.
I les comissions d'investigació, no s'ha de consensuar -és
massa demanar a un Govern- les conclusions, però la
formació de les comissions d'investigació? Clar que sí. I
aquí, ni Ibasan, ni Sefobasa, ni Societat Balear de Capital
Risc, ni Conselleria d'Agricultura, ni comissions per dipòsit
bancari, ni Fundació Illes Balears, ni Yanko, ni Foment
Industrial, ni una ha colat; fins al punt de perdre el propi
consens intern. I aquí, al Grup Mixt, n'hi ha una prova.
I vostès tenen un mal tarannà amb les minories d'aquesta
cambra. Hi ha antecedents a la passada legislatura; vostès
no només varen trencar amb UM la coalició -que seria una
cosa políticament fins i tot normal-, vostès varen intentar
laminar UM. No bastava amb trencar amb UM, l'havien de
destruir. I fins i tot es varen permetre el luxe de modificar
la Llei electoral just abans de les eleccions per veure si
impedien per aquesta via la seva presència al Parlament. I
ara amb el tema del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
que ens afecta una mica més directament, la veritat és que
vostès no fan un plantejament que tengui res a veure amb un
criteri jurídic, que sota aquesta forma seria discutible, però
en qualsevol cas respectable. Vostès mateixos, d'una manera
expressa, d'una manera confessa, ho plantegen com una
qüestió política, en forma d'una proposició no de llei
efectivament per castigar una minoria que dóna molta
branca i resulta molt incordiant...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, açò serà un debat específic (...) a la Cambra i al
seu moment, no és (...) Continuï.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, però respon perfectament, Sr. President, al tema de la
manca de capacitat de diàleg.
I el Pla territorial de Menorca és una prova evident que
vostès, de consens, poc; perquè es consensua a Menorca i es
desvirtua el consens aquí, en aquest parlament. I evidentment,
amb l'actitud que vostè ha mantingut avui dematí al debat, Sr.
Matas, és una mica patètic que pretengui parlar de consens i de
diàleg amb l'oposició. Li dic amb tota sinceritat.
Falla el diàleg amb els consells, almanco amb el consell que
no és estrictament de la seva corda, i estam veient com la
transferència de competències es fa rompent l'horitzontalitat
amb el tema de l'ordenació turística, i probablement amb el
tema de menors.
I falta el diàleg amb la societat. Vostè ahir es va apuntar un
tant absolutament indegut, el del diàleg social. Aquí no n'hi ha,
Sr. Matas. Vostè no fa com el Sr. Cañellas, que ni rebia els
sindicats -no sé si els saludava, rebre'ls no-, vostè constitueix la
Mesa del diàleg social, vostè signa un pacte, però tot això és
paper banyat. Aquesta mesa de diàleg social i aquest pacte que
se signa l'any passat no es reuneixen fins quinze dies abans
d'aquest debat de política general. De fet no hi ha hagut
seguiment del pacte per l'ocupació, de les despeses que ha fet
el Govern en tot el que seria matèria d'ocupació, i això ho
denuncien les pròpies centrals sindicals. No hi ha diàleg social
en aquesta comunitat.
I per últim, quart bloc, Sr. Matas, vostè és responsable de
vendre mercaderies avariades. Hi ha un antecedent a l'anterior
legislatura, que és el tema de l'Estatut del 91, que no perd
vigència, això no és un iogurt. El fet que estigués embarrancat
en el Parlament de l'Estat no vol dir que perdés vigència; però
vostès efectivament una cosa que havien venut reiteradament
a la ciutadania, de sobte ho canvien i de sobte ho deixen córrer
i no ho voten al Congrés dels Diputats.
I passa el mateix amb el tema del REFE, amb el tema del
RE, des d'ahir. Miri, durant aquesta legislatura, Sr. Matas, jo he
sentit dir al Sr. Rami, que em sap greu que no sigui aquí, dir
traïdor al Sr. Quetglas per no defensar el REFE, és a dir, que
aquí les coses s'han duit en un to alt, li ha dit traïdor per no
defensar el REFE, i vostè l'any passat deia, en aquest debat, que
no veia futur per a les Illes Balears sense el REFE, i ara que és
el seu propi partit que els deixa sense futur i sense REFE, això
no es pot solucionar amb quatre filigranes parlamentàries i
tirant pilotes fora. Vostè va dissenyar el REFE, vostè el va
utilitzar a balquena per castigar principalment al PSOE com a
partit que s'oposava a aquesta qüestió, vostè ha consentit que es
retardàs la seva tramitació parlamentària pel fet de mantenir-lo
en els seus termes, i com que ara és el seu propi partit que el
tira en terra -distint seria que fos un altre- vostè ara és
corresponsable d'aquest fracàs, corresponsable del retard i
corresponsable de la demagògia que s'ha fet amb aquesta
qüestió. Per tant jo crec que vostè, amb bona decència política,
té dues vies, Sr. Matas: o puja aquí i critica el Partit Popular a
nivell d'Estat igual que va criticar el PSOE, o puja aquí i
demana disculpes als ciutadans, però no es poden aixecar
banderes d'aquesta manera i després fer un joc de mans i
embutxacar-se-les.

Una altra moto que ahir ens va vendre és el tema dels
imposts. Home!, els imposts ni són fer país ni són desfer-lo.
Depèn. Quins imposts, Sr. Matas?, per quants de doblers?,
és a dir, deman quins imposts perquè si és el cànon de
l'aigua és una cosa i si és un altra és una altra, és a dir, qui
deixarà de pagar?, qui deixarà de pagar? Si és el cànon de
l'aigua jo el felicitaré i deixarem de pagar tots; si no són uns
que deixen de pagar i a uns altres els afecta menys i,
sobretot, què es deixarà de fer amb el que es deixi de
cobrar?, i quan jo tengui tota aquesta pel•lícula sabré si
m'agrada o no m'agrada aquesta proposta, però dir: abaixam
els imposts, això és fer país i la resta són coverbos, això és
fer demagògia i vendre motos. I, evidentment, és vendre
motos allò del 0,7% l'any 98, llevant educació, o sigui, el
0,4 que, a més, veig que hi ha un parell de diaris avui que
han picat en tota la línia. No es poden vendre les coses
d'aquesta manera.
I anem al que seria, diguéssim, a una anàlisi una mica
sectorialitzada de la seva acció de govern, unes ràpides
pinzellades perquè jo, malauradament, no dispòs de tant de
temps com vostè. Efectivament aquí hi ha un creixement del
PIB important, malgrat que és més moderat que, per
exemple, els anys 94-95; la clau és, evidentment, una
indústria turística que ens deixa més de 700.000 milions de
pessetes anuals, amb desequilibris sectorials que varen
quedar patents l'any 96 amb els decreixements de Menorca
i Eivissa, amb una economia estacional, amb desequilibris
sectorials creixents, és a dir, és una terciarització
progressiva imparable. La situació del mercat de treball
presenta dades positives sense cap tipus de dubte: tenim una
molt bona taxa d'activitat, una molt bona taxa d'activitat,
una molt bona taxa d'ocupació...
Però també s'han de dir altres coses: el creixement de
l'ocupació no es correspon amb el creixement econòmic de
la productivitat i, evidentment, la taxa d'atur no és el 5%, Sr.
Matas, no són entre 20.000 i 30.000 aturats, Sr. Matas, això
és la dada de l'atur registrat a l'Inem, i això fa tres o quatre
anys que cada vegada funciona menys, i cada vegada hi ha
un decalage més important a tot Espanya entre l'enquesta de
població activa i l'atur registrat a l'Inem, i no és perquè
l'enquesta es faci més malament, és perquè l'Inem cada
vegada és menys una dada fiable en aquest sentit. Aquí
tenim, com ja fa una sèrie d'anys, aproximadament una taxa
d'atur que és una taxa d'atur europea, molt millor que la
mitja espanyola, perquè aquesta Espanya que va tan bé, Sr.
Matas, té una taxa d'atur que és el doble de la mitja europea.
No la tenim, afortunadament, tenim aproximadament una
taxa europea però que és una taxa preocupant perquè
Europa està preocupada per l'atur que té; supòs que
nosaltres també. A més, aquí som una comunitat que
exporta atur: són aquests 20.000 o 25.000 temporers que
vénen aquí a fer feina i es declaren com a aturats a la seva
regió d'origen; tenim l'estacionalitat més alta d'Espanya,
tenim un altíssim índex de rotació en les contractacions, el
70% dels contractes són de menys de 6 mesos; els
contractes indefinits són una absoluta minoria, no arriben al
2% i, per tant, és sobre aquesta petitíssima part de la
contractació que es produeix l'increment a què vostè es va
referir ahir.
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I aquí tenim un problema molt gros de sinistrabilitat: s'ha
incrementat en un 14% la sinistrabilitat laboral respecte a l'any
passat, sinistrabilitat que va en relació, evidentment, amb
l'eventualitat, entre altres coses, i amb dades falsejades, Sr.
Matas, perquè aquí l'estadística no funciona, aquí quan un
treballador no es mor en accident laboral in situ, ja no s'ha mort
d'accident laboral, ja no hi ha doble informe, aquí el treuen del
lloc de feina i si després es mor a l'hospital és un accident greu,
ja no és una mort per accident laboral.
I, en fi, estan totes les coses que s'han dit aquí: baixa renda
salarial, de pensions, dèficits públics, dèficit en infraestructura
educativa, mà d'obra poc qualificada, baix nivell de (...) i un
nivell d'exclussió social, és a dir, de gent, per exemple, de
famílies que viuen per sota de la meitat de la renda mitja de la
comunitat, que és significativa, que és important i que poden
ser aproximadament unes 100.000 persones de la nostra
comunitat, llars entre les quals trobam mares separades amb
fills, aturats de llarga durada, minusvàlues, molta gent gran, el
42% d'aquestes llars són gent gran que donen el gruix de
l'aportació econòmica a la subsistència familiar, i tot això,
evidentment, dibuixa una panorama que no permet
triomfalismes, Sr. Matas, ni un, ni en broma, ni per copiar el Sr.
Aznar, no permet triomfalismes.
Què hauria de fer el Govern davant aquesta situació?
Evidentment una gran política de concertació amb els agents
socials i econòmics per fer polítiques sectorials adequades, per
dur endavant polítiques actives de col•locació, de formació, de
repartiment del treball, per donar suport a l'economia social, per
dur endavant polítiques socials que, com a mínim, pal•liassin
les desigualtats socials provocades pel sistema i, efectivament,
aquí es fan coses -jo no vull dir que no- i algunes molt ben
fetes, però evidentment veim que la concertació és una
assignatura pendent, veim que el pacte per l'ocupació és un
misteri que no sabem ni com s'aplica ni com es fa, hi ha una
agència de col•locació promesa que no s'arriba a concretar i,
sobretot, efectivament Sr. Matas, jo no sé si vostè, als cinc
minuts de temes mediambientals i als cinc minuts dels temes
socials, els considera els cinc minuts més importants, però crida
l'atenció que, efectivament, sigui una part secundària del seu
discurs, la part social i la part mediambiental i, a més, amb una
enumeració inconnexa de fets, a on surt el Pla de vells, el
catàleg d'itineraris rurals i tota una sèrie de qüestions en un
totum revolutum. No dóna la impressió que per vostè sigui això
una prioritat. I no ho dóna tampoc el fet que, a aquestes altures,
ja amb un any d'Inserso a la nostra comunitat, encara manegem
aquest tema de la Direcció General d'Acció Social de la
Presidència; a on anam, amb això? Necessitam una conselleria
de Benestar Social. Què vol dir que hi hagi competències a
Sanitat, competències a Funció Pública, que ja és imaginació,
i una Direcció General d'Acció Social? Això tampoc, més enllà
dels cinc minuts, no dóna la sensació que això sigui una
prioritat.
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Cal desenvolupar la Llei d'Acció Social, calen aquests plans
sectorials, alguns dels quals estan fets, uns altres estan en
marxa, uns altres ni se sap, sobre salut, sobre drogues, sobre
dona, sobre infància, sobre família, disminucions, minories
ètniques, pobresa, exclusió, immigració, habitatge social...,
però cal que siguin plans de veres, plans amb els objectius
amb calendari previst, amb compromisos pressupostaris, no
catàlegs d'intencions, que és allò a què vostès ens tenen
acostumats, i algun d'aquests plans encara l'han hagut de
retirar perquè queia a trossos.
En drogodependència la xarxa d'assistència és
insuficient; 137 milions de pessetes per drogodependències
en una comunitat com la nostra és una xifra ridícula. Hem
d'acabar amb les llistes d'esperes, hem d'acabar amb
l'inestabilitat dels serveis, que moltes vegades estan
subjectes a convenis de renovació continuada. Les
polítiques de joventut han d'afrontar el tema real de la
joventut, el tema de l'atur, el tema de la salut, el tema de
l'habitatge, no hem de fer de la política de joventut una
espècie de macroclub juvenil d'organització d'activitats de
lleure, això no pot ser.
I la sanitat, òbviament, al marge de les diferències
fonamentals respecte del model sanitari del Partit Popular
que vostè, òbviament, comparteix i que nosaltres no, sobre
el qual no em puc estendre per manca de temps, sobre les
competències que sí són d'aquesta comunitat no hi ha un pla
de salut, no s'implanten els consells de salut i ens manquen
moltes iniciatives en matèria de prevenció. Enguany,
efectivament, es fa aquesta campanya per a la meningitis C,
em fa l'efecte que per pressions de caràcter polític, no sigui
cosa que la facin 10 comunitats i nosaltres no i quedem
malament, però molt curiosament vostès no volen fer una
campanya de prevenció de la sida pediàtrica, agafant tota la
població, convidant totes les embarassades a fer-se el text
de la sida, amb un cost, evidentment, infinitament menor
que aquests 140 milions de la meningitis C; no volem fer,
malgrat les nostres reiterades peticions, la campanya de
prevenció de la meningitis per hemofilus influence, 23
milions; ni la campanya de (...) B neonatal, 16 milions,
només fan aquella a partir dels 11 anys; per què?, no ho
entenem. En el tema de la sida som la segona comunitat en
incidència, no són bromes, i què hi dediquen?, és una mica
misteriós, perquè el que vostès dediquen a la sida va
absolutament subsumit dins un programa de prevenció
sanitària dins el qual podem sospitar que hi ha uns pocs
milions de pessetes dedicats a prevenció de la sida, però
això no és la resposta d'una comunitat amb recursos que és
la segona en incidència de la sida a nivell d'Estat, això no és
la resposta adequada.
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I el tema de la política de salut mental és calamitosa.
En el tema de l'ensenyament vivim un deteriorament
progressiu d'aquest servei públic, es materialitza, vostè ho ha
viscut recentment; massificació de les pràctiques, manca de
professorat, es lleven optatives..., per què?, perquè falten
recursos, naturalment, i enmig d'aquest panorama vostè accepta
unes transferències que són una mica més que el cost efectiu,
pràcticament el cost efectiu més l'increment previst pel
pressupost de l'Estat de l'any 98, amb una partida per a
normalització lingüística i, efectivament, hi ha altres estudis
que diuen que més doblers. Però la veritat és que tenim molts
de dubtes que vostè pugui escometre, amb aquest doblers,
l'homologació dels funcionaris docents amb els funcionaris de
la CAIB, escometre les inversions en construcció d'instituts i,
sobretot, com superar aquest decalage al qual feia abans
referència la Sra. Munar, el fet d'aquestes 270.000 pessetes de
despesa per alumne a la nostra comunitat enfront de les 300 i
busques mil a nivell d'Estat.
La nostra universitat també té problemes en aquest nivell,
no sabem, en un 2% d'increment per a l'any que ve, com
respondrà a les necessitats d'inversió, i a vostè que li preocupen
tant els estudiants d'Eivissa i de Menorca, li vull recordar que
Esquerra Unida va presentar aquí una proposició no de llei per
arbitrar beques per als estudiants d'Eivissa i de Menorca, i
vostès varen dir que no. I aquestes extensions universitàries, a
Menorca en concret afecten 30 alumnes sobre una població
universitària a Menorca de 1.000 persones, de 1.000 alumnes.
Bé, es pot preocupar, Sr. Matas, però si no passa d'aquí ...
El tema de cultura, com el tema d'esports, veim una política
d'espectacle, de premsa, d'imatge i poca cultura de base, poc
esport de base.
El tema de la comunicació, hi ha una proposta de tercer
canal per tenir una televisió pública en català amb un mínim
cost, què pensa fer el Govern amb aquesta proposta?

El tema del bloc ... -perdoni un segon ... Gràcies, Sr.
President. Amb el tema del bloc ecològic i mediambiental,
fins ara la seva competència més important, efectivament
els 10 anys de retard en les directrius d'ordenació territorial
són dramàtics, perquè això vol dir que tota la planificació en
un munt de qüestions s'ha fet enlaire, s'ha fet des de la
improvisació més absoluta. Hi ha una frase patètica del seu
discurs d'ahir, Sr. Matas, diu "les directrius ja estan en
desenvolupament per part del Govern, el Pla de carreteres
recull allò que diuen les directrius, el Pla integral del
transport públic també s'ha fet en coherència". Vegem, o
això no és ver, i efectivament aquests plans estan fets des de
la planificació i des de la improvisació, o efectivament és el
que diu vostè i estan fets d'acord amb les directrius
d'ordenació territorial, amb la qual cosa a què ens conviden,
a l'oposició?, si ja estan fetes, si ja determinen els plans de
transport i de carreteres, a què conviden els ciutadans?, a
imaginar què? No, no, a llegir el que ja és escrit i
determinat, la veritat és que s'han fet un embull important
amb el tema de les directrius. I amb el tema de l'energia,
efectivament ja han sortit mil solucions i al final es farà el
que sigui, però jo li assegur una cosa, Sr. Matas, no tendrà
res a veure amb el Pla energètic, en tot cas el Pla energètic
s'adequarà a la decisió política que vostès negocien amb
aquest conseller que se'n reia de les directrius d'ordenació
territorial, però evidentment planificació, una cosa ordenada
i estructurada, gens ni mica. I aquí costeres, dessaladores,
vaixells, etc., tot tipus de solucions, sense un pla hidrològic.
I no es desenvolupa la LEN, Sr. Matas, la respectarem
tots en la mesura que s'hagi de respectar, però desenvoluparla vostès, no, no la desenvolupen, i això ha estat objecte de
debat recent en aquest parlament. No s'impulsa la reserva de
la biosfera a Menorca, el tema de residus ja s'ha esmentat,
el POOT de Mallorca no s'aplica, no s'aplica, no s'aplica el
POOT de Mallorca, el POOT de Menorca està retirat i el
POOT d'Eivissa no s'aplicarà, ja veurà vostè com tendrà el
mateix destí, s'improvisa permanentment, per això no és
absolutament innocent. Darrera tanta manca de planificació,
que en el fons a vostès els fa nosa enormement o els faria
nosa si existís, hi ha una política. El conveni de carreteres
no és un fet històric, és una errada històrica des del punt de
vista de la utilització dels recursos. Més de tres quartes parts
van destinades a un tipus d'infraestructures que aquesta
comunitat autònoma no necessita, no només no necessita les
autopistes, li fan mal, perquè són inadequades, Sr. Matas,
que no és el mateix fer una política de carreteres a
Andalusia o fer una política de carreteres a Nebraska que
fer-la a Mallorca, on tot és dins un redolet així, no
compensa, no compensa el benefici de l'autopista pels
gravíssims perjudicis que ocasiona, cost econòmic, consum
de territori, separació del mateix territori, perquè l'autopista
uneix, però l'autopista també és una murada infranquejable
entre els territoris que separa.
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I vostès no posen mà als urbanitzables, i a Mallorca ja n'hi
ha un munt que són en marxa i que són absolutament
inadequats per la nostra realitat i que no tenen res a veure amb
cap tipus de discurs conservacionista o de desenvolupament
sostingut, sa Talaiola, els Pujols, Cala Petita, Cap Regana, i
molts d'altres que estan dormits, que es troben en una fase de
tramitació més endarrerida que encara no són titulars de
premsa, però que són allà, i vostès no els posen mà, vostès no
racionalitzen això, i sobretot si les DOT no serveixen per a
això, ja se les poden embutxacar i guardar la carpeta. I a es
Canons, efectivament, vostès tenen una posició de la qual em
felicit, de la qual em felicit, evidentment és una flor exòtica
dins el jardí de la política territorial del Partit Popular, que duri,
que duri, Sr. Matas, perquè hi va haver l'altre dia al Consell
Insular dubtes, hi va haver gent que va sortir del seu grup, que
duri, però jo, evidentment, no tendré cap inconvenient de donar
suport a qualsevol proposta que vagi en aquesta direcció.
I la Llei del sòl, jo no sé si se li ha aferrat al Sr. Balanzat el
que deia jo o viceversa, però la Llei del sòl és efectivament una
llei per a la urbanització del sòl rústic, i una vegada més, si
vostè ha passejat per la península, que segur que sí, hi ha per fer
quilòmetres i quilòmetres i veus una caseta, una altra, però no
és el cas d'aquí, Sr. Matas, a Eivissa ja no hi ha sòl rústic a
protegir, si vostè passa amb l'avió per damunt Eivissa, veurà
que ja no n'hi ha, que tot és un seguit de cases disseminades pel
camp. Per tant, aquí, no compta que a València són 10.000
metres i tal i qual, és que és el mateix fer una llei de sòl rústic
a Los Monegros que a Eivissa o que a Mallorca, no té res a
veure, i aquí, les nostres illes tenen la possibilitat real de veure
desaparèixer el sòl rústic, i això és una llei que vostès han fet
que ho permet, i amb la pressió urbanística extraordinària que
existeix aquí, ho farà.
Per tant, i per resumir, cap dels problemes relacionats amb
l'aigua, l'energia, els residus, el territori, mai no els han fet
reflexionar seriosament sobre el model de creixement que
efectivament simbolitza molt bé aquest aeroport a la
inauguració del qual tots vostès es varen apuntar i que més
enllà de la retòrica vostès no qüestionen i fins que no
qüestionin, no s'arreglaran els problemes de fons, de l'impacte
ambiental del nostre model de creixement.
Tema institucional, reforma de l'Estatut. Vostès es varen, bé,
primer, vostè no ha fet avançar l'autogovern en un any o en dos
anys més que en els catorze anteriors, quina passada!, no, no,
vostè ha rebut les competències exactament al ritme que les
anaven rebent i de vegades una mica més tard la resta
d'autonomies del 143, vostè va al paso, al paso del furgó de cua
de les autonomies de l'Estat, per tant, res de floretes, anam al
paso, com a mínim no quedam despenjats. I no hi haurà
equiparació a les autonomies del 151, promesa que jo li he
sentit i que he sentit a molta gent del seu partit, i jo evidentment
no vull entrar excessivament a una ponència que encara està en
marxa, però no em pot dir que es pretén l'equiparació a les
autonomies del 151, i demanar com a transferència dels cossos
de seguretat, una unitat de la Policia Nacional perquè ens
guardi els edificis de la Comunitat Autònoma, això és fotre's de
la gent, des del meu punt de vista.
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El tema dels consells insulars no s'arregla, Sr. Matas, perquè
vostè se m'aferra a aquest programa electoral seu del
calendari de transferències, però això ha quedat superat per
la realitat. Si efectivament, per mor de les transferències
rebudes darrerament, ja anam pels 100 i busques milions de
pessetes dels pressuposts de la Comunitat Autònoma, i els
consells insulars pràcticament van pujant a nivell vegetatiu,
vol dir que el seu pes específic dins el conjunt de la
Comunitat va minvant d'una manera clamorosa, i vostès
tampoc no ho arreglaran amb les propostes de la reforma de
l'Estatut, i vostès, a més, amb les competències que ja estan
transferides, envaeixen les competències dels consells
insulars, envaeixen la cooperació municipals, les ajudes i
rehabilitació i planejament dels municipis, ho envaeixen a
cultura, a serveis socials.
El tema de la contractació, parlant de temes
institucionals, és un desastre, un desastre, ho diu el Tribunal
de Comptes, no m'hi estendré més, però efectivament no hi
ha garanties d'imparcialitat en les adjudicacions ni rigor en
el tracte amb els contractistes.
I el tema de la corrupció és, evidentment, obligat després
de la sentència del Túnel, que jo tractaré no per recrear-me
en el passat, sinó per intentar analitzar amb el màxim rigor
possible el present. Es pot parlar avui de corrupció en els
mateixos termes que a la segona etapa del president
Cañellas? Rotundament no, Sr. Matas, rotundament no, no
estam en aquell Xicago anys 20 de la Societat Balear de
Capital Risc, al servei de Bon Sosec, del Calviagate, del
Túnel de Sóller, fixi's que més o manco tot es va dissenyar
pels mateixos anys, la Fundació, les contractacions d'Ibasan,
tenir per aquí uns trànsfuga que els servia per majoria, en fi,
totes les virtuts i totes les medalles, no, en tot cas ara estam
davant problemes en un to menor, efectivament de
contractació, de clientelisme en l'assignació dels recursos,
de descontrol en determinades despeses, però li faig una
segona afirmació igualment rotunda: la corrupció no és cosa
del passat, i això per dos motius, un perquè l'onada és tan
grossa que en forma de casos judicials envaeix el present,
està pendent el Calviagate, està pendent el tema de
Brokerval, està pendent el tema del túnel de Sóller; i dos,
perquè vostès són els mateixos, els mateixos, els mateixos,
vostès han tancat files entorn dels corruptes, entorn de la
corrupció, sempre i en tots els casos, no han fallat a ni un,
a cap han deixat penjat, no sigui cosa que aquest es
descol•loqui i ens organitzi un trull. S'ha col•locat així el
Govern, el partit i el grup parlamentari, amb els temes
grossos i amb els petits. Santiago y cierra España, al voltant
dels casos de corrupció.
I aquí efectivament hi són tots, els que han delinquit, és
a dir els delinqüents, són aquí, els que varen començar la
seva carrera política obrint comptes corrents a una empresa
per cobrar comissions, són aquí, els que eren titulars del
compte corrent del partit on es cobraven les comissions, són
aquí, els que no se'n recordaven de res davant el jutge, els
que protegien els delinqüents, són aquí; tots són aquí, tots
són aquí asseguts a aquesta cambra. Sr. Matas, sota el seu
empar i sota l'empar del Sr. Verger, són tots aquí.
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Vostè es va omplir la boca l'any passat -acab, Sr. Presidentdient que havia de deixar parlar els jutges abans de pronunciarse, però una vegada que han parlat els jutges, vostè ha dit que
el que s'havia de fer era callar. I vostè ha arribat a un vergonyós
pacte de silenci, que és el que jo he dit el pacte de les tres
cadires, Sr. Cañellas, Sr. Verger, Sr. Matas, que és un pacte de
silenci, de dir que ningú no qüestiona ningú, és un pacte de
supervivència, qualsevol moviment feia trontollar tot l'edifici,
però això evidentment vol dir que la lectura d'aquesta davallada
estadística amb el nombre de casos de corrupció durant els
darreríssims temps, no pot ser una lectura positiva, perquè no
és fruit de l'autocrítica, no és fruit del canvi de persones, no es
fruit del canvi de cultures polítiques ni de tarannàs. És tot,
simplement, una retirada estratègica, una retirada tàctica en
funció de la seva feblesa, perquè estan acorralats i perquè estan
assajats. Evidentment, és una retirada que planteja un munt
d'incerteses de cara al futur.
Vostè ahir demanava, Sr. Matas, si els polítics estam a
l'altura de la nostra societat. La resposta és no, Sr. Matas, no
m'ho faci explicar.
Oferta de diàleg: jo, abans, he fet una certa referència,
bastant extensa, a aquesta qüestió. Però si vostè la fa
sincerament, mai Esquerra Unida no serà el grup que negui
donar la mà a una mà que està estesa, però ens doni proves de
bona voluntat, faci gestos. Per exemple, compleixi la seva
promesa del debat de política general de l'any passat, que avui
ni ha esmentat: síndic de comptes i síndic de greuges.
Consensuï, endavant amb aquests dos temes. Faci realitat el
diàleg social.
Tercera cosa: comprometi's a facilitar comissions
d'investigació. Amb aquests tres gestos nosaltres li donarem
credibilitat, que s'inicia una nova etapa en el tema del diàleg en
aquest Parlament.
Una darrera qüestió de caràcter metodològic -i ara sí que
acab, Sr. President. Jo no sé ara, en el seu torn de rèplica, de
què voldrà parlar. Si de la crisi interna d'Esquerra Unida, si dels
incidents de Felanitx, si de jo som un comando Y d'ETA, de si
som més verd que roig, més nacionalista que socialista, més
socialista que nacionalista, o qualsevol altre agudesa que li
hauran preparat els seus assessors als quals jo, sincerament, el
convidaria a dedicar una altra cosa.
A mi m'agradaria més parlar, en aquest torn de rèplica que
ve ara, de la política general de la Comunitat però, evidentment,
un no escull ni el debat ni l'interlocutor, i podem parlar del que
vulgui però, si vol parlar de totes aquestes coses, per favor, les
tregui ara, quan encara hi ha un torn de rèplica possible per la
meva part, perquè la resta, Sr. Matas, és d'un pèssim to
parlamentari, polític i personal. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el President de la
Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, Sr.
President, vull felicitar-lo per haver donat els torns per
al•lusions. Li vull tornar a repetir el desig que li he
expressat avui matí, que dins la mesura de les seves
possibilitats li pregaria que tengués aquesta mànega ample
en les intervencions de tots els grups. Moltes gràcies.
Sr. Grosske, començant quasi pel final, accepto i,
sobretot, li agraesc, que vulgui avançar per aquesta via del
diàleg. Li demanaria que no només fos per aquelles
qüestions que, exclusivament sembla que li interessen a
vostè, sinó que poguéssim estendre aquest àmbit de diàleg
a més qüestions i d'una forma molt més ample. És per això
que, exactament igual he dit al seu company que,
lamentablement no hi és, jo i el meu govern i el nostre partit
estam disposats a posar dia i hora perquè vostè pugui
dialogar amb nosaltres, que nosaltres puguem dialogar amb
Esquerra Unida respecte no sols d'aquests temes que vostè
planteja, sinó de tots aquells que puguin ser importants i
interessants.
Vostè, Sr. Grosske, fa referència al fet que la taxa d'atur,
en primer lloc, no és una taxa real, fa referència que el
discurs és un discurs -des del seu punt de vistaexcessivament triomfalista, és un discurs -des del seu punt
de vista- que fa un anàlisi triomfal de l'evolució de l'estat de
l'autonomia però miri, jo crec que intentaré anar pas a pas deman disculpes perquè, necessàriament, m'hauré d'extendre
si li vull contestar a totes les qüestions que vostè ha
plantejat. També li deman que comprengui que el fet que el
President de la Comunitat Autònoma -tal com estan
establertes les regles normals d'un debat d'aquestes
característiques en totes les cambres autonòmiques- ha de
poder tenir el temps necessari per poder respondre a totes
les interpel•lacions de tots els grups polítics i, a més, poder
parlar, la paraula -que, en aquest moment, és l'únic que té el
president que li parla- jo crec que això no li ha de fer por.
Perdoni.
Per tant, Sr. Grosske, propaganda buida de contingut.
Vostè vol contraposar a l'acció de govern el grau de
coherència en el discurs. Jo també, intentaré contraposar el
seu grau de coherència i el grau de coherència del seu partit
respecte del seu discurs, a més d'intentar respondre a totes
les coses que vostè planteja.
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Miri, les directrius d'ordenació territorial -jo ho he reconegut
avui matí- són unes directrius que arriben tard. Ja ho he dit tres
vegades, ho puc repetir totes les vegades que sigui necessari.
Però no per això serà més o manco veritat. Les directrius
d'ordenació territorial són una norma bàsica d'ordenació de tot
el territori, que és un projecte que s'està elaborant des de fa dos
anys. Hi ha tota una feina important, tècnica, preparant tot el
que ha de ser aquest avanç que presentam aquest mateix
divendres a tota la societat, per després acabar en aquest
Parlament. Per tant, jo vull ser responsable de les meves culpes,
jo vull ser responsable del fet que el Govern de la Comunitat
Autònoma no hagi estat capaç d'elaborar aquestes directrius
abans. Perfecte. Escolti: les directrius estan elaborades. No
totes les comunitats autònomes han estat capaces de treure les
directrius d'ordenació del seu territori. Nosaltres tenim la feina
feta. Tenim els deures fets, i aquests deures responen a una
estratègia global d'acció de govern, naturalment. Per això, tots
els plans especials que s'han desenvolupat en coherència amb
el nostre programa electoral, en coherència amb la nostra forma
de veure les coses, responen a aquesta estratègia de
planificació. Perquè nosaltres planificam, i lluny, a vuit anys,
de vegades i, de vegades, a quinze i a vint. Jo crec que és bo
aixecar el cap i poder mirar lluny.
Per tant, tots els plans que el govern ha desenvolupat
responen a aquesta estratègia. Vostè, la societat, tots els partits
polítics, han de poder aportar el seu punt de vista respecte
d'aquestes directrius. No estarem d'acord en tot, però estic segur
que hi haurà aportacions del seu grup que, probablement, ens
faran recapacitar per bé del futur d'aquestes illes. I aquest és el
missatge, i aquesta és la intenció.
No hi ha cap indecisió en la nostra política d'infraestructura
viària, d'infraestructura de depuració, de subministrament
d'aigües, de residus sòlids, de reutilització d'aigües depurades,
de sanejament..., no hi ha, en aquest moment, més que un pla
general, que és el que estam desenvolupant. Però clar, quan jo
venc aquí, i dic totes les accions que hem desenvolupat respecte
de la nostra acció de govern resulta que som un triomfalista.
Som un triomfalista perquè venc a dir que tenim el 100% de
l'aigua depurada, que tenim un projecte de reutilització d'aigua
que és ambiciós -no és pot fer de cop perquè és molt car, no
tenim mitjans suficients. El subministrament d'aigua està
garantit. Els temes importants estan tancats i enllestits.
Tenim la nostra planificació de transport. El Govern Balear
ha aconseguit -després de molts anys de no poder tenir inversió
en infraestructura viària- el que no teníem, que són doblers, per
poder fer aquestes infraestructures viàries i, juntament amb
aquestes infraestructures viàries, presentam el nostre pla de
transport, amb realitats concretes. Resulta que, si nosaltres
aportam la realitat concreta de la inversió en transport ferroviari
de Palma a Alcúdia, això, tampoc no li serveix. Diu que no
descartam Manacor. Escolti, no li puc explicar aquí tot el pla de
transport. Què li puc dir? Perquè es pugui entendre clarament:
tenim unes carreteres que són dolentes, tenim unes carreteres
que són pitjors que la mitja de les carreteres de l'Estat espanyol.
Tenim un tren que vàrem rebre de l'Estat central en el qual,
pràcticament, no s'havia fet cap inversió important. Què hem fet
nosaltres? Amb el pla de carreteres del conveni de carreteres de
Madrid, amb la planificació de carreteres del Govern d'aquesta
comunitat autònoma, deixam una planificació que permet que,
en vuit anys, pràcticament, les infraestructures viàries de totes
les Illes Balears quedin al nivell de la mitja de l'Estat espanyol.
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Però, a més, hem estat capaços de fer inversions en
transport, i som capaços, no només, de presentar un pla de
transport, sinó d'aportar realitats concretes d'extensió del
transport del tren a l'illa de Mallorca -en aquest cas- fins a
Alcúdia. Hi ha d'haver prioritats, naturalment. No podem fer
Alcúdia, Manacor, Calvià, tot de cop. Després el Sr.
Balanzat, amb molta raó, diria d'on treim els doblers. No es
pot fer de cop. Quan es té responsabilitat es prioritza, però
hi ha una planificació. Hi ha un oferiment de solucions un
darrera l'altre.
Vostè em parla de 20 milions en publicitat de les DOT.
Miri, m'obliga a fer una comparança. Nosaltres creim que és
important que la gent pugui conèixer aquestes directrius
d'ordenació territorial. Nosaltres creim important que la gent
tengui oportunitat, en molts mitjans, de conèixer què
signifiquen aquestes directrius, conèixer-les a fons, i poder
aportar la seva visió.
Ahir vaig anunciar: règim d'incompatibilitats, el
reglament, és pot aprovar, perquè hem aprovat la llei
d'incompatibilitats. Aquest Parlament, aquest Govern ha
aprovat una llei d'incompatibilitats. Perfecte, hem aprovat
una llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs, però l'hem
aprovada nosaltres, l'ha presentada el Partit Popular i l'ha
aprovada el Partit Popular. Què el reglament, en lloc de sis
mesos, n'estarà vuit? Perdoni, la llei d'incompatibilitats l'ha
presentada el Partit Popular, està aprovada per aquest
Parlament a proposta del Partit Popular i -ja li vaig anunciar
ahir- el reglament estarà acabat immediatament.
Vostè diu que la llei de sòl rústic del Govern Balear és
conseqüència d'una acció del Consell Insular de Mallorca.
Fals. Tot al contrari. El Consell de Govern, reunit a
Peguera, anuncia l'entrada en el Parlament de la llei de sòl
rústic, i el dilluns següent, d'una forma molt improvisada i
que tothom coneix, el Consell Insular de Mallorca treu una
norma sobre sòl rústic, en resposta a la proposta del Govern
de presentar la llei de sòl rústic. Però la veritat és que també
la llei de sòl rústic s'ha aprovat. Li he de recordar que la llei
de sòl rústic és una iniciativa del Govern i del Partit
Popular, i qui ha ordenat el sòl rústic en aquesta comunitat
autònoma és el govern del Partit Popular.
Miri, vostè em diu que el règim especial arriba amb
retard. Bé, duim cents d'anys sense tenir cap norma
semblant. Canàries, que és Canàries, es va torbar 10 anys en
negociar el seu projecte de llei, 10 anys. Resulta que
nosaltres, en aquest moment, en primer lloc, hem negociat
el fet irreversible. Sempre, des del primer moment, he sentit
la mateixa cançoneta. Des del primer dia que el Govern de
la Comunitat Autònoma va anunciar que presentaria aquest
projecte, "no seran capaços, no el presentaran". El vàrem
elaborar. "No el presentaran en el Parlament". El vàrem
presentar en el Parlament. "No el votaran, no l'aprovaran, no
el faran". El vàrem presentar, el vàrem aprovar, el vàrem
enviar a Madrid. "No serà admesa a tràmit la llei". La llei va
ser admesa a tràmit. "El Partit Popular votarà en contra". El
Partit Popular va votar a favor.
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Miri, jo sempre he anunciat, respecte del règim especial, el
mateix, des del primer dia. I per això tenc tota l'honestitat i tota
l'autoritat moral per sortir aquí davant i dir el que dic. La tenc
tota, perquè des del primer dia -i està en els papers- aquest
president sempre ha dit que aquest havia de ser un acord de
consens, i aquest president sempre ha dit que s'estimava més
una part del règim en vigor que tot en el calaix. Ho he dit des
del primer dia. Però tenc aquesta potestat moral, aquesta
honestedat moral per dir-ho, perquè vostè em pot fer
responsable, de què? Escolti, la llei, gràcies a la iniciativa del
nostre partit, però sobretot gràcies a tots els partits que
l'aprovaran, serà una realitat, i aleshores jo esper que vostè
sigui un dels responsables de totes aquelles mesures que seran
una realitat per a les Illes Balears. I clar que el ciutadà no haurà
poder tenir tot el que hagués volgut tenir, però el ciutadà tendrà
mesures concretes, el ciutadà anirà a agafar un avió i serà més
barat, el ciutadà anirà a comprar coses i aquestes poden ser més
barates. Els empresaris tendran compensacions per poder
intentar superar el cost de la insularitat, les seves importacions,
les seves exportacions, aquelles mesures que poden afectar la
nostra insularitat. Sempre ho hem dit, no serem culpables de
poder-ho tenir tot. I, a més, m'és igual. El més important és el
mèrit. A mi el que m'importa no és la victòria política
momentània, no. A mi m'importa que, entre tots, haurem
aconseguit alguna cosa, beneficis per als ciutadans. Això és
l'únic important. I d'això tots n'hem de ser responsables, no
només aquest president o aquest partit, tots, i amb la cara ben
alta.
En els temes de reforma del reglament del Parlament, amb
tot el respecte del món, crec que no hi podem entrar. Aquí hi ha
un consens, hi ha un reglament, consensuat per tots els partits
polítics, i es poden estudiar les reformes que es vulguin
estudiar, de tot tipus. Aquí hi ha un consens que s'aplica, i que
està en vigor, aquí hi ha un reglament del Parlament, fruit de
l'acord de tots els partits polítics.
És probable que el diàleg social no sigui tant satisfactori
com nosaltres voldríem, és probable. Però existeix un diàleg
social, que dóna fruits. Existeix un diàleg social que ha fet que
la Mesa no es reuneixi en quinze dies. Escolti, la Mesa, entre
d'altres coses, ha aprovat totes les mesures, tots els decrets que
ha establert el Govern respecte de les ajudes de les empreses
dins el pla de reindustrialització, dins el pla de comerç, dins el
pla de formació, per poder fomentar l'ocupació. Què el
mecanisme encara és pot perfeccionar i que, tal vegada, encara
no hem passat comptes de les ajudes que s'han donat? Els
passarem, però encara no s'han acabat. No es preocupi que,
quan acabi l'any, quan acabi l'exercici, la Mesa de diàleg social
tendrà coneixement puntual, perfecte, de totes les ajudes que
s'han donat, com s'han donat i aquí s'han donat. Però hem
d'acabar l'any. Parlam d'una reunió de principi d'any. Vàrem
dir: aquests són els decrets, treim aquests decrets, quan acabi
l'any farem i passarem comptes. S'ha fet bé, s'ha fet malament,
es pot millorar, no es pot millorar?

La voluntat, que és el que voldria que quedàs clar, existeix.
Existeix la voluntat que aquest diàleg sigui una realitat.
Vostè només veu els aspectes negatius. Jo seré triomfalista,
però vostè és catastrofista. O no és un gran acord el que han
pogut aconseguir les parts amb la creació del tribunal
d'arbitratge i intermediació? Alguna cosa hi haurà tengut a
veure el Govern. El Govern ha facilitat aquest acord, i el
Govern està molt orgullós que els empresaris i els sindicats,
amb la nostra petita ajuda, s'hagin pogut posar d'acord. Això
és una cosa que, en la inauguració del tribunal, varen
reconèixer tots els sindicats. Tots sense excepció. Jo ho
agraesc, naturalment.
El diàleg s'ha produït no tant sols amb el Govern, sinó
també entre ells, i ho he dit moltes vegades, aquí i fora
d'aquí. És molt important el que han fet els sindicats i els
empresaris per evitar vagues que haguessin pogut ser
perjudicials per a la imatge i per als nostres interessos.
Després, amb el seu permís, i amb el permís del
President -ja que vostè hi ha fet al•lusió-, parlarem de la
proposició del Partit Popular sobre el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Però primer em deixi fer referència, una
altra vegada, a l'estatut del 91. Escolti, la baixada
d'impostos: tengui un poc de paciència, veurà quina és la
voluntat del Govern, és un procés -crec- molt interessant. El
fet objectiu és que volem proposar una davallada d'impostos
en aquesta comunitat autònoma dins la mesura de les
nostres possibilitats. Jo crec que és una iniciativa que,
naturalment, és molt interessant.
On anam? Què es deixarà de fer? Nosaltres, a diferència
de vostè, creim que el sector públic s'ha de reduir. Nosaltres
creim, a diferència de vostè, que el sector privat ha de pagar
manco impostos, i el sector públic ha de ser més petit
perquè nosaltres, a diferència de vostè, creim que el sector
privat fa les coses, normalment, millor, de manera més
eficient i eficaç que el sector públic.
Miri, el 0,7% és una mostra de voluntat, però una mostra
de voluntat perquè el Govern vol. El Govern, en aquest
moment, no té les transferències d'educació, però jo podria
canviar el missatge. El 0,7% que nosaltres pressupostarem
és un 50% més que l'any passat, i va bé. Feim una pujada
del 50%. Li va bé? Doncs no em digui que la nostra voluntat
d'afrontar aquesta solidaritat no queda palesa en les nostres
obres i en els nostres compromisos.
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La taxa d'atur no és real, el creixement de l'ocupació..., miri,
ho pot agafar com vulgui. A les Illes Balears hi ha més gent
fent feina que mai. Punt. Ho agafi com vulgui. Hi ha més gent
fent feina que mai. Què encara hi ha contractes precaris? Què
encara hi ha gent que no fa feina, o no pot fer feina? Ho he dit,
ho he dit per activa i per passiva, però les tendències són
positives, i la nostra política va fomentada a la creació de llocs
de feina, a evitar que aquesta gent estigui a l'atur.
Les dades de sinistrabilitat -diu vostè- estan falsejades. Hem
fet un pla d'acció en els temes de salut laboral que ha estat
corroborat, aplaudit per tots els interlocutors, i participat. És un
pla que, naturalment, s'ha d'executar al llarg d'aquests anys, que
és quan tenim competències, però crec que la nostra política
respecte de la sensibilització dels aspectes de la salut laboral és
molt clar.
El pla de la dona, en marxa, el pla gerontològic, el pla de tot
el món dels discapacitats, amb un pla d'inversió específic, el pla
de la immigració: hi ha un termini donat amb un acord amb els
consells insular fins a finals d'any... Miri, ens podem estendre
tot el que vostè vulgui, però crec que seria capaç de demostrarli que la política d'acció social és una política decidida.
L'increment de les ajudes cap als discapacitats és més ambiciós
que mai, i realista, no és imprescindible que l'organització del
Govern sigui d'una manera o de l'altra, això és una potestat del
Govern i del president del Govern, per tant, cadascú fa les coses
com creu que es poden fer millor, jo no crec en aquest moment
que això pugui canviar.
El conseller de Sanitat ha demanat compareixença en aquest
parlament per presentar els seus plans contra qüestions que
vostè ha presentat aquí, com el Pla de la SIDA, com les
drogues, com el que pugui ser el Pla de Salut, que és un
projecte que s'està redactant, i vostè posa en dubte les
campanyes de prevenció perquè diu que són qüestions
polítiques, és a dir, quan fem les campanyes és perquè són
decisions polítiques, quan no le fem, perquè no les fem; idò,
miri, crec que el comportament i la planificació preventiva de
la salut a la Conselleria de Sanitat és correcta, crec que la
vacunació de la meningitis C s'havia d'assolir com a mesura
preventiva a la Comunitat de les Illes Balears, i així ho vàrem
fer, i tots els nins i nines de divuit mesos a dinou anys o a divuit
anys tendran gratuïtament la vacunació de meningitis C, si és
que la volen, com a fórmula preventiva, perquè creim que és un
projecte que hem de dur endavant.
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Les competències en educació són precisament una de les
mostres que aquest plantejament que fa vostè, d'aquest xotis
a Madrid, o no sé com ho ha dit, que anam al so..., resulta
que quan, les competències de la universitat, som els darrers
en agafar-les, ens critiquen perquè som els darrers que les
agafam, i quan resulta que cap comunitat autònoma ha estat
capaç d'arribar a un acord en la transferència d'educació a
l'Estat espanyol i nosaltres hem aconseguit un acord, i bo, i
hi hem estat els primers, perquè crec que hem tengut una
bona estratègia de negociació, resulta que també això s'ha
fet malament. És clar, que s'ha fet malament tot; si fas,
perquè fas, si no fas, perquè no fas. La realitat, vàrem tancar
universitat amb els doblers que nosaltres exigíem, i no ens
els donaven, i fins que no ens els varen donar, no ho vàrem
tancar. La realitat, hem tancat educació jo crec que amb un
molt bon acord i avançant-nos a l'estratègia del conjunt de
les altres autonomies, perquè, és clar, nosaltres som petits,
som més petits que els altres, hem d'anar vius, hem d'estar
espavilats, ens hem d'avançar quan ens convé, vàrem poder
aconseguir una bona negociació, perquè, a més, ens
solucionaven un problema de l'enseynayment bilingüe que
era específic aquí, i un acord de 35.000 milions l'hem tret
per quasi 41.000 milions de pessetes, i el que també és quasi
més important, dia 1 de gener en tendrem les competències,
i els pares dels al•lots de les Illes Balears, i les mares,
sabran on s'han de queixar, on exigir que donem un millor
model educatiu, una millor educació als nostes fills i a les
nostres filles, i això és important, perquè això és autonomia,
és autogovern, això és avançar en fets i construir aquesta
casa tan nostra i tan important que es diu Illes Balears.
Les extensions universitàries, que ja s'han fet, no els
traslladarem la universitat el primer dia, el projecte, crec, de
la telemàtica podrà també beneficiar molt el
desenvolupament d'aquesta universitat estil universitat
oberta, amb un projecte que vostè coneix perfectament.
Quin és l'objectiu? Que Eivissa i Menorca no havien tengut
mai fins ara cap tipus d'extensió universitària. El Govern
balear té aquestes competències i immediatament posa en
marxa aquesta extensió universitària a Eivissa, que ja està
n marxa, i a Menorca, aviat.
Cultura i esports, li record que són competències,
excepte en determinades qüestions que vostè coneix, dels
consells insulars, per tant, podem parlar-ne el que vulguem
però hem de parlar en el seu just contingut.
El tercer canal de televisió, li record que sí que és un
projecte, no com a tercer canal, però que jo també ahir una
mica presentava dins el que era el meu discurs, a la millor
li va escapar, ho vaig dir clarament, o aquesta era la meva
intenció; crec que hem d'anar per aquí, crec que hem de
fomentar l'ús de la nostra llengua en comptes de fer
imposicions en la nostra llengua, crec que n'hem de
fomentar l'ús en els mitjans de comunicació, hem de
fomentar l'ús d'allò que nosaltres volem preservar, perquè
crec que és una mesura intel•ligent i que dóna resultats, i
positiva.
Que em digui que el POOT de Mallorca no s'aplica,
només l'hi puc contestar una cosa: vostè no sap què és el
POOT de Mallorca. Ja està. Perdoni, però si vostè em diu
que el POOT de Mallorca no s'aplica, vostè no sap què és el
POOT de Mallorca.
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POOT de Menorca i POOT d'Eivissa. Escolti, el POOT de
Menorca és dins, vostè ho sap, el Pla territorial parcial i a totes
les normes especials que s'estan elaborant i el d'Eivissa, com
sap perfectament, ja és una realitat.
D'això, li'n dic el mateix, podem parlar de l'autopista, podem
parlar de l'autopoista, de les autopistes. Hi ha dins el Conveni
de Carreteres 29 projectes de carreteres. Hi ha vies d'accés
ràpid que no estan definides encara, el que sí que s'ha definit és
la necessitat. Jo li defensaré aquí, amb dades, que la via d'accés
ràpid a la comarca de Llevant és imprescindible, que la via
d'accés ràpid a la comarca de Llevant és necessària; jo li
demostraré que la intensitat de trànsit que avui existeix en
aquesta comarca obliga a tenir una via d'accés ràpid. Molt bé.
Vostè el primer que m'ha de dir és: "Estic d'acord amb la via
d'accés ràpid a Llevant o no hi estic d'acord", això és el primer
que m'ha de dir. És clar, jo li dic que nosaltres, a vostè no li ha
de saber greu això, planificam; per tant, si nosaltres planificam,
nosaltres creim que aquestes decisions s'han de prendre amb
anticipació, i tenim l'exemple de l'autopista d'Inca. Perquè se'n
faci una idea, quan l'autopista d'Inca només arribava fins
Consell, amb la mateixa anàlisi a un lloc i a l'altre, es varen
produir a l'autopista 34 accidents, i a la carretera, quan no hi
havia l'autopista, 96; de ferits, 37 a l'autopista i 100 a la
carretera; de morts, 2 a l'autopista i 4 a la carretera; 20
col•lisions contra 80 col•lisions, i quan l'autopista arribava a
Inca, amb la mateixa anàlisi de temps, 37 accidents a l'autopista
Palma-Inca per 197 accidents a la carretera Palma-Inca, 60
ferits per 165, 3 morts per 6 morts, 12 col•lisions per 165
col•lisions. Vostè després podrà discutir que l'autopista no s'ha
de fer per aquí, que no hi ha d'haver autopista, ha de ser una
altra cosa, tot això és discutible, però massa voltes no hi farà,
o vostè fa un projecte per descongestionar el trànsit i per
comunicar aquesta comarca i evitar que cada dia pugui morir
més gent i més gent o vostè, o vostè, d'aquí a deu anys haurà de
fer exactament el mateix que vàrem haver de fer amb l'autopista
d'Inca, l'haurem de fer nosaltres de pressa i a tot córrer, i
l'haurem de pagar, perquè estam parlant d'autopistes, escolti,
dels 29 projectes de carreteres, d'autopistes, n'hi ha 3, o vies
d'accés ràpid, n'hi ha 3, hi ha la de Llevant, hi ha la de Ponent
i hi ha la Central, i a les illes menors, cap. Per tant, vostè
tampoc no em pot fer demagògia, com deia avui al mati: "Es
que vostès volen fer carreteres i no volem fer carreteres", vostè
ha de sortir aquí i dir quines carreteres no vol, ha de sortir aquí
i dir a la gent de Son Servera que no vol fer-los la rotonda i ha
de dir a la gent de Vilafranca que no vol fer-los la rotonda, sí,
hi podrà sortir i ho dirà, i sense cap problema, però no en faci
demagògia, d'això, no digui: "Es que volen fer carreteres i
nosaltres no volem carreteres", vostè ha de sortir aquí i dir: "Sr.
Matas, d'aquestes carreteres, aquesta, aquesta i aquesta
nosaltres no les volem fer", perfecte, sense cap problema.
Aigua, energia, residus, territori, que no hem fet més
autogovern en un any; cantes papers i menten barbes, Sr.
Grosske. En un any, transferències, capacitat fiscal, autogovern.
No li vull repetir totes les coses que li vàrem dir.

Amb les transferències del consell insular, no hi estam
d'acord, vostè no fa cas del seu programa electoral,
nosaltres, sí. És un principi d'actuació, jo respect el seu,
però nosaltres, amb això, hi som molt escrupolosos, ho hem
estat sempre. Ens vàrem presentar amb un programa
electoral dient que faríem això, això i això, i volem complir
això, això i això. Jo crec que això és coherència, cosa que li
falta, a vostè, jo crec que això és coherència. Senyors de les
Illes Balears, nosaltres vàrem prometre que transferiríem
turisme, menors, agricultura, artesania, cambres agràries i
transport terrestre, i això transferirem, res més, és a dir,
complim amb el que nosaltres vàrem prometre, i nosaltres
creim que això és seriositat.
I és clar, i a mi me sap greu, Sr. President, abusar de la
seva confiança i de la dels diputats, però no puc passar
sense contestar a les al•lusions que ha fet el Sr. Diputat.
Vostè, com no podia ser d'una altra manera, torna a parlar
de la corrupció, de trànsfugues, Xicago any vint, que tots
són aquí, que tots seuen aquí, pacte de silenci, pacte de les
tres cadires..., no, perdó de silenci ha dit, de silenci. Bé,
miri, en primer lloc, tema per tema, jo crec que, en general,
qui únicament que no és coherent amb el seu plantejament
és vostè i el Grup d'Esquerra Unida, no li molesti això, l'hi
dic, i ho intentaré demostrar, l'única cosa que li deman, que
no passi com ha passat al llarg del dia, és que no es pugui
molestar, perquè no és la meva intenció. En primer lloc,
l'any 95 el seu grup va treure tres diputats, un grup
parlamentari d'aquest parlament es forma amb quatre
diputats, vostès varen prendre un acord, es va produir en
aquell moment un acord de transvasament d'un diputat... Si
és que no vol que en parli..., si l'hi molesta, és que vostè ha
fet referència..., no, no, vostè té el costum, i a mi em sap
greu, de deixar la sospita, però si no vol que en parlem, no
en parlam, és a dir, si no vol que en parlem, no hi tenc cap
inconvenient, però és que vostè n'ha parlat.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores diputades i senyors diputats, jo demanaria que
no fessin un diàleg ni el president amb els diputats, en off,
per demanar si n'ha de parlar o no, ni els diputats amb el
president, cadascú té el seu torn de paraula, qui en fa la
interpretació en aquest cas és el president, el president ha
tallat al representant d'Esquerra Unida quan ha introduït el
tema concret i ha anomenat, i en el Diari de Sessions vendrà,
una proposició no de llei, d'açò, en som plenament
conscient, i el president, en aquest moment, té l'ús de la
paraula per rebatre, i ho ha fet ara, en aquest moment, tot el
tema que ha dit aquí de la corrupció, entre altres coses que
ha tret en el debat el Sr. Grosske; per tant, és dins el seu
torn, no és un torn sobre la proposició no de llei.
Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
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EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor.

Gràcies, Sr. President. Els fets són molt clars, aquest
parlament té un reglament pel qual es conforma un grup
parlamentari amb quatre diputats. El Grup d'Esquerra Unida va
treure tres diputats. En aquell moment es produeix el primer
procés de transfuguisme en aquest parlament i un diputat va a
un altre grup, conformen el Grup Parlamentari d'Esquerra
unida, en aquell moment amb quatre diputats, un de prestat, i
després se'n torna, per tant, torna a quedar amb tres, però amb
quatre. En definitiva, un reglament permet que quatre diputats
conformin un grup parlamentari i es constitueix amb tres,
perquè Esquerra Unida ha tret tres diputats. Això no té cap
problema, si fins i tot jo ho veig bé, si no hi tenc cap problema,
és a dir, a mi em pareix perfecte que Esquerra Unida tengui
grup parlamentari, crec que és admissible i crec que fins i tot
seria una cosa absolutament normal. És clar, quin és
l'inconvenient? L'inconvenient és que el Sr. Grosske fa
plantejaments contra els diputats perquè cobren més dietes del
compte, segons diu; contra el president del Parlament, contra
tothom, en definitiva, d'aquest parlament, i posa una ombra de
dubte sobre el que és la tasca legítima d'actuació dels diputats
d'aquest parlament, de tots, i de tots els grups polítics, de tots.
El Sr. Grosske, que es molt hàbil, sobretot en la campanya de
la imatge, en la batalla de la imatge, sap que aquesta és una
qüestió escabrosa, sap que és molt difícil que qualsevol diputat
pugui pujar aquí i dir si guanya tants doblers o si en guanya
manco, sap que és un tema que es ven molt bé, sap que és un
tema on és molt fàcil fer demagògia. Jo crec que els diputats
d'aquest parlament fan feina, la immensa majoria, que es
mereixen estar ben retribuïts, ara el que no crec que és coherent
és que, després de fer aquesta acusació a tots els diputats
d'aquest parlament, el Sr. Grosske faci un engany d'aquestes
característiques, engani el Reglament del Parlament i
constitueixi un grup parlamentari només amb tres diputats,
quan n'hi necessita quatre, perquè quin problema té? És molt
clar, què costa al Parlament de els Illes Balears un grup
parlamentari? Un grup parlamentari li costa, només per ser grup
parlamentari, 6 milions de pessetes cada any més 3'5 milions
d'una secretària, és a dir, aquesta actitud, de la qual jo diria que
és en si tampoc no tendria més importància si no fos pel fet que
el Sr. Grosske fa una cosa i després en diu una altra, costarà als
contribuents de les Illes Balears prop de 40 milions de pessetes
en els quatre anys, i el Grup Parlamentari d'Esquerra unida se'n
durà 24 milions de pessetes en aquests quatre anys, 24 milions
de pessetes. Una cosa és el que deim i l'altra el que fem, i jo
crec, i ho repetesc, Sr. Grosske, que els diputats d'aquesta
cambra es mereixen tenir una retribució digna per la feina que
fan, i jo no tenc inconvenient que vostè tengui grup
parlamentari, ni que vostè hi pugui intervenir les vegades que
vulgui, ni que vostè hi pugui participar el que vulgui, tenc
inconvenient amb la falta de coherència, tenc inconvenient que
el lluitador de totes les veritats i de les causes justes que és el
Sr. Grosske no tengui cap tipus d'emperò que el seu grup
parlamentari guanyi 24 milions de pessetes que no s'haurien
hagut de gastar, 24 milions de pessetes (...).
(Aldarull a la sala).

Sr. President, continuï amb el tema del debat, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Ara jo li vull fer una sèrie de preguntes, tampoc no em
malinterpreti, voldria que en prengués nota, si fos possible,
i després em contesta.
Diu el reglament d'aquesta cambra que si un partit té tres
diputats pot formar grup parlamentari o no? Vostès i el
diputat d'Els Verds, el Sr. Balanzat es varen presentar
formant aquest grup prestat amb la voluntat de ser un grup
o només per uns dies? Si el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida no s'hagués embutxacat 24 milions de pessetes, vostè
també hauria constituït grup parlamentari?
Un altre exemple d'incoherència, vostè ha dit moltes
vegades que els polítics han de saber anar-se'n a ca seva, jo
ho he llegit moltes vegades, perquè vostè parla molt pels
mitjans de comunicació i la veritat és que és fàcil seguir-lo.
L'he sentit, a vostè, posar el crit al cel quan ha dit que un
altre polític anava a un lloc de feina després de ser polític.
Jo no estic d'acord amb aquest plantejament que vostè fa, jo
crec que hi ha gent que, quan se'n va de la política, és molt
valuosa i pot anar a altres llocs, del partit, del Govern, on
sigui, perquè crec que és gent valuosa, però vostè, no, vostè,
per activa i per passiva, d'aquesta forma tan radical que té
de fer aquest plantejament diu "No, no, no, els polítics, quan
se n'han d'anar, a ca seva i enlloc més". Bé, aleshores, hi ha
un regidor de l'Ajuntament de Palma, el Sr. Font, que fa una
cosa il•legal, una caseta il•legal a Marratxí, una caseta, bé,
tampoc no té més importància, fora que li posen una multa
de tres milions de pessetes; s'ha de dir que Marratxí és un
ajuntament on hi ha, hi havia en aquell moment un batle del
Partit Socialista Obrer Espanyol, d'un dia a l'altre, això s'ha
publicat, la multa passa de tres milions a 224.000 pessetes,
la multa que era de tres milions passa a ser de 224.000
pessetes; m'ha d'explicar com es fa això, perquè estic segur
que els ciutadans estarien encantats de saber com es pot fer
tenir un 90% de descompte a una multa que posen a un
polític per fer una casa il•legal. La qüestió deu tenir història
perquè al final el regidor dimiteix, per tant, deu tenir
història. Bé, vostè ha dit que quan un polític comet una
infracció, se n'ha d'anar, se n'ha d'anar i s'ha de defensar
com un ciutadà més; naturalment, vostè ho deia en aquell
moment supòs que pel Sr. Cañellas o per altres diputats del
Partit Popular o per altres polítics del Partit Popular. Bé, al
final, el seu regidor se'n va, de regidor, em pareix bé, però
resulta que el seu partit el protegeix, el seu partit l'incorpora
al seu grup en el consell per fer feina amb vostès al consell
insular. A mi em sembla bé això, em sembla perfecte això,
l'única cosa que vostè ha de dir és com és possible que per
a uns, una cosa i per als altres, una altra, per què els polítics
dels altres partits se n'han d'anar a ca seva i aquest senyor
pot estar emparat per aquest partit?, vostè diu que aquí
emparam tothom, vostè no empara ningú, el Sr. Font fa
feina al Consell Insular de Mallorca. En parlar de mi no
jugam. Pregunta, Sr. Grosske, perdoni, aquest Sr. Regidor
ha tornat a ser un ciutadà corrent, deslligat del seu partit i de
la política?, feia feina aquest exregidor en el Consell Insular
de Mallorca abans d'entar en la política? En el Consell
Insular de Mallorca, al Grup d'Esquerra Unida, l'hi he dit.
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Per cert, Síndic de Comptes. El president del Parlament va
iniciar fa un temps contactes entre els partits per poder dur
endavant la proposta, el compromís del Síndic de Comptes.
Nosaltres vàrem dir que Síndic de Comptes, ja, i Síndic de
Greuges, en aquesta legislatura. El president del Parlament
inicia els contactes, i en un primer moment hi ha una proposta
de dos membres presentats pel Partit Popular i un membre
presentat pel Partit Socialista. El Partit Socialista presenta un
senyor que a més crec que és un gran professional, fins i tot
crec que una persona molt vàlida i una gran persona, però és un
senyor que és diputat i és membre de l'executiva. El Partit
Popular en nomena dos, un d'ells és una senyora que ni tan sols
militava al Partit Popular i que a més tenia una preparació,
censor jurat de comptes, doctora en econòmiques, una
preparació específica important. Bé, el Sr. Grosske surt i diu a
la premsa que és una vergonya que no es proposin persones
independents, el Sr. Grosske surt així, diu "és una vergonya que
no es proposin persones independents", clar, jo creia que es
referia a un diputat del Partit Socialista, insistesc, una persona
extraordinàriament vàlida, però no, el diputat i membre de
l'executiva del Partit Socialista sí que és independent, era
aquesta senyora, perquè ella havia fet feina sis mesos a
l'empresa Brokerval o perquè el seu pare havia tengut relació
amb Gabriel Cañellas, bé, no té dret aquesta persona a tenir la
seva pròpia vida. No, en absolut, i aquesta persona no és
independent, i en canvi, l'altra persona, vostè no diu res, qui no
és independent és el del Partit Popular. Sr. Grosske, no és el
mateix, ha d'explicar aquesta falta de coherència.
La darrera qüestió, li ho promet, la darrera, però aquesta és
la més graciosa de totes, aquesta és espectacular, és francament
espectacular. Sr. Grosske, vostè posi's en la situació, què diria
vostè si el Partit Popular aquí tengués un diputat manco que la
majoria absoluta, i un altre partit, un, que té un diputat, li diuen:
"mira, -o sigui el Partit Popular se'n va a aquest senyor que té
un diputat i li diu: "miri, vostè, vengui amb nosaltres, faci pacte
de govern, li donarem la presidència d'una empresa pública, i
després a callar", vostè situï's, eh?, si això fos així, vostè ens
hauria acusat, al Partit Popular de l'escàndol del mil•leni,
perquè el segle fa temps que l'ha acabat, i l'any el va acabar el
primer dia, l'escàndol del mil•leni, del mil•leni. Clar, això, no
ho dic jo, eh? Martín dice que Nájera les ofreció Calvià 2000 a
cambio de su voto. Això és el que diu el diputat d'Esquerra
Unida, el Sr. Anselmo Martín.

Bé, li varen oferir la presidència de Calvià 2000, i ell
diu, en paraules textuals: "Me dijeron que sea un niño bueno,
que me tape la boca y que apruebe todo lo que me pongan
delante", està molt bé. Després el regidor de Calvià del
Partit d'Esquerra Unida de Calvià diu que vol una auditoria
dels cinc darrers anys de Calvià 2000, què hi ha alguna cosa
a amagar en aquesta empresa pública que el seu regidor
demana una auditoria?, hi ha res a amagar?, passa res?, quin
moviment!
Sr. Grosske, li accept, li puc acceptar que la versió del
Sr. Martín és correcta, bé, si no vol, no és la correcta, venga,
anem a veure l'altra versió, si no una, l'altra, perquè aquí són
dos, i hem de veure l'altra versió. És la versió del Sr. Manel
Suárez, regidor del PSOE, diu: "Anselmo nos ha
chanteajeado", diu Suárez que li varen oferir la presidència
de Calvià 2000 "ante su insistencia", continua Suárez:
"Martín dimitió como vicepresidente de Calvià 2000 en marzo
y lo hizo porque quería ser presidente, desde entonces nos ha
sometido a un tercer grado que no aceptamos de ninguna
manera, prueba de ello es que hoy no preside la empresa". Ah,
carall, quina versió vol? Ja està bé, eh?, a mi tant m'és qui
tengui la raó, tant m'espanta una versió com l'altra.
Preguntes, Sr. Grosske, és que només la mesura serveis per
al Partit Popular, és que li sembla a vostè correcte sotmetre
a un tercer grau un ajuntament a canvi d'un càrrec?, vostè
considera que això és fer política?, vostè creu que Esquerra
Unida, que vostè, pot pujar aquí defensant la coherència i
defensant la netedat que vostè diu que defensa? El pitjor de
tot és que al final hi ha hagut acord, i ara ja de l'auditoria no
en sabem res més, de tot això que hi havia, ara ja no sabem
res més, que deu haver passat perquè s'hagi pogut produir
aquest acord? Bé.
Sr. Grosske, el que passa és que en política, com en tots
els altres llocs, hi ha persones amb més coherència i amb
manco coherència, en política hi ha qui pagaria una multa
i hi ha qui lluitaria perquè li fessin un 90% de descompte de
la multa. Jo crec que estic en el meu dret, estam en el nostre
dret, de quan vostè treu el tema, exigir-li a vostè coherència,
que pugi i sigui capaç d'explicar la seva coherència.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per favor. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:
Bé. Sr. President, senyores i senyors diputats. Em permetran
que metodològicament divideixi la meva intervenció en dues
parts, una per parlar de política, i una altra per posar-me els
guants i les botes de treballador del clavegueram i debatre totes
aquestes qüestions que el Sr. Matas m'ha plantejat.
Parlant de polítiques, Sr. Matas, vostè em diu "li agraesc el
gest de diàleg, estam pel diàleg", val, tots estam pel diàleg, però
jo li he demanat tres gestos que em demostrassin que estan pel
diàleg, el compliment de la promesa que va fer en el debat de
política general de l'any passat, i encara unes paraules per dir
que estan fent feina en la Sindicatura de Comptes i en la de
Greuges, i que aviat es presentaràs a la Cambra una proposta
consensuada, més endavant, eh?, en uns dies hi haurà junta de
contractació i en uns dies hi haurà Sindicatura de Comptes.
Consensuïn, consensuïn.
Jo no vaig dir que hi fos una vergonya que hi hagués gent de
partit a la Sindicatura de Comptes, la paraula vergonyós el
reserv per coses de més relleu i sobretot més vergonyoses, i
com que aquí n'hi ha un munt per aplicar-hi la paraula, no tenc
cap problema en aquest sentit. Jo el que vaig dir és que em
sembla correcte cercar persones independents que meresquessin
un consens total de la Cambra, i aquí es va entrar en una
dinàmica entre els dos partits majoritaris que nosaltres a l'altre
partit majoritari també li vàrem criticar. El procediment de dos
teus i un meu per a mi no és un bon procediment, s'usa molt, al
Congrés dels Diputats, però per a mi no és un bon procediment,
és millor persones independents, sobretot amb el clima que hi
ha en aquesta comunitat, i cercar el consens de tothom, però no
és que sigui vergonyós no fer-ho així; però, sobretot, s'ha de ser
capaç dins aquesta dinàmica de dos teus i un meu o viceversa,
d'arribar a un consens, i vostè no pot pretendre que això
signifiqui que qualsevol candidat que vostè plantegi o que
vostès plantegin vagi endavant. Si vostè no és capaç de tenir
una mica de cintura, dic amb altres paraules, Sr. Matas, si vostè
no és capaç de llevar-se la hipoteca del candidat del Sr.
Cañellas o de la candidata, no hi ha consens i no hi ha
Sindicatura de Comptes. I és un problema de manca de diàleg.
Jo li he demanat diàleg si hi ha això, diàleg si hi ha diàleg
social, i no som jo que m'invent aquesta història que no hi ha
diàleg social, Palma, 2 d'octubre del 97, les dues centrals
majoritàries, "la posición de UBT Baleares y Comisiones Baleares
con carácter (...) es condicionar su apuesta por la Mesa de diálogo
social", encara una aposta, perquè no s'ho acaben de creure, "en
el reconocimiento por parte del Govern de la función de la Mesa",
és a dir que ells pensen que no han reconegut la funció de la
Mesa, "por lo que consideramos que se hace necesario un giro en
el método de trabajo inexistente hasta ahora de esta Mesa de
diálogo social". Bé, són els interlocutors socials que diuen que
no hi ha diàleg social, no és Esquerra Unida.
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I efectivament, la Mesa de negociació es reuneix per
primera vegada fa quinze dies, i el pacte per l'ocupació es
firma l'octubre del 97 o del 96, vostè m'ha d'explicar aquesta
qüestió. I jo li he dit, segon tema, diàleg social.
I tercera qüestió, compromís de facilitar les comissions
d'investigació. I vostè em reitera, "sí, sí, volem diàleg,
volem diàleg", i aquests compromisos, hi estan d'acord, o
no?
El tema de les DOT, bé assumeixen que arriben tard,
però, en fi, assumeixen que abans pensaven una cosa, ara en
pensen una altra, però preveuen les DOT abordar la
desclassificació d'urbanitzables que són al planejament
municipal? Venga, contesti, vostè també (...) Abordaran les
DOT la necessitat de racionalitzar el planejament municipal
i d'evitar que ens vagin sortint "cales petites" i es Canons
cada dos per tres?, sí o no?, venga.
Clar, el tema del reglament d'incompatibilitat, el decret
d'Iva, el registre de contractistes, home no és que sigui
massa greu, efectivament, Sr. Matas, millor que hi hagi
hagut la llei, no és que sigui massa greu, però quan es ve
aquí i es diu "tenc la sensació de tenir els deures fets",
home, s'han de tenir els deures fets, i de vegades s'hi tenen
i de vegades no.
Tema REFE, el problema és que ara finalment, després
de 400 anys tenguem no sé què, no. El tema és el següent,
si s'hagués començat pel que ara vostès estan fent, que és
cercant el consens de bon de veres, ja faria temps que
aquesta fórmula que sortirà estaria aprovada, i vostè, vostè
particularment va ficar aquesta comunitat en un carreró que
s'ha demostrat sense sortida, i qui ha tapat la sortida és el
Partit Popular, i aquí ve la seva responsabilitat. És això el
que ens ha d'explicar en aquest parlament, vostè va fer un
plantejament maximalista, va arrossegar una part de
l'oposició, va passar de l'altra, perquè el consens que ara
cerca, per què no el va cercar llavors?, sobre aquesta
proposta que ara manejam, no de REFE sinó de RE,
l'haguéssin pogut fer, el consens, i no el va voler fer, per
raons partidistes, per raons electoralistes, i va ficar aquesta
comunitat en un carreró sense sortida, i la sortida, insistesc,
l'ha tapada el Partit Popular.
Em diu que amb els imposts tengui paciència, que ja
m'ho explicarà, bé, ja m'ho explicarà, però llavors
comprengui que fins que no m'ho expliqui, a mi, al conjunt
de la Cambra i al conjunt de ciutadans, aquest gros titular de
"Baixaran els imposts", jo consideri que és un globus, no sé
què hi ha dins aquest globus, quatre quilos d'arena, aire,
hidrogen, no se sap, ja ens ho explicarà, tenguem paciència,
però mentre tenim paciència, que ningú no es pensi que aquí
hi ha cap promesa de caràcter consistent o que es pugui
avaluar políticament.
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Bé, jo li he dit que les estadístiques de sinistrabilitat són
falses, demani-ho al Sr. Camps, és ver o no que no hi ha doble
informe, és ver o no és ver que hi ha morts que es produeixen
després, durant el període de (...) i que no comptabilitzen com
a morts d'accidents laborals, demani-li la informació al
conseller responsable. Què gasten?, expliqui'ns això, després ja
ho comprovarem sobre el desenvolupament del pressupost.
0,7, que em va bé que em digui que s'incrementa no sé quin
tant per cent sobre l'anterior tant per cent?, no. Sobre el 0,7, sap
que em va bé?, el 0,7, el o,7 del total del pressupost de la
Comunitat Autònoma, una cosa que es pot fer sense que a ningú
no se li trenqui cap os, jo estic a una institució, que és el consell
insular, que ho ha fet, també es plantejaven algunes vegades
coses d'aquestes, de llevar del pressupost no sé què, no sé què
més, però s'ha fet sobre la totalitat del pressupost, no passa res,
i això és el que ens va bé als que estam pel 0,7. I això és el que
trob impresentable que no es faci a una comunitat amb els
recursos que hi ha, que se sigui avar amb aquest tema, a una
comunitat, i no vull fer demagògia, que se sigui avar en aquest
tema, a una comunitat amb tant de recursos, em sembla
vergonyós, Sr. Matas. El 0,7 s'arregla amb el 0,7.
Taxa d'atur, efectivament, Sr. Matas, l'enquesta de SEPA, de
la població activa de l'any 96 diu que la Comunitat Autònoma
té un 13 i busques per cent d'atur, i potser que hagi davallat un
parell de punts enguany, no ho sé, ho veurem a final d'any, però
és un 13 i busques per cent, no és el 5% que vostè va dir, i és
una taxa molt millor que el conjunt d'Espanya, ja ho he dit
abans, però és una tasca importantíssima i una taxa fins i tot per
damunt de la mitjana europea. I no és que encara hi hagi
contractes precaris, com que dir, ai sí, em queden tres o quatre
contractes precaris, no, no, tenim una enorme precarietat en
aquesta comunitat autònoma, Sr. Matas, la major de tota
Espanya, i no tenim cap indici que aquesta tendència s'estigui
ni tan sols corregint, perquè aquest petit increment de
contractes indefinits que s'ha produït darrerament no ens
garanteix una inflació de la tendència.
Sobre el tema de les campanyes de prevenció, vostès no
m'expliquin per què, per què amb tan pocs recursos com s'hi
haurien de destinar, no es fan determinades campanyes de
prevenció que jo ja li he plantejat. I jo li vull llegir ara una
circular de la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern
balear de febrer del 97, que diu: "La vacuna contra la
meningitis C no és eficaç en edats inferiors als 18 mesos, no
deixa immunitat permanent, la durada de la immunitat és
aproximadament de dos o tres anys i la protecció és del 90% de
les persones vacunades. No tenim garanties que una segona
vacunació produeixi resposta immunitària a dosis de record, en
cap cas no s'ha d'utilitzar de forma arbitrària, ja que fer-ho
podria suposar la impossibilitat d'una segona vacunació en cas
d'autèntica necessitat". Bé, aquest és l'informe tècnic de febrer
del 97, i ara es canvia de criteri. Jo no som un expert
particularment en prevenció sanitària, però jo no tenc la
sensació, com diria el Sr. Beltrán, de estar en buenas manos, no
en tenc la sensació, perquè una conselleria que opina una cosa
el mes de febrer i una altra el mes d'octubre, sense que s'hagi
produït, evidentment un canvi significatiu en la taxa
d'incidència d'aquesta malaltia, no tenc la sensació de estar en
buenas manos.

En tema d'educació, no vull que digui que no sé de què
parl com ha dit al Sr. Balanzat, per tant seré
extraordinàriament prudent. Jo li dic a vostè que amb
aquesta transferència no tendrà doblers per homologar als
funcionaris a la Comunitat Autònoma, no tendrà doblers per
construir els instituts que fan falta i no tendrà doblers per
superar els dèficits que hi ha respecte de la despesa per
alumne al conjunt de l'Estat a no ser naturalment que posi
recursos propis de la Comunitat, i això ho veurem. ho
veurem, no importa que ens acusem mútuament d'ignorants,
d'aquí sis mesos, vuit mesos, un any, podrem fer l'avaluació.
Home, estic content del tema del tercer canal, mira per
on ens posarem d'acord en qualque cosa.
L'autopista de Llevant, no em posi morts damunt la
taula, Sr. Matas, no em posi morts damunt la taula, perquè
en aquesta comparança que fa vostè, hi ha un truc, hi ha un
truc, i és que si un va a mirar n'hi he tret set o vuit de trucs,
ja, eh?, a vostè li agraden molt els jocs de mans, vostè no
em pot comparar la sinistrabilitat d'una autopista amb la
sinistrabilitat d'aquesta carretera, no d'una carretera,
d'aquesta carretera, i aquí hi ha tot el truc de la seva política
respecte de les autopistes, condemnen la gent a patir els
inconvenients d'unes carreteres absolutament obsoletes.
Vostès no fan la inversió necessària, i sí que vull la
circumval•lació de Vilafranca, clar que sí, Sr. Matas, clar
que sí, no fan la inversió necessària per arreglar aquesta
carretera, sotmeten a la gent a inconvenient, i encara estic
temptat de dir que llavors aquests morts són seus, Sr. Matas,
i diuen que l'únic plantejament alternatiu és l'autopista, i jo
dic, no, el plantejament alternatiu és fer una inversió a
aquesta carretera que seria molt inferior al cost de
l'autopista, que significaria seguretat per un tub, comoditat
per un tub, incrementar la rapidesa en els desplaçament,
sense el consum de territori i el consum de recursos
econòmics que l'autopista significa. I quan tenguessin
l'autopista de Manacor arreglada a tots els nivells,
senyalització, pavimentació, fer les circumval•lacions que
fessin falta, si és necessari desdoblegar on faci falta, es
desdoblega, llavors podem establir la comparació. I jo estic
segur que en taxes de sinistrabilitat veurà com no hi ha tanta
diferència.
Transferències als consells, em diu, "bé, jo he de
respectar el meu programa", idò d'acord, respecti el seu
programa de transferències als consells, però el seu
programa és dolent, Sr. Matas, permeti'm que li ho digui,
perquè el seu programa significa que els consells insulars
van perdent progressivament pes específic a la nostra
comunitat autònoma.
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I ara crec que ja em toca posar-me els guants i les botes i
debatre totes les altres qüestions. Miri, Sr. Matas, a mi em
sembla patètic, patètic, de ver, que quan a vostè se li parla de
corrupció en majúscules, corrupció que vol dir infracció del
Codi Penal en l'exercici del càrrec públic, delinquir en l'exercici
del càrrec públic, finançament il•legal, asseure's sobre 50
milions il•legalment obtinguts, irregularitats a tots els nivells,
totes les coses que aquí s'han dit, vostè em parli del grup
parlamentari, d'una multa que li posaren a Joan Font i d'un
debat de premsa entre Anselm Martín i Manel Suárez, això és
senzillament patètic, Sr. Matas. Vostè té gent aquí que ha
delinquit al seu grup parlamentari, el president del Partit
Popular a Mallorca és un senyor que va fer trampes amb els
vots i va ser condemnat per un tribunal, no parlam de dois,
parlam de coses molt serioses. La seva portaveu de grup
parlamentari va començar la seva carrera i a acumular mèrits
anant corrents a un banc per obrir un compte corrent on dues
hores després hi havia unes comissions del túnel de Sóller, no
parlam de dois, Sr. Matas, parlam de coses serioses.
Però, estic disposat, naturalment, a parlar del que faci falta.
Ja m'agrada que vegi bé el tema del grup, ja m'agrada, perquè
intentar comparar això amb un cas de corrupció seria dir-li
corrupte a Convergència i Unió, al Partit Nacionalista Basc, a
Coalició Canària, al Partit Aragonès Regionalista i al Partit
Popular, que ta'mbñe ha participat en operacions d'aquestes
característiques, o sigui que ja em sembla bé que li sembli bé.
Nosaltres no hem vulnerat el Reglament, i en qualsevol cas,
l'òrgan que ha de decidir com s'aplica el Reglament és aquí
darrera, mai no ha trobat res a dir sobre aquesta qüestió, no sé
si vostès qualque dia el forçaran a dir qualque cosa, no ho sé, de
moment no ha dit res, per tant jo tenc la consciència
absolutament tranquil•la que no he vulnerat cap reglament,
perquè el Reglament diu que es pot constituir amb quatre i es
pot funcionar amb tres, podria dir una altra cosa, podria
mantenir els mateixos requisits per funcionar i per constituir-se,
però diu una altra cosa. I si l'organisme que ha de vetllar pel
manteniment d'aquest reglament no diu altra cosa, jo em sent
absolutament tranquil, i tenc el permís del Sr. Balanzat per dir
una cosa curiosa, el president de la Cambra aleshores va animar
el Sr. Balanzat a fer el que va fer. Ho pot desmentir, Sr. Soler,
si ho desmenteix o vostè o el Sr. Balanzat diuen mentides, però
ell diu que el Sr. Soler li va dir que endavant perquè
efectivament ens queda un grup mixt absolutament inflacionat,
debateixi aquesta qüestió amb el Sr. Soler.
I evidentment nosaltres hem fet aquesta qüestió perquè un
grup mixt de set persones, és a dir, del 10% de la Cambra, és
una barbaritat, Sr. Matas, jo entenc que a vostès, amb el
respecte que tenen a les minories, els sembla perfecte, mal ens
fotessin a tots al grup mixt, a tota l'opiosició, jo ho entenc, des
de la seva sensibilitat, però des d'altres sensibilitats s'opina que
això és una barbaritat.
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Per tant, l'objectiu polític és clar, afavorir les minories,
no només els doblers, que no tenc cap tipus de vergonya de
rebre'ls, perfecte que Esquerra Unida tengui doblers, i
perfecte que tengui un senyor allà, al grup parlamentari fent
feina per al grup, sí, naturalment que sí.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Jo crec que això és democràtic, Sr. Matas, i això no té
res a veure amb el fet que Esquerra Unida hagi denunciat,
efectivament, infraccions al Reglament, i miri nosaltres
vàrem dir que aquí es feien meses per telèfon, que es
cobraven com si efectivament s'hagués fet la reunió, i vàrem
dir que a una ponència re pressupost s'havien inflat el
nombre de reunions, posant un nombre de reunions fictici.
I jo que aparentment no tenc proves sobre això, i dic
aparentment perquè no vull posar trampes d'elefant a ningú,
ret la Sra. Salom o a vostè mateix que pugi aquí i que digui
que no, que aquí no es feien meses per telèfon o que aquí no
es varen inflar el nombre de ponències del pressupost del
96, pugin aquí i diguin-ho.
I posats a denunciar, Sr. Matas. Jo de vostè no cobraria
quilometratges i vendria amb cotxe oficial al Parlament, jo
no ho faria, eh?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Grosske, hauria d'anar acabant. Sap que té deu
minuts per rèplica, en aquest moment en du devuit, i crec
que el president demostra que deixa parlar tothom amb
extensió.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Molt bé. Jo li agraesc, Sr. President, i acabaré d'una
manera absolutament ràpida.
Efectivament, el Sr. Font no va fer una casa il•legal, Sr.
Matas, el Sr. Font va fer una ampliació del seu habitatge en
sòl urbà, en sòl urbà, i va fer unes obres que excedien,
excedien de la llicència demanada, i se li va posar una
multa, una multa grossa perquè el primer informe deia que
això eren unes obres il•legalitzables, i després va resultar
que eren unes obres legalitzables, i vostè em dirà, com va
dir, com han dit tots vostès que això és prevaricació de
l'Ajuntament de Marratxí, però no han tengut la vergonya
torera ni de denunciar-hi ni de demostrar-ho, vostès
calumnien, Sr. Matas, dir que un ajuntament fa prevaricació
i no anar al jutjat és calumniar. Jo no puc dir que la Sra.
estaràs fa prevaricació i quedar tan tranquil, jo he d'anar al
jutjat a defensar aquesta proposta, i vostès ho diuen perquè
vostès no tenen ni vergonya per governar, ni vergonya per
acusar. Aquesta és la trista realitat. No, Sra. Pilar Ferrer, ja
em pot fer "xist", però és que és així.

3366

DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

Bé, i ja respecte al tema realment de la polèmica de Calvià,
em permetrà que passi. El pacte que hi ha a Calvià és un pacte
duríssim que es va fer entre el Partit Socialista, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat. Jo ho lament molt, però per tercera vegada li he
de demanar, ara ja, que doni per tancat ...
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Absolutament tancat. És un pacte polític els termes del qual
estan signats, que es va produir el 95, ja en el tema de la
investidura per evitar votar un xoriço pertanyent al seu partit,
evidentment, i dins d'aquesta polèmica hi ha hagut tires,
afluixes, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, moltes gràcies per la seva intervenció. Moltes
gràcies.
Sr. President, té vostè la paraula.
Al portaveu d'Esquerra Unida simplement una informació
que crec que convé que quedi gravada al Diari de Sessions, sap
que el torn de rèplica, segons el Reglament, són deu minuts, i
quan vostè davallava de la tribuna en duia consumits vint, de
rèplica, per tant, crec que de queixes cap a la Presidència, cap.
Sr. President, li pregaria que en aquest moment, que és el
darrer torn seu, guardi l'equilibri de les intervencions i no
introdueixi nous temes. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, no sé per què es
molesta tant, no sé per què vostè no és capaç d'assumir que no
té ni la coherència ni l'autoritat ètica i moral suficient per poder
injuriar, insultar, calumniar d'aquesta manera la gent de la
forma més indiscriminada possible, sense el mínim respecte a
l'estat de dret.
Ara crec que m'he tornat a deixar els papers... Perdó.
En primer lloc parlarem de Sindicatura de Comptes i
Sindicatura de Greuges. El mateix, jo no estic... M'agradaria
que no em mal interpretàs el que jo li dic, ni me canviï les
meves paraules. Jo no li discutesc que hem de trobar un
consens, que nosaltres intentam trobar consens amb altres
partits polítics, i que nosaltres tenim la nostra opinió, tant un
partit polític com l'altre. Jo no discutesc això, jo no discutesc
els candidats presentats, jo no els he posat en dubte, mai. I a
més deman excuses, perquè he dit que el presentat pel Partit
Socialista era membre de l'executiva, i no ho és, perdó,
rectific... és igual.

El que li dic, Sr. Grosske, és que vostè surt als mitjans de
comunicació i diu "El PP és impresentable perquè no
presenta independents". Home? una mica de coherència, una
mica de respecte. Què vol dir? A qui es refereix quan diu
que no són independents? A un diputat o a un senyor que ni
tan sols milita? Escolti, però no tergiversi; no estic posant
en tela de judici el consens ni la bondat de la gent
proposada.
Diàleg social: No estam d'acord, jo crec que els fets
corroboren el que jo he estat defensant aquí, i exactament
igual amb el tema de la reforma del Reglament. Jo li torn a
repetir que amb els temes de la reforma del Reglament crec
que són temes que s'han de tractar a dins aquest parlament.
Que les DOT poden solucionar el tema de Cala Petita?
Clar. I a més vostè en certa mesura encerta de ple. De què
han de servir les DOT? D'establir els grans criteris, de dir on
és que podem actuar i on és que no podem actuar. Ara bé,
quan estiguem d'acord a on podem actuar, hem de poder
actuar. Seguretat jurídica, això és una part essencial
d'aquestes directrius d'ordenació del territori. M'explic?
Crec que m'explic, és essencial perquè és arribar a l'acord,
i quan has arribat a l'acord, després ja no hi pot haver
desacords, perquè s'ha arribat a un acord i es diu "aquí sí
que es pot actuar"; i tothom que actuï aquí ha de tenir plenes
garanties d'actuació.
Que el règim especial és maximalista? I què es creia?,
que començaríem des de baix? No, home, no. Compten els
resultats, i feim calaix, i quan la gent insisteix, tengui
aquests descomptes de l'insularitat, serà calaix, la gent els
notarà a dins ca seva. I vull insistir que el mèrit no serà ni
meu ni del Partit Popular, serà de tots aquells partits que
puguin dur endavant aquest projecte.
Que hem comès qualque error d'estratègia amb el
consens? Tal vegada és possible, però crec que l'important
és la voluntat de poder arribar a aquest consens, i sobretot
que el règim especial sigui una realitat, i serà històric,
perquè serà una consecució històrica per a aquestes illes. I
a partir del dia que tenguem règim especial per a les Illes
Balears tots els partits polítics aniran a Madrid, quan es
produeixin eleccions o quan no es produeixin eleccions, a
defensar millores d'aquest règim especial.
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Tots els altres temes, el tema del risc laboral, insistesc, crec
que vostè té molt clar que des que tenim les competències en
seguretat i higiene en el treball hem modificat radicalment la
batalla de la prevenció. Que es poden produir encara moltes
desgràcies? Naturalment, però hem modificat la prevenció
laboral; feim campanyes de prevenció laboral, actives i
indirectes, però feim campanyes, exactament igual que a la
lluita contra la sida, i exactament igual que la solidaritat.
Escolti, nosaltres apostam amb fets per la solidaritat. La
solidaritat de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears
és un fet, i el compromís del 0,7 és el compromís que té en
aquesta legislatura aquest programa electoral, i s'ha acabat. És
a dir, fets que demostren la nostra realitat de la solidaritat.
La precarietat laboral és grossa? Sí, però vostè no diu,
amaga que en un any s'han doblat els contractes fixos. No ho
diu. Per què no ho diu? Digui que s'han doblat els contractes
fixos. Que encara n'hi ha molts de precaris? N'hi ha molts, de
precaris, però en un any s'han doblat els contractes fixos.
La qüestió de la meningitis: Miri, el marc exterior és el marc
que influeix en tot el que són les mesures de prevenció, i la
campanya de vacunació de la meningitis és una campanya de
prevenció. No hi ha risc d'epidèmia, és una campanya de
prevenció.
Que no hi ha doblers per l'educació, que ja ho veurem: Crec
que no ens posarem d'acord. Miri, entenc que la seva
contestació a l'autopista, jo no vull posar morts a damunt la
taula, crec que és de mal gust que vostè me'ls pugui posar a mi,
però el que entenc aleshores és que vostè està d'acord en una
via d'accés ràpid a la comarca de Llevant, és el que vostè acaba
de dir. Vostè creu que s'ha de fer per la carretera actual, però
s'ha de fer una via d'accés ràpid, i s'han d'invertir els doblers
fent la via d'accés ràpid en la carretera actual. Si els tècnics li
demostren que això és una animalada i que això és impossible,
a veure què farà. Insistesc: la pregunta és "hem de tenir una via
d'accés ràpid a la comarca de Llevant i a la comarca de Ponent,
sí o no?" i si l'hem de tenir, després ja mirarem el traçat. Però
hem de tenir la via d'accés ràpid? Vostè diu que sí, millorant el
traçat actual i invertint en el traçat actual. Vostè diu "el seu
programa electoral és dolent", per les transferències. Escolti,
però és el que han triat la majoria de ciutadans de les Illes
Balears. Serà dolent, però és el que han triat.
Bé, i com vostè diu, els guants... No sé que ha dit, els guants
de no sé què. Corrupció en majúscules: Jo li repetiré, perquè
crec que vostè hauria d'ajudar a guardar les formes des del
respecte a aquesta tribuna. Vostè torna a fer acusacions. Vostè
ni és capaç de provar -i són calúmnies- ni és capaç en absolut
de dur-les enlloc. Vostè és capaç de posar en les meves
paraules el plantejament de postures i de conductes de membres
del Partit Popular que cap jutge els ha imputat cap delicte.
Vostè és capaç en aquest moment de desvirtuar la realitat,
perquè la realitat, em sap greu tornar-ho a repetir, però la
realitat quina és? La realitat és que vostè, el seu grup, el seu
partit, varen fer tres denúncies als jutjats. Vostè quan fa una
denúncia i el jutjat li rebutja, no l'he sentit encara mai demanar
perdó ni excuses pels insults i les calúmnies que ha dit a tota
aquella gent abans de formular la denúncia. Vostè no ha
demanat ni ha rectificat cap ni una de les seves acusacions, dels
seus insults, quan els jutges són els que han parlat i els que han
de parlar. De les tres, dues són rebutjades i dues, una fins i tot
amb una doble instància, amb una segona instància, per fiscal
i per jutjat diferent; i l'altra és resolta en judici, amb els
resultats que tots coneixem: absolució, i un fet de subornació
impropi, que vostè ni tan sols havia acusat, que està en aquest
moment al Tribunal Suprem, que està en recurs.
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En tot aquest procés, Sr. Grosske, s'han produït conductes
de responsables polítics a les Illes Balears, de
responsabilitats de les anomenades polítiques que no s'han
produït a cap altre lloc de l'Estat espanyol, a cap altre lloc.
I vostè, que mai no ha esperat que els jutges parlassin, que
no respecta els jutges, i que fins i tot hem hagut de viure
l'espectacle vergonyós que quan qualque jutge ha fet una
sentència que a vostè o a qualcú relacionat amb vostè no li
agradava, posar-se a parlar de forma ignominiosa contra la
professionalitat d'aquesta gent.
Jo, Sr. Grosske, crec que on s'ha de parlar és als jutjats,
quan es tenen presumptes conductes irregulars, i s'ha
d'acceptar el que diuen els jutjats, i respectar la voluntat dels
jutjats, i això és el que ha passat. Vostè pot tergiversar el
que vulgui, perquè, clar, vostè el que no pot fer és deixarme de contestar al que jo li deman, perquè "són coses
petites". Què vol dir "coses petites"? El que vostè no pot fer
és fer un plantejament per una cosa i fer un plantejament per
una altra. Vostè o està a un estat de dret i respecta amb totes
les conseqüències l'estat de dret i les decisions dels jutges,
o vostè no pot anar pel carrer, i sobretot per una tribuna com
aquesta, calumniant la gent, deixant sospites sobre tothom,
i sobre qualque persona que en el seu moment hagués pogut
tenir una conducta irregular, i que la va pagar perquè va ser
condemnada en el seu moment pel seu tribunal i prou, vostè
no pot posar una creu a aquesta persona d'inhabilitació
permanent, perquè no coincidim en aquest plantejament.
Però jo no li estic discutint això. Vostè no em tregui l'"i
tu, què?". Resulta que quan li dic allò del síndic de comptes
vostè em diu: escolti, és que això ho han fet a Catalunya, ho
han fet a Madrid i ho han fet no sé a on, o ho han fet al
Congrés dels Diputats..., perdó, no era allò del síndic de
comptes, és un lapsus. Quan jo li dic a vostè allò del grup
parlamentari, que vostè se'n durà 24 milions de pessetes
amb càrrec als contribuents, escolti, quan jo li dic això vostè
em diu: escolti, és que això és vera que el Reglament no ho
permet, però escolti, és que ho han dit..., ho han fet...,
perdoni, el Reglament, naturalment, permet que un diputat
d'un altre grup es converteixi..., faci un transfuguisme
temporal, s'afegeixi aquí, però vostè parla sempre de
responsabilitats polítiques. Escolti, això és desvirtuar el
Reglament de la Cambra, o no?, o no és tampoc desvirtuar
el Reglament de la Cambra?
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Acab. Què vol dir, per tant, quan vostè em diu: és que ho
han fet la Congrés de Madrid, és que ho han fet no sé a on?
Vostè tornarà enrera totes les acusacions sense fonament i
alguna que pugui haver fet correcta de totes aquelles situacions
que jo li trobi que s'han fet fora d'aquí?, que s'han repetit fora
d'aquí?, no és així? Home! (...), per a una cosa val i per a l'altra
no val. Si vostè fa aquí un engany al Reglament d'aquesta
cambra i vostè sap que un grup parlamentari són quatre diputats
i vostè només en té tres, què passa? Això tendrà una
responsabilitat ètica, i si l'única cosa que volia era poder tenir
un grup parlamentari, sap què pot fer?, torni els doblers, miri si
és fàcil, renunciï als doblers, perquè nosaltres no tenim
inconvenient, insistesc, perquè creim que totes aquestes
acusacions que vostè fa són acusacions demagògiques. Hi pot
haver gent que en un moment determinat tengui qualque tipus
d'error en el compliment de la seva feina en aquest parlament,
però generalment jo crec que tots els diputats d'aquesta cambra
són gent honrada i gent que intenta fer la seva feina ben feta i,
escolti, jo cobr el que em paga el Parlament, exactament igual
que tots, crec que unes 30 o 40.000 pessetes cada mes, el que
em toca, si em toca menys que em llevin, però ara no em
vengui amb res més, si em toca menys i si em toca que m'ho
donin, i si no em toca que no m'ho donin, no deman res,
justament el que em toca, però no vulgui ara posar dubtes
damunt jo, el que em toca, res més.
Sr. Grosske, tenc la temptació de repetir-li totes les
preguntes perquè com que no les m'ha contestades... Diu el
Reglament de la Cambra que si un partit té tres diputats pot
formar grup parlamentari? Vostès i el diputat dels Verds es
varen presentar junts a la Cambra amb una vertadera voluntat
d'unir-se o només per uns dies? Si no s'embutxacassin quasi 24
milions de pessetes, haurien constituït grup parlamentari? Vostè
creu que un senyor, ex-regidor de l'Ajuntament de Palma, ha
tornat a ser un ciutadà del carrer, feia feina aquest regidor abans
d'entrar en política, en el Consell Insular de Mallorca, en el
Grup d'Esquerra Unida...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, jo li deman... Aquestes preguntes han estat
formulades i correspon a la llibertat del diputat contestar o no.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President. Disculpi. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula, en nom i
representació del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM el Sr.
Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President del Govern, crec que hauríem d'intentar tots fer un
exercici, jo demanaria, per retrocedir al dia d'ahir en el
moment en què el Sr. President del Govern va acabar la
seva intervenció perquè així s'entendria la intervenció que
jo faré a continuació, que és parlar de la política general de
les Illes Balears i, naturalment, fent referència a la
intervenció que va fer ahir el President i traient altres temes
que, des del nostre punt de vista, el President va obviar i que
creim que han de sortir.
Per tant, em permetran que per centrar la qüestió, per
introduir-nos en el tema, comenci dient: senyores i senyors
diputats, les Illes Balears van bé. I és que qualsevol diu el
contrari després del final d'ahir del Sr. Matas, després
d'aquella espècie de psicoanàlisi col•lectiva que ens va fer,
perquè si negam que les Illes Balears van bé serem
catastrofistes, pessimistes, demostrarem la manca de
confiança que tenim en nosaltres mateixos i l'autoodi que
ens turmenta. Per tant, Sr. Matas, les Illes Balears van bé:
som els més rics, som els que més creixem, enhorabona.
Però, i els ciutadans de Balears?, com van? Cadascun
dels nostres ciutadans, com percep aquesta riquesa, aquest
benestar, aquest anar bé? Com comprendran, no intentarem
respondre aquesta pregunta, faltaria més!, ens podrien
acusar, amb tota la raó del món, de messiànics atribuint-nos
tota la representació popular; a més seria un punt de vista
totalment subjectiu. Idò, com podem contestar aquesta
pregunta?, com van els ciutadans de les Illes Balears? Ens
permetran, per tant, que donem la paraula, que doni la
paraula, per uns moments i sense afegir cap comentari per
part nostra als testimonis de la realitat diària, als mitjans de
comunicació que dia a dia reflecteixen la realitat d'un país
i dels seus ciutadans: "Balears, la comunitat més
inflacionista; els preus pugen mig punt per damunt la
mitjana"; "un de cada tres joves de Balears no troben
ocupació"; "el 24% dels contractes de Balears es fa a
peons"; "el contracte més utilitzat és l'eventual"; "Balears és
la tercera comunitat autònoma en accidents laborals"; "els
salaris de les Balears per baix de la mitjana espanyola"; "un
treballador guanya 17.000 pessetes manco a les Balears";
"els jubilats de Balears cobren 10.800 pessetes mensuals
manco que la mitjana espanyola"; "el preu de l'habitatge a
Balears va pujar el 96 un 7,8%, multiplicant per 7 la mitjana
estatal"; "Balears serà la comunitat que rebrà menys fons
europeus"; "Madrid s'oblida de donar ajudes a l'agricultura
de Balears"; "la pagesia balear ha perdut en 10 anys més de
la meitat dels seus treballadors"; "els aqüífers de Mallorca
afectats per la sobreexplotació i la intrusió marina";
"Madrid vol l'arena de Mallorca per regenerar la platja de
Peníscola"; "la desaparició de la platja de Cala Millor ha
causat alarma entre els turistes que han amenaçat de no
tornar pus".
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"Madrid només dóna la meitat dels professors d'institut
necessaris per aquest curs"; "uns 27 alumnes d'institut no
pogueren començar el curs escolar"; "Balears és la comunitat
que menys partida dedica a educació universitària"; "el rector
de la Universitat critica la falta de política universitària i de
finançament adequat"; "l'índex d'universitaris de Balears és la
meitat de la mitjana estatal"; "Balears, regió a on més
augmentaren els accidents de trànsit els darrers cinc anys, un
31,5%"; "un expert en trànsit qualifica de caòtic el transport
públic balear"; "s'està deixant morir el transport públic"; "les
Balears ocuparen el darrer lloc de consum de tabac"; "en deu
anys Balears perd 70.000 milions en inversió sanitària";
"Balears és la comunitat que gasta més en joc, una mitjana de
117.000 pessetes anuals per habitant"; "es talla l'electricitat un
divendres horabaixa: centenars de comerços tancaren per por de
sofrir pillatges"; "la taxa de delictes de Balears és la segona
d'Espanya"; "la justícia de Balears va tancar l'any amb 46.314
pendents"; "cada habitant de Balears aporta 170.000 a l'any a
altres autonomies"; "cada ciutadà actiu de Balears pagà un
milió de pessetes en imposts de mitja l'any 1996".
Sr. Matas, pot ser que allò que avui diuen macroeconomia
funcioni, però, com ha vist, la vida diària és molt distinta, la
realitat diària és que tenim uns pèssims serveis públics -sanitat,
educació, transports-, greus problemes mediambientals i
d'esgotament dels recursos naturals, gravíssims problemes
d'inseguretat ciutadana, la vida a Balears és cara, sectors
econòmics estratègics com l'agricultura estan en perill de
desaparició, tenim moltíssima precarietat en el món laboral atur-, tenim un nivell de salaris i pensions per davall de la
mitjana espanyola, tenim unes borses de pobresa i marginació
cada dia més grosses, i vostè, copiant al Sr. José María Aznar,
afirma que les Illes Balears van bé. A Menorca encara va ser
més ocurrent: va dir "España va bien, pero las Islas Baleares van
mejor". Aquesta és la qüestió. Sr. Matas, pot ser que les Balears
vagin millor, és veritat que les Illes Balears van millor, però la
majoria de ciutadans van pitjor. En conjunt generam molta
riquesa, però individualment, comparats, en relació als altres
ciutadans de l'Estat espanyol som més pobres i, a més, patim
uns serveis públics més dolents, i ho veurem a continuació.
Aquests dos dies s'ha fet molta referència a la mitjana
salarial i de pensions. Reconeix que estan molt per baix,
ambdues, de la mitjana estatal, i és que aquest paradís
econòmic que vostè ahir va dibuixar és totalment fictici. La
realitat és que la riquesa generada a Balears, a costa d'un
consum exagerat de territori i de recursos naturals, no
repercuteix sobre la majoria dels nostres ciutadans, sinó sobre
una minoria, i és curiós que fins ara, fins avui, ningú no s'havia
preocupat d'esbrinar, de conèixer el repartiment de la riquesa
que es genera a les Illes Balears, fins avui, però aquí la tenim;
és una resposta del Ministerio de Economia y Hacienda, millor
dit, del Ministerio de la Presidencia a la senadora per Eivissa i
Formentera, Sra. Pilar Costa. Quantes persones declaren per
cada tram de la base imposable de la renda de persones
físiques? És a dir, segons les declaracions de renda, quin és el
nivell d'ingressos dels ciutadans de Balears? El resultat és ben
eloqüent. De 320.000 declarants -ens referim a l'any passat-,
54.000 declararen més de 3 milions de pessetes, després de les
deduccions de seguretat social, abans d'impostos; 117.000 entre
1,5 i 3 milions; 133.000 entre mig i 1,5 milió i 14.000 entre 0
i mig milió. Això sense comptar les persones que no declaren,
bé perquè estan exemptes de tributació o, simplement, perquè
no tenen ingressos. És a dir, únicament el 17% dels declarants,
percebo uns ingressos superiors als 3 milions de pessetes
anuals. Més de la meitat dels nostres treballadors i la gran
majoria dels nostres pensionistes tenen uns ingressos inferiors
al 1,5 milió de pessetes anuals, ingressos bruts. Dit d'una altra
manera: dels 760.000 habitants de Balears -crec que ja ho som-,
únicament 54.000, el 7% de la nostra població, guanya més de
3 milions de pessetes anuals. Això, que jo conegui, no ho havia

3369

fet ningú mai. El Conseller d'Hisenda que em corregeixi.
Així està distribuïda la riquesa, la gran riquesa de Balears.
No només això, sinó que baix l'etiqueta de la comunitat
més rica d'Espanya, s'hi amaga una realitat de pobresa.
L'any 1996 Caritas va atendre 3.504 persones, de les quals
més de la meitat eren famílies que hi acudien per primera
vegada. L'atur crònic, que afecta famílies senceres, dones
soles amb carregues familiars, el col•lectiu de vells sense
recursos, amb pensions mínimes, alcohòlics, malalts
mentals crònics, vells prematurs, avui no troben atenció a la
comunitat més rica d'Espanya.
Cada vegada és més important el número d'immigrants
extracomunitaris, sovint il•legals, quasi sempre explotats
laboralment, moltes dones utilitzades per al comerç sexual...
Sap, Sr. Matas, que a l'Hospital Psiquiàtric, els malalts s'han
d'allargar enterra per descansar perquè no tenen ni una
estora? Vostè ahir va dedicar tres línies a la sanitat.
Sap, Sr. Matas, que tampoc no hi ha recursos econòmics
a menors? Hi ha una gravíssima precarietat, però això sí,
s'han comprat tres cotxes oficials. És l'altra cara de les Illes
Balears, però també existeix, Sr. Matas, malgrat no sigui
notícia d'estiu.
Aquesta és la situació que, en nom del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, voldríem analitzar en aquest debat. Per
què la comunitat més rica, i que més creix, té uns serveis
públics tan deficitaris? Quines causes provoquen tanta
dificultat econòmica entre els nostres ciutadans, i en relació
a la resta de l'estat? Què ens ha passat per passar de
Mallorca la isla de la calma a ser la segona comunitat
autònoma en número de delictes? És molt fort.
Com podem invertir el procés constant de
castellanització de la nostra societat? Què hem de fer quan
perillen els nostres recursos naturals?
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Senyores i senyors Diputats: al nostre entendre hi ha dos
factors que han provocat aquesta situació: el primer,
naturalment, la política del Govern Balear, el model econòmic,
cultural i social, impulsat pel Partit Popular al llarg de tots
aquests anys d'autonomia. El segon factor ha estat la
marginació històrica del Govern de l'Estat cap a les Illes
Balears.
La darrera joguina del Govern -i permetin que ho digui així,
perquè constantment ens treuen un gran pla, el pla estratègic de
competitivitat- ara són les grans directrius d'ordenació
territorial. Un avanç que, en aquest moment, s'està donant a
conèixer a la població. Aquestes directrius havien de ser un
instrument bàsic de planificació contemplant a la llei
d'ordenació del territori de l'any 1987. Ara es presenta aquest
avanç a so de bombo i platerets, una presentació que -per certno costarà 20 milions de pessetes, en costarà 44 -de moment-,
i durant aquests anys tampoc no s'han redactat els plans
territorials que havien de servir per planificar les principals
infraestructures i ordenar l'explotació dels nostres recursos
naturals.
Per exemple, el problema de l'aigua. Aquests dies acaba, o
ha acabat, "l'operació vaixell", 8.000 milions de pessetes gastats
per dur un poc d'aigua de la Península -no sabem si tanta com
la que va vessar dels embassaments l'any passat, que va ploure
bastant. Ara, en els anuncis que promocionen l'avanç de les
directrius -crec que en tenc un per aquí- es diu que la qualitat de
les aigües ha de créixer a un ritme major que el consum anual
per càpita. Però la pregunta és: com pot augmentar la qualitat
per damunt el consum, si se segueixen actuacions urbanístiques
com, per exemple, la de Regana, a Llucmajor, o la Talaiola a
Santanyí, que utilitzen aigua salobre, i que necessiten una
depuradora per proveir d'aigua la població. Mentrestant, quines
actuacions s'han fet? El famós pla hidrològic? Vàrem debatre
les directrius, deu fer 2 o 3 anys. I si no plou, enguany? Haurem
de tornar a dur un parell de viatges de Tarragona?
I el pla energètic? S'està acabant de coure, ens ha dit avui
matí. A l'època Cañellas s'havia de construir una nova central
a S'Estalella i un port per descarregar el carbó. Arriba el Sr.
Soler i presenta un nou pla que optava definitivament per la
connexió per cable amb el continent. Entra el Sr. Matas, retira
el pla Soler i declara que, definitivament, l'opció elegida pel
Govern és el gas transportat per gasoducte, però que no s'ha
descartat el cable. No sabem a què ens hem d'atendre. Ahir ni
una paraula. Què passarà? Avui ens ha dit que està dins el forn.
El Govern tampoc no aprova el pla de carreteres, però ha
alarmat mitja Mallorca anunciant noves autopistes, que ningú
no sap per on passaran, però tothom sap que no passaran per
cap de les carreteres existents. ho deia el director general de
transports: "l'autopista no es pot construir per l'actual traçat de
la carretera de Manacor perquè a la vorera s'hi han instal•lat
molts negocis". La part contrària la donava una persona tan
moderada com és el cap de la prefectura de tràfic, el Sr. Javier
Corominas, qui diu: "A veces la carretera pasa por ahí porque
fulanito tiene un chiringuito". No ho diu el PSM, ho diu el cap de
la prefectura de tràfic. Ara sembla, finalment, que el Govern de
l'Estat finançarà el conveni de carreteres per valor de 57.000
milions de pessetes. Dic sembla perquè hi havia un conveni
signat i rubricat, el conveni de torrents, de 3.000 milions de
pessetes, que no s'ha respectat.

De totes maneres crec que hem de celebrar una qüestió:
hem de celebrar que el Partit Popular hagi canviat d'opinió
i no descarti totalment el tren, encara que hem de lamentar
que només parli d'obrir la línia fins a Sa Pobla, l'any 1999,
i l'any 2003 -hauran passat dues eleccions- parlarem
d'estendre la línia fins a Alcúdia. Crec que el debat que es
produeix sobre carreteres, avui, és positiu, i per això volem
dedicar-hi una part del temps perquè, com a mínim, veim
que hi comença a haver un canvi de postura dins el Partit
Popular. Fins i tot, avui matí el Sr. Matas ens ha dit que no
ens preocupem, que el PP farà el tren. De manera, els
militants ja es poden preparar: casc, pic i pala i venga a fer
el tren. És broma, naturalment.
És a dir, quina és la qüestió, al nostre entendre -voldríem
plantejar molt bé la qüestió, perquè el debat és un dels més
transcendents d'aquí als propers anys? Sembla -al nostre
entendre- que el Partit Popular ha optat definitivament per
potenciar el vehicle privat en detriment del transport públic,
i redueix les opcions de transport al transport per carretera.
La pregunta és: reduir les opcions de transport quasi
exclusivament al cotxe és la millor opció de futur des del
punt de vista ambiental i dels interessos turístics? És la
millor opció des del punt de vista econòmic? Tenguem en
compte que estam a punt de pagar la benzina a 150 pessetes
per litres, i pensem que, a més, les companyies petrolieres,
ens carreguen un plus d'insularitat que ha arribat a ser
d'onze pessetes per litre. És la millor opció quan, a més,
l'Ajuntament de Palma, estén progressivament l'ORA i cada
dia resulta més difícil aparcar? On ficarem els cotxes si
continuam potenciant el seu ús en exclusiva? Aquest és el
major problema. D'acord que hem de tenir unes carreteres
ràpides i segures. Mirin, jo mateix pateixo diàriament la
carretera de Manacor, cada dia, som un dels que la pateixen,
però el problema major és què feim amb el cotxe quan
arribam a Palma. Fins i tot el problema ja és què feim amb
el cotxe quan arribam al poble. Ja comença a haver-hi
aquest problema.
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Sr. Matas, i Sr. Verger -ara no hi és-, creim que cap altre
país no ha optat exclusivament per transport per carretera, i
amb els 57.000 milions de pessetes -si arriben, esperam que
arribaran- es podrien modernitzar totes les carreteres existents.
Som la comunitat que té la xarxa de carreteres més abundant,
sense necessitat d'obrir nous traçats ni consumir més territori
amb noves autopistes. Que quedi ben clar: no es tracta d'elegir
entre autopista o tren, es tracta d'elegir entre autopista o bones
carreteres i tren. Entenen l'opció? Amb el preu de les autopistes
podem tenir bones carreteres i tren, segons el nostre punt de
vista. Amb aquests doblers es podrien reconvertir totes les
carreteres actuals, obrir bons accessos a Palma -tal vegada és
més important que les carreteres- i, a més, podríem fer una
opció àmplia de tren, fins a Sa Pobla, fins a Alcúdia, tornar a
obrir el de Manacor fins a Artà, des d'Artà, des de Son Carrió
connectar amb Cala Millor, Palma-aeroport i, fins i tot, -per què
no- fins a S'Arenal, Palma-universitat, amb l'avantatge que
connectaríem l'aeroport amb les tres badies, és a dir, un nou
concepte de ferrocarril, connectant els nous centres d'activitat
econòmica: Cala Millor, Badia d'Alcúdia, Palma, universitat,
aeroport, S'Arenal. Aquesta és la nostra alternativa, la voldríem
discutir, com a mínim. Creim que és una opció de futur
adequada a una illa que viu del turisme, adequada a una illa que
viu del medi ambient.
L'avanç de les directrius -canviam de tema- proposen una
qüestió que la veritat és que quan la llegesc em pos un poc
nerviós: "La producció de residus sòlids reciclats ha de créixer
més ràpidament que la producció de deixalles". Però, com ha de
créixer la producció de residus reciclats si a Mallorca està
prohibit reciclar; si vostès ho tenen prohibit, que reciclem. El
Govern no vol modificar el Pla director de residus. Tenim un
pla de residus aprovat pel Govern balear l'any 1989 tan
anacrònic que obliga a incinerar el cent per cent dels residus a
l'illa de Mallorca i que fa il•legal el reciclatge, en contra de
totes les directives europees i de la Llei d'envasos i embalatges
que va aprovar el Parlament espanyol. Des de l'any 1994, per
unanimitat, una vegada i una altra el Consell ve reclamant al
Govern la modificació del Pla director per -per favor- permetre
el reciclatge a l'illa de Mallorca. I no hi ha manera. El Govern
o no en sap, o no té temps, o no vol, o no li ha llegut.
Jo li demanaria, Sr. Matas, que amb aquest tema, molt
concret, faci honor al seu lema. El seu lema és "feina, feina i
feina". Per favor, posi-s'hi, que modificar un simple article del
Pla de residus tampoc no és tan feixuc. No s'esllomarà per això.
I aquí arriba el moment, i ara voldria que el president aturàs
el cronòmetre un moment perquè he de contestar a l'al•lusió
d'avui al matí, una al•lusió que ara no li posaré qualificatius,
esperant que a la rèplica es disculpi. Què ha dit avui matí el Sr.
Matas? "El Sr. Sampol és el responsable de la incineradora".
Molt bé, Sr. Matas, quan el Sr. Sampol va entrar en el govern
del Consell Insular de Mallorca la incineradora estava no
només adjudicada, sinó construïda, i naturalment que s'hagués
pogut aturar. S'hagués pogut aturar, amb dues qüestions: Una,
indemnitzant, jo no sé què valia en aquell moment, hi ha estudis
econòmics que varien entre els 11.000 i 17.000 milions de
pessetes. Haguéssim pogut indemnitzar, però amb una
particularitat, que si l'haguéssim aturada, haguéssim
indemnitzat, haguéssim hagut de treure un nou concurs per fer
una nova incineradora, perquè el Pla director de residus del
Govern balear només permet incinerar el 100% dels residus a
l'illa de Mallorca, per tant, què volia que fes, Sr. Matas?, què he
votat de la incineradora? Les tarifes, les tarifes és l'única cosa
que n'hem votat. Per tant, el Sr. Sampol no és responsable de la
incineradora, el Sr. Sampol pot ser responsable, ell i el PSM, i
els altres partits que formen aquest pacte, d'aturar dos dels
quatre forns que hi havia prevists, no en vàrem posar més.
Paciència.
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Voldria fer també una referència al Pla Mirall. No vull
tornar a discutir si hi ha una envaïment de les competències
dels consells insulars. Únicament hem de qüestionar les
prioritats i el finançament, perquè és molt discutible que,
mentre municipis de Mallorca han presentat projectes
d'infraestructures bàsiques, sanejament, enllumenat,
clavegueram, al Consell de Mallorca per valor de 8.000
milions de pessetes, el Pla Mirall prevegi 36.000 milions de
pessetes per a obres d'embelliment, és com si començàssim
la cosa per la teulada, fins i tot hem detectat algun municipi
que, sense tenir la recollida d'aigües fecals, presenta al Pla
Mirall l'empedrat d'un carrer i de les voreres. D'altra banda,
els percentatges de finançament obligaran els ajuntaments
a un endeutament desmesurat o a la imposició de
contribucions especials, fins i tot hi ha un municipi del Pla
que ja ha anunciat que el Pla Mirall suposarà que cada
família haurà d'aportar 70.000 pessetes per al Pla Mirall, de
contribucions especials.
En definitiva, podem afirmar en aquest tema que el
Govern balear vol inaugurar obres d'embelliment per valor
de 36.000 milions de pessetes durant els propers dos anys
que s'hauran de pagar al llarg de deu anys; és a dir,
l'objectiu del Govern balear és inaugurar obres d'aquí a les
eleccions del 99 que hauran de pagar els governs i els
ajuntaments i els ciutadans al llarg de les dues properes
legislatures, o tres; aquesta és l'austeritat de què ahir ens
parlava, Sr. Matas? I som molts qui ens fem aquesta
reflexió. Quan hi tenim un dèficit tan important de serveis
públics, d'hospitals -l'hospital d'Inca crec que és necessari,
ja hauria d'estar fet, i en els pressuposts generals de l'Estat,
zero pessetes per al 98-, centres de salut, escoles, instituts,
necessitats assistencials, transport, monuments que cauen de
vells, l'abastiment i sanejament d'aigües; és prioritari
empedrar places i carrers?, i, sobretot, és necessari fins al
punt d'endeutar-se el propi Govern, els ajuntaments i els
mateixos ciutadans? Senyors del Partit Popular, tot plegat fa
pensar que això que a Balears som rics s'ho han arribat a
creure tant que pensen que a Balears ja tenim cobertes les
necessitats bàsiques. Per posar-los-en un exemple, el Pla
Mirall retracta un família de nous rics, el Partit Popular,
supòs que no s'ofenen perquè els digui rics, una família que
ha fet doblers fàcils i que el primer que fa és comprar-se un
bon cotxe, el millor cotxe del mercat, però a ca seva no té
satisfetes les necessitats bàsiques, això és el Pla Mirall.
En definitiva, és ben clar, Sr. Matas, que el Govern té un
model econòmic territorial, social i cultural que no ha
evolucionat aquests anys, per molt que avui parlin de limitar
el creixement i apostar per la qualitat, fins i tot ja ens sona
com si aquell futur telemàtic hagués passat a un segon
ordre, del Parc Bit n li vagi sentir a parlar ahir.
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La realitat, quina és? La realitat és més urbanitzacions -Sa
Talaiola, Els Pujols, Regana, Son Antem-, més grans
superfícies comercials que perjudiquen el petit comerç, el
complex Es Mirall de Marratxí -6.000 butaques de cinemes,
bars, restaurants. En definitiva, un altre cop al petit comerç,
unes noves inversions que provocaran l'èxode dels centres de
Palma cap a la perifèrica, més consum de territori, més
autopistes, tenim uns planejaments municipals que multipliquen
per quatre la capacitat d'habitació de les Illes Balears. En
definitiva, com diu el seu anunci, "Vivíem a un paradís
natural", però creim que amb un parell d'anys més del Partit
Popular l'haurem convertit, aquest paradís, en unes illes de
ciment, i la pregunta és: Val la pena? No pagam un preu massa
elevat? Hem guanyat en qualitat de vida? És el millor model el
que ens ha convertit en qui més jugam, en qui més fumam, en
qui més accidents tenim, molt lligat al consum d'alcohol dels
joves, en qui més delictes patim? En això ens estam convertint.
I a nivell cultural, ni una referència ahir a la política
cultural. No hem fer res per invertir el procés de
despersonalització col•lectiva?, no hem de fer res per aturar la
castellanització de Mallorca i d'Eivissa?, hem de continuar sent
els darrers en educació, els darrers en estudiants universitaris?
I una reflexió d'aquests anys de govern, la pèrdua de valors
morals, el cop a la moralitat pública que ha estat el cas "túnel
de Sóller" i el cas "Calvià", la demostració que el Govern és al
servei del partit, que tot val per mantenir-se en el poder; quin
descrèdit per a les institucions i per a l'activitat política!,
quantes persones amb vocació de servei públic no hi han
renunciat perquè la política està desprestigiada!, i la sensació
d'impunitat, la creença popular que els poderosos sempre surten
airosos, per greus que hagin estat els delictes comesos?, com es
podrà reparar la frustració que han generat aquests anys? I dic
això perquè, per desgràcia, crec que no han après la lliçó o
perquè tants anys de governar Balears com si fos una finca
particular els han marcat. Dic això perquè el Govern balear està
actuant amb el mateix sectarisme de sempre, on s'ha vist mai
agafar un projecte de la Mancomunitat del Pla, la ruta
cicloturista, i fer-la passar únicament per municipis governats
pel Partit Popular? Quina vergonya!, quina vergonya!, un
projecte que neix de la Mancomunitat del Pla, el fan passar
únicament per municipis on governa el Partit Popular i per
esquivar els altres, allà on no governen vostès, què faran, un
túnel perquè hi passin els ciclistes? És aquest l'esperit de diàleg
que ens brindava ahir, Sr. Matas?, és aquest el diàleg que hi
hem de tenir?, és aqueixa la mà que ens allarga per convidarnos a consensuar els grans temes?, consensuar l'avanç de les
directrius d'ordenació del territori, quan les presenten al públic
abans que en aquest parlament?, consensuar les inversions en
carreteres i el Pla de Transport, quan les han conegudes i
autoritzades a Madrid abans que en el propi Parlament?,
consensuar la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i vostè ha estat
un vertader provocador que ha crispat el debat polític dins la
ponència que estudia la reforma?

Aquestes són les formes que han caracteritzat quinze anys
de Govern del Partit Popular, i veim que no han canviat, per
molt que ahir ens fes oferiment de diàleg, però li respondré,
malgrat tot, malgrat desconfiï de les seves bones intencions,
a la vista d'aquestes actuacions.
Com sempre, estam a la seva disposició per millorar el
nostre nivell d'autogovern, per millorar el nostre sistema de
finançament, de la mateixa manera que vàrem estar a la
seva disposició, i hi col•laboràrem, quan vàrem tramitar i
aprovar el règim econòmic i fiscal de les Illes Balears. Sr.
Matas, els donarem la mà si és per aconseguir el nivell
d'autonomia que tenen les comunitats històriques, el màxim
de competències que avui permet la Constitució, les
mateixes que tenen les comunitats històriques, sense sortir
del marc constitucional, i si vol consensuar un model
territorial, cosa que creim difícil, però si vol que en parlem,
en parlarem. Si volen, trobaran el nostre grup les vegades
que faci falta, sobretot si és per construir un autogovern fort,
però no per buidar de contingut un reforma d'Estatut, que jo
crec que ja havia marcat un bon nivell l'any 1991.
Parlàvem, però, d'una segona causa dels problemes de
Balears, la dependència política de Madrid o, si volen, la
discriminació econòmica que les Illes Balears hem patit,
històricament. Ahir el Sr. Matas ens va voler convèncer que
des que el Partit Popular governa a Madrid la situació ha
canviat radicalment, posava com a exemple les
competències, entre d'altres, en matèria d'educació
universitària i no universitària. ens deia que les han signades
per més valor que el que l'Estat els destinava fins aquell
moment, i és ver, però la realitat és que amb els 4.500
milions que signaren, cada una de Balears, em referesc a la
Universitat, cada una de les nostres universitats rebrà
39.000 pessetes manco que la mitjana estatal, tot i els 500
o 700 milions de pessetes més que signaren. Continuarem
rebent 39.000 pessetes manco per alumne respecte de la
mitjana estatal. I el mateix ha passat amb les competències
en educació no universitària. Ahir ens presentava com un
gran èxit la dotació de 40.000 milions de pessetes, però,
amb aquests 40.000 milions de pessetes, cada alumne de
Balears rebrà 64.000 pessetes manco que la resta
d'estudiants de l'Estat, segons els nostres números. No
debades, hem tengut el començament de curs tan caòtic,
amb una falta de centres, falta de professors, mitjans
materials i econòmics, i creim que això retracta la
importància que el Partit Popular dóna a l'educació, qui la
vulgui de qualitat, que la pagui. Igualment, el dèficit de la
sanitat és espantós, cada any la sanitat pública deixa de
gastar a Balears 70.000 milions de pessetes en comparació
amb la resta de l'Estat, 7.000, perdó, hi afegia un zero. El
resultat és que aquí tenim 2,5 llits d'hospital per cada mil
habitants i la mitjana de l'Estat és de 3,15 llits. Amb
l'Hospital de Manacor i amb l'hospital Palma II encara no
arribarem, ni de molt, a la mitjana de llits per habitant de la
resta de l'Estat, i segons el Pla d'ordenació sanitària,
insistesc que l'Hospital d'Inca ja hauria d'estar construït.
Això no és tot,però, perquè pel fet que se'ns considera des
de fora ciutadans rics, ens quedam al marge de la major part
de recursos europeus; entre el 94 i el 99 haurem rebut la
quarta part dels fons europeus que reben els altres ciutadans
de l'Estat, i estic d'acord que aquesta situació ja ve d'enrera,
que en els quinze anys de govern del PSOE hem acumulat
un dèficit d'inversions terrible, però la pregunta és: Ha
canviat la situació amb el Partit Popular? Com afirma el Sr.
Matas, sincerament, crec que no. L'any 96, vàrem estudiar
els pressuposts generals de l'Estat i vàrem ser els darrers en
inversió estatal. El projecte de pressupost de l'any 1998
torna a dir el mateix, continuam sent la darrera comunitat
autònoma en inversions de l'Estat. Aquesta és la situació,
abans amb el PSOE i ara amb el Partit Popular.
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Senyores i senyors diputats, les Illes Balears patim una
vertadera espoliació econòmica, perquè algú pot explicar per
què l'educació dels nostres fills ha de ser una quarta part més
barata que la de la resta de l'Estat? Algú pot explicar per què el
Ministeri de Sanitat gasta 75.000 pessetes anuals, de mitjana,
i aquí només 65.000?, 10.000 pessetes manco, o és que no
tenim els mateixos drets a una educació digna, a una sanitat
digna? Entenen ara per què hi ha tants problemes a les nostres
escoles, als nostres instituts? Per què hem de fer tantes cues a
Son Dureta? Per què hi ha la massificació a urgències? Entenen
ara per què hi tenim males carreteres i tren?, i hem de pagar el
dèficit de Renfe, i hem de pagar l'AVE, i aquí no podem tenir
els nostres municipis connectats per tren. Jo crec que la
resposta és ben clara, perquè aquells que sempre han governat
a Madrid, literalment, i empraré la paraula més dura que
existeix, ens han robat els doblers, perquè això, i perdoni
l'expressió, és robar els nostres imposts, així de clar, i el que és
pitjor és que fins ara s'ha actuat amb la complicitat de diputats
i senadors que mai no havien denunciat aquesta situació. I ve el
Sr. Barea l'altre dia, assessor econòmic del Sr. Aznar, i diu que
no està justificat que Balears tenguem un regim econòmic i
fiscal especial, que a partir d'ahir, Sr. Matas, ja només és règim
especial. Sincerament, en aquest tema, avui no hi faig comptes
fer batalla, voldríem que s'aprovàs, voldríem que s'aprovàs amb
el màxim nivell d'avantatges econòmiques i fiscals per a les
Illes Balears, perquè a la vista està que no demanam cap
privilegi, sinó justícia. Però quina ha estat fins ara la realitat del
Govern del Partit Popular?, quin ha estat el reconeixement de
la insularitat des que governa el Partit Popular? La creació
d'una taxa de seguretat aeroportuària i la taxa d'aproximació
aeroportuària, que tornen a perjudicar preferentment els
ciutadans de Balears, aquest és, fins ara, el resultat del Govern
del Partit Popular pel que fa al reconeixement de la insularitat;
per molt que ahir el Sr. Matas volgués justificar aquestes dues
taxes, amb una afirmació molt perillosa, va dir "qui utilitza un
servei, que el pagui", amb aquesta filosofia, qui està malalt, que
pagui la sanitat; qui té fills, que pagui l'educació; vagi molt
alerta amb aquestes expressions, "qui utilitza un servei, que el
pagui", és molt fort, Sr. Matas. I és curiós que vostè defensi
unes taxes estatals que graven els turistes però que també
graven els ciutadans de les Illes Balears, especialment els
ciutadans de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i després
anuncii baixar imposts autonòmics, és a dir, justificam que se'n
vagin recursos cap allà en forma de taxes i els que podrien
quedar aquí, els haurem d'abaixar. Jo crec que el que hem de
reivindicar és allò que va aprovar el Parlament l'any passat,
instar el Govern de l'Estat a augmentar les subvencions per a
transport, i expressàrem el rebuig a una nova taxa
aeroportuària. Crec que aquesta és la seva feina i no justificar
aquestes taxes.
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I què hem fet per merèixer aquest tracte discriminatori?
Jo els el diré, què hem fet?, idò, ser qui fa més feina de tot
l'Estat, i no només qui en fa més feina, sinó qui treballa més
barat. El cost anual per cada assalariat a Balears és de
2.199.000 pessetes, el cost per assalariat a Espanya és
360.000 pessetes més car, de manera que el treballador de
Balears és qui més produeix de l'Estat espanyol, és qui té el
sou més baix, és qui, quan es retira, cobra una de les
pensions més baixes i, per afegitó, qui té uns serveis públics
pitjors, perquè els imposts que paga els han desviat cap a
regions considerades més pobres però on, curiosament,
tenen uns salaris més alts, unes pensions més altes i uns
serveis públics més dignes.
Senyores i senyors diputats, des del nostre punt de vista
aquest és el vertader estat de la nostra autonomia. Som la
comunitat autònoma més rica d'Espanya? Sí, però amb una
riquesa mal repartida i que es torna en contra dels propis
ciutadans, una riquesa que pro'vé d'una explotació intensiva
del nostre territori i dels recursos naturals, d'un model
econòmic que cada dia fa els rics més rics i els pobres més
pobres, un model que genera riquesa per a uns pocs, a costa
de perdre progressivament qualitat de vida,
despersonalització col•lectiva, retrocés de la nostra llengua
i cultura i espoliació dels nostres recursos econòmics d'una
manera colonial.
Voldríem per acabar, si em permet un parell de minuts,
fer una referència al paper de la Presidència del Govern com
a institució. Al nostre entendre, el president del Govern de
les Illes Balears ostenta la màxima representació del nostre
país, ens representa a tots, l'hàgim votat o no, per tant,
sempre ha de jugar un paper institucional d'acord amb
aquesta representació, però el Sr. Matas, actuant com a
president, darrerament ha tengut vàries actuacions que
voldríem comentar.
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La primera, les distintes interferències en el treball de la
ponència que estudia la reforma de l'Estatut d'Autonomia, ja
sigui anunciant postures inflexibles, els mateixos dies que
havíem de debatre en ponència, o desqualificant propostes
d'algun grup parlamentari, i m'he de referir forçosament a la
desqualificació que ha volgut fer del PSM pel fet que dins la
ponència parlamentària comentàssim l'escassa acceptació que
fins avui havia tengut la bandera de les Illes Balears, una
bandera que es va crear l'any 1983, i que proposàssim als altres
grups l'oportunitat d'un canvi amb més tradició històrica. El Sr.
Matas, actuant com a president del Govern, en sortir d'un
Consell de Govern, amb una teatralització exagerada -perdoni
que l'hi digui- interferí en la feina de la ponència, les reunions
de la qual, en teoria, són secretes, però, vaja, han tengut una
transcendència pública, arribà fins i tot a l'insult i acusà el PSM
de defensar interessos d'altres comunitats autònomes. És molt
fort, això, Sr. Matas. Igualment, dies més tard, hagué d'opinar
sobre el debat de la llengua, i davant una proposta que creim
tan moderada com la del PSM, proposar que les dues llengües
oficials de la Comunitat Autònoma tenguin igualtat de
condicions, que siguin exactament iguals, va dir, va amollar el
disbarat que el PSM vol deixar en la clandestinitat els
castellanoparlants. Sr. Matas, al nostre entendre, aquesta no és
funció del president, les disputes entre partits, l'insult, la brega
dins el fang, si és que n'hi ha d'haver, cosa que personalment no
crec, deixi-les per a un portaveu del seu partit, però no mescli
la institució de la Presidència amb aquestes bregues que no
duen enlloc, la seva funció, precisament, hauria de ser la
contrària, la seva funció hauria de ser utilitzar la figura de la
Presidència...

Igualment, i ja acab, Sr. President, un minut, li he de
retreure que no estigués en el seu paper amb motiu de la
visita del president dels Estats Units. Sr. Matas, vostè és el
president d'aquest país, ens representa a tots, a tots els
ciutadans de les Illes Balears, i el president de les Illes
Balears no s'ha d'humiliar ni davant el rei d'Espanya ni
davant el president del país més poderós del món. Vostè, Sr.
Matas, actuant com el president de tots, com el nostre
president, no pot consentir que ningú no el planti durant
quatre hores a Petra, vostè no pot actuar com qualsevol
ciutadà que espera durant hores per veure passar el rei i el
president dels Estats Units, qui sap si per fer-se una foto
amb ells!, vostè, Sr. Matas, no ha de confondre l'hospitalitat
amb el servilisme, perquè quan l'humilien, a vostè, humilien
tot el nostre poble, ens humilien a tots, i una cosa és ser
hospitalaris, que n'hem de ser, una cosa és tractar amb
cortesia i el protocol que mereixen tan il•lustres convidats
i l'altra, Sr. Matas, li ho he de dir, és fer el ridícul que vostè
va fer i que ens va fer fer a tots els ciutadans de les Illes
Balears. No és estrany, per tant, i acab, que amb aquestes
actituds el Govern de l'Estat ens maltracti, només són
respectats els pobles que es respecten ells mateixos, i com
volem que se'ns respecti si els nostres governants tenen tan
poca autoestima?, com hem d'ocupar un lloc digne dins
l'estat si demostram tan poc orgull? Sr. Matas, en aquest
moment vostè...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, per favor, respecti la indicació que el temps
li ha acabat.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SAMPOL I MAS:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
Tres línies.
EL SR. SAMPOL I MAS:
EL SR. PRESIDENT:
Em queden tres o quatre minuts.
Venga.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SAMPOL I MAS:
Hauria d'acabar, perquè ja ens excedim molt en el temps.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Idò, la seva funció hauria de ser la recerca del consens,
acostar postures, jugar un paper mediador quan els partits
polítics ens tiram els plats pel cap, especialment quan hi ha en
joc una cosa tan important com és la reforma de l'Estatut
d'Autonomia.
Una segona qüestió que li volia retreure són les visites als
pobles. Creim que és positiu que els governants tenguin un
contacte directe amb els ajuntaments i amb els ciutadans, però
és totalment reprovable la utilització partidista de les visites
institucionals. Moltes d'aquestes visites han incomodat els
batles i alguns ciutadans, perquè sovint no se sabia si el Sr.
Matas era el president del Govern o el candidat d'un partit en
campanya electoral, no li ho diu, això, únicament el Grup
Nacionalista-PSM, sinó que li ho han dit alguns batles
públicament i d'altres ho han comentat en privat.

Sr. Matas, vostè és el ciutadà més afortunat de les Illes
Balears, indirectament, de rebot, si vol, ha tengut el major
honor, la gran sort de presidir les Illes Balears, un país amb
una història de segles, per favor, l'hi deman per favor, faci's
digne d'aquest honor.
Moltes de gràcies. Gràcies per la paciència, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per replicar, té la paraula el
president de la Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Sampol, gràcies pel seu to, per la intervenció, i voldria ser
capaç també d'intentar utilitzar el mateix to que vostè ha emprat
i també ser capaç que no se sentís ofès en cap moment perquè
no es la meva intenció. Li dic amb tota sinceritat que no és la
meva intenció, i m’agradaria ser capaç de poder fer aquesta
rèplica amb el mateix to que vostè ha emprat, un to que, per
cert, m’ha recordat un Sr. Sampol que feia temps que no
escoltava, almanco en la primera part de la intervenció, però el
Sr. Sampol de fa un parell d’anys.
Bo, bo, molt bo.
Miri, Sr. Sampol, hi ha determinades qüestions, o no va
poder escoltar tot el meu discurs o va ser una mica massa
extens, a la millor, ho dic perquè ha dit que jo no havia dit
segons quines coses, que les vaig, dir, les hi hauré de tornar a
repetir, però no té més importància.
Sí que he de reconèixer-li, naturalment, que vostè és un home
hàbil en l’expressió i és un home, a més, graciós, en el sentit
que vostè sol preparar aquests acudits que sol fer quan tenim
aquests tipus de debat, que els pensa abans, però que jo crec
que són graciosos i que almanco tenen el mèrit de la seva
preparació.
Miri, “les Illes Balears van bé” diu vostè que jo vaig dir,
però els ciutadans, no. La primera part de la seva intervenció és
absolutament catastrofista, és a dir, una sèrie de grups polítics
em diuen que amb el meu discurs m’he adjudicat tot allò bo que
passa i vostè em diu que tot allò dolent que passa és culpa
nostra. Jo crec que el Govern és responsable de moltes coses
que passen en aquesta comunitat autònoma, de bones i de
dolentes, ara, totes, totes..., és com allò que diu vostè, “quan
s’apaga el llum” piove, porco governo, és a dir és que tot allò
dolent, aquest missatge catastrofista, tendria l’alternativa d’un
missatge absolutament il•lusionant i esperançador.
Miri, hi ha més inflació, escolti, no doni missatges titulars
de premsa, expliqui que hi ha un 0’5 més d’inflació perquè hi
ha un creixement del doble. Perdoni, qualsevol economista sap
que la inflació és una cosa que va lligada al creixement. No
crec que m’ho pugui discutir, Hi ha més inflació perquè hi ha
més creixement. Si a Espanya es produeix un nivell de
creixement més alt, serà difícil aturar el nivell de creixement de
la inflació.
Que un de cada tres joves que no troba feina, que hi ha
precarietat a la feina, que hi ha atur, jo li vaig reconèixer en la
meva exposició que estic d’acord que hem de lluitar tots per
evitar que hi hagi una persona, tan sols una persona, que no
tengui feina a les Illes Balears, el que passa és que a les Illes
Balears fa feina més gent que a cap altre lloc. A les Illes
Balears, aquestes comparacions que vostè fa amb altell regions,
amb altres comunitats autònomes, també les ha de fer per a les
coses dolentes. Aquí hi ha atur, però hi ha molt manco atur que
a altres llocs. Aquí es creen més llocs de feina que enlloc.
L’any passat hi va haver un moment que les Illes Balears
creaven el 25% de llocs de feina de tot l’Estat espanyol. Que
aquests llocs de feina són precaris? Sí, però també li dic que en
aquest moment s’ha doblat el nombre de contractes fixos de
l’any passat, i jo crec que això també és una tendència, és un
índex.
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Que, de les ajudes de Madrid a l’agricultura, n’hi ha alguna
que ha minvat? En general, han pujat. Per què no surt aquí
vostè i diu als pagesos de les Illes Balears que des que hi ha
el Partit Popular a Madrid les Illes Balears reben més ajudes
per a l’agricultura que abans? També ho podem dir, és
veritat. És clar, botella mitja plena, botella mitja buida. La
realitat és la que vàrem exposar ahir. Jo voldria fugir
d’aquests titulars, jo voldria dir que hi ha coses a
l’agricultura que van bé, però n’hi ha que s’han de millora.
L’agricultura, en general, no passa per un moment
excel•lent.
Aqüífers sobreexplotats, és veritat, per això es va fer
l’operació “vaixell”, per això es va fer la planificació de tot
el que és el projecte de Sa Costera i la planificació del
projecte de la dessaladora i les dessaladores a Eivissa i a
Formentera. És veritat, el que passa és que actuam contra
aquest problema, nosaltres hi actuam. La nostra resposta és
aquesta. Que pot ser millor? És possible, però nosaltres
garantim el subministrament d’aigua. L’operació “vaixell”
ha estat una excel•lent operació, al final, perquè ha resolt el
problema de l’aigua, ha resolt un problema, i, això, la gent
del carrer , ho té clar. Quina era la realitat, la realitat de fa
un any i mig o de fa dos anys? Vostè l’ha patida, jo l’he
patida a ca meva, l’aigua era salada, i avui, com és l’aigua?
No és salada, ja ningú no en parla, per què? Perquè s’ha
resolt el problema, per a això ens paguen. Ens paguen per
resoldre el problema avui i per resoldre el problema demà.
La gent, té l’aigua avui bona o no? Té l’aigua bona, i la
nostra obligació és mantenir aquesta aigua bona.
Que la Universitat té manco pressupost, que hi ha
accidents de trànsit, transport, que la gent gasta en joc,
justícia, on hi ha 46.000 assumptes pendents, a la justícia.
Crec que són problemes reals, problemes que preocupen, els
quals, ho he intentat en dues hores que he pogut exposar el
meu punt de vista, tenim definits, que ens responsabilitzam
d’aquells que podem solucionar, no de tots, perquè no els
podem solucionar tots, i el que posam damunt la taula és la
feina que nosaltres fem per resoldre aquests problemes.
La universitat, sobre la universitat vàrem fer un bon
acord de finançament, l’alternativa era no tenir la
universitat, però des que tenim la universitat, nosaltres
podem resoldre problemes de la universitat que abans no es
podien resoldre. Si la universitat no s’hagués transferida,
s’hauria ofegada econòmicament; l’extensió d’Eivissa no
seria una realitat; l’extensió de Menorca no seria una
realitat; l’increment de professorat que s’hi ha produït no
seria una realitat. Vostè sap que des que en tenim les
competències, hem pràcticament duplicat el pressupost a
recerca? Vostè sap que hem presentat una llei de recerca en
aquest parlament, de recerca i desenvolupament, i que tenim
una sèrie de problemes per lligar el camp de la recerca, de
la universitat i de les empreses? Tot això és possible perquè
tenim aquesta competència.
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Jo li he dit que hi existeixen unes carreteres que són pitjors
que la mitjana de carreteres de l’Estat espanyol, i li repetesc
que això es produeix perquè hi ha hagut manco inversió en
carreteres que les altres comunitats autònomes, i per això és
imprescindible, per evitar aquests accidents, poder fer aquestes
inversions que nosaltres volem fer, les quals en ajudaran a
tancar pràcticament la nostra infraestructura viària, i no totes
les inversions en infraestructura viària són vies d’accés ràpid.
De via d’accés ràpid nova, només n’hi ha una, només n’hi ha
una. Per què vostè que té almanco responsabilitat, és
vicepresident del Consell Insular de Mallorca, no acaba el Camí
de Jesús, la carretera de Puigpunyent, la Indioteria o el Camí
Vell de Bunyola, que són responsabilitat seva i que estan en un
estat lamentable? Ajudem entre tots..., perquè aquestes són de
la seva competència, i vostè també tendrà responsabilitat que
les carreteres siguin pitjors, dic jo.
Transport, ho he repetit moltes vegades al llarg, del dia, ho
repetiré una vegada més, nosaltres creim que hem dissenyat la
nostra aposta per a aquesta planificació del transport, però amb
fets, perquè parlar és molt fàcil, és més complicat arribar-hi
amb fets, és més complicat demostrar amb fets l’execució, les
obres, la realitat, en definitiva. La realitat, quina és? La realitat
és que si nosaltres tenguéssim tots els doblers del món
probablement faríem una xarxa ferroviària molt més àmplia. Jo
no descart ni el conseller no descarta cap de les propostes que
vostè fa, el que passa és que vostè estarà d’acord amb nosaltres
que hem de tenir prioritats, hem de tenir prioritats perquè tenim
unes necessitats i tenim uns recursos, i nosaltres a què donam
prioritat? Nosaltres no improvisam, nosaltres fem una anàlisi
exhaustiva, i aquesta anàlisi exhaustiva que hem fet ens
presenta que la via preferent en aquest moment, i això
coincideix amb les directrius d’ordenació territorial, és l’eix
Palma-Alcúdia, un objectiu bàsic de les directrius és aquest eix
econòmic que es proposa, des de Palma fins Alcúdia, per evitar
també, en certa mesura, aquesta macrocefàlia que es produeix
a l’illa de Mallorca. Què passa? Que resulta que la demanda de
trànsit, que aquesta gent xifra en una hipòtesi màxima de
500.000 passatgers a l’any i amb una, la més petita, de 380.000
-li ho dic una mica de memòria-, és la més important, per tant,
és aquella que exigeix que el Govern pugui escometre el tren
fins sa Pobla i fins Alcúdia i supeditar els altres projectes a
l’execució aquest; simplement, així de clar, no ho podem fer tot
de cop i ho fem de forma gradual, sense abandonar els altres
projectes.
Sota cap concepte vull acceptar el fet que aquest president,
quan es va dirigir ahir a aquest parlament, hagi dit que aquí
tothom ferma els cans amb llonganisses, no és cert, jo he
reconegut que hi ha situacions que no van bé, coses que no van
bé, només faltaria que no ho reconegués, i coses que són
absolutament millorables, coses que són absolutament
millorables. El que no entenc és que tots els ciutadans estiguin
pitjor, jo no entenc que vostè digui..., és que crec que és el que
ha dit, ha dit “les Illes Balears –a més, hi insistesc, amb una
teatralitat que crec que l’acompanya de forma graciosa- van bé,
els ciutadans van pitjor”, ho ha dit; és clar, no ho entenc, això,
resulta que tothom va pitjor i les Illes van millor? No, no
podem llançar el missatge catastrofista que tot va malament,
però, és clar, com que, això, no ho creu ningú, ha de dir que les
Illes Balears van bé. Crec que hi ha situacions que hem de
solucionar, que hem de corregir, i que hi ha situacions que es
poden millorar entre tots.

Li deman, per favor, que tengui l’amabilitat de no llançar
l’ombra de dubte, també de titular: “No hi ha doblers per a
menors però hi ha tres cotxes oficials”. Escolti, els tres
cotxes oficials el que han fet ha estat substituir els altres,
perquè s’han amortitzat cotxes. Aquí no hi ha més cotxes
oficials, i no crec que pugui acusar ningú de dispendi públic
en cotxes oficials. Tenc un cotxe que té deu anys, i no el
pens canviar, va perfectament. Què m’ha de dir ara de
cotxes oficials!
Els doblers que s’han de dedicar a la millora dels serveis
públics. És possible que per exemple l’Hospital Psiquiàtric
necessiti d’una major inversió, també és una qüestió de
prioritats. Vostè em diu que l’Hospital Psiquiàtric
necessita..., jo crec que probablement hi té tota la raó, vostè,
i que necessitam fer més inversió a l’Hospital Psiquiàtric,
però, en canvi, no em diu que acabam d’inaugurar una unitat
de vigilància intensiva i uns quiròfans nous a l’Hospital
General que han estat un gran avanç, és clar, això ho amaga.
Si la gent que l’escolta només li sent dir allò de l’Hospital
Psiquiàtric pensarà que tenim abandonada la sanitat. En
primer lloc, hi tenim competències limitades, crec que
tothom ho sap, això; les competències, les importants, són
encara a Madrid, malauradament. Però nosaltres fem
inversió en sanitat. L’Hospital General té en aquest moment
un procés de millora molt important que la gent que
l’utilitza i l’empra el pot palpar.
El tema de la renda, són comparacions demagògiques.
En primer lloc, jo no tenc cap interès... A mi, què
m’interessa? A mi, m’interessa anar a Madrid i demostrar
que aquí necessitam doblers, si estam en el mateix costat, és
clar, el que aquí, entre nosaltres, podem parlar clarament de
les coses, vostè no pot sortir aquí i dir pregunta de la
senadora, les declaracions de renda aquest tram, per què no
les compara amb les de les altres comunitats autònomes?
Les compari amb les de les altres comunitats autònomes i,
aleshores, en podran fer anàlisi. I és clar, l’impost de la
renda no és l’únic impost de rendiments, vostè sap
perfectament que existeixen altres imposts de rendiment,
que serveixen per afegir els guanys que podria tenir la
societat en general, vostè ho sap perfectament, això. Per
tant, si vol fer la comparació, l’haurem de fer de tot plegat,
no la podem fer només d’una part, hi estarà d’acord, no és
veritat? De tota manera, no hi tenc cap interès, la realitat és
la que és i que hem de fer que els sous de la gent a les Illes
Balears pugin, que pugin, i com ho podem fer? Ho he dit, ho
vaig dir ahir i ho puc tornar a repetir, que aquesta és la
diferència entre vostè i jo, jo compartesc molts problemes
que existeixen, l’única cosa és que jo, amb tota la voluntat
del món, amb tot el que sé, i tot l’equip de govern, amb tot
el que sabem, intentam fer les coses que creim que poden
solucionar aquests problemes. Per tant, d’on s’arrossega
principalment el problema dels sous a les Illes Balears? Ho
he dit avui al matí, especialització al sector serveis i,
sobretot, estacionalitat. Vostè no em podrà dir que aquest
govern no té tota una actuació planificada enfocada cap a
fer que la temporada sigui més àmplia que l’estiu?, que
vengui gent a l’hivern, si vostè en sap qualque cosa més,
ajudi’ns, ho intentam i ho intentarem com puguem, hem de
fer que vengui gent a l’hivern, hem de fer que les Illes
Balears tenguin temporada a l’hivern, i ho hem d’obrir a
Menorca, ho hem d’aconseguir, ho hem d’obrir a Eivissa i
Formentera.
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A Menorca, cosa que a vostè li pareixerà a la millor ridícul,
quan nosaltres volem dur l’hivern a Menorca, els tour operators
ens diuen “Mallorca va bien para traer turistas en invierno. Se
puede hacer”, Tui i Neckermann; per primera vegada, l’any
1997, l’increment de turistes aquest hivern és palès. Per primera
vegada hi han dut més turistes a l’hivern, a les Illes Balears,
que a Canàries, ho hem aconseguit per primera vegada, i això
és molt important, que un tour operator tan important com
aquest et pugui dir això, però et diuen que, a Eivissa, hi tenen
problemes, però que és possible, i et diuen que a Menorca és
difícil perquè l’oferta complementària no existeix a l’hivern.
Bé, per a Eivissa, hi lluitam, i també ho milloram, i Menorca
l’hem d’obrir com sigui. Una cosa que a vostè li pot parèixer
ridícula, a la millor, però que no ho és, és tan important com fer
el Pla d’Oci que fem dels viatges de la gent gran, perquè, en
primer lloc, serveix per a què la gent gran estigui a gust i pugui
passar-ho bé, que jo crec que és el que tots desitjam; en segon
lloc, perquè a Mallorca, a les Illes Balears, la gent pot conèixer
totes les Illes Balears, ens interessa fer país, i el país són les
Illes Balears, i en tercer lloc, perquè obrim activitat econòmica,
a Menorca i a Eivissa, d’una forma important, hi aniran més de
4.000 persones, aquest hivern enviarem més de 4.000 persones
a Menorca. Si nosaltres aconseguim que amb 4.000 persones la
gent es comenci a mentalitzar que pot obrir l’oferta
complementària, a la millor els tour operators diran que això
canvia, hi podem començar a enviar turistes perquè hi ha
activitat a l’hivern. Hem de lluitar per això, és essencial, i això
influeix en els sous mitjans dels ciutadans de les Illes Balears.
Que hi a serveis públics millorables, hi estic d’acord.
Jo vaig parlar ahir del problema de la castellanització, crec
que vaig dir ben clarament què és el que creia que havíem de
fer per intentar lluitar per difondre la nostra llengua, hem de fer
esforç en política de no imposicions i en política de mitjans de
comunicació i en política de donar a conèixer la nostra llengua,
esforç i doblers, i avui al matí n’hem parlat amb el Sr. Grosske,
o avui horabaixa, n’hem parlat, i crec que és clar que vaig
expressar cap on creia que s’hauria d’anar en aquest camp.

3377

A l’escola, hi hem fet una regulació d’un decret de mínims,
pel qual hi garantim aquest ensenyament bilingüe, amb
doblers, perquè, a més, aconseguim doblers de Madrid. I a
fora de l’escola, hi hem de posar doblers i mitjans per a
aquesta difusió de la nostra llengua, perquè la nostra gent
pugui garantir el coneixement de la nostra llengua no tan
sols a l’escola, sinó després de l’escola. Però sense
imposicions, i després en parlarem, perquè aquesta és la
nostra idea de la convivència.
Diu que les directrius costaran 44 milions. La
presentació de les directrius costarà 44 milions. Jo crec que
són uns doblers molt ben emprats. Jo crec que és molt
important que la gent pugui conèixer les directrius
d’ordenació, després vendran al Parlament. L’única cosa
que volem és que la societat també pugui dir el seu parer; és
tan greu, això? És que quan fem una cosa, perquè la fem, i
quan en fem la contrària, perquè en fem la contrària. Escolti,
si no té més problema que aquest, fem una gran exposició
pública perquè la gent pugui conèixer les directrius, pugui
exposar les al•legacions i després vendran al Parlament, res
més, no hi ha cap mala intenció ni res més al darrera, el que
passa és que vostè m’ho recrimina pels 44 milions de
pessetes, quan resulta que vostè, que és vicepresident del
Consell Insular de Mallorca, aprova llevar 20 milions d’una
partida d’inversió en tot el que és medi ambient per aprovar
una campanya publicitària sobre sòl rústic; és clar, tant hi ha
d’aquí allà com d’allà aquí.
Li puc dir una cosa curiosa que li farà molta gràcia,
vostè sap, aquesta campanya publicitària, a quina partida la
carrega el Consell Insular de Mallorca? A una 64.000,
inversions immaterials. Vostè que tantes vegades ha parlat
aquí, tantes vegades, d’aquestes inversions. 19.599.999
pessetes.
El tema del camp de golf, el tema del consum d’aigua,
jo crec que el tema del camp de golf és un tema molt clar,
hi ha una llei aprovada que exigeix unes condicions per
establir un camp de golf. Vostès, en aquest moment, en el
Consell Insular de Mallorca, i en els altres consells insulars,
tenen les responsabilitats urbanístiques adients; què em vol
dir ara?, que no es posen d’acord entre vostès? Vostès seran
els responsables d’aprovar o no aprovar aquests projectes.
Que vostès i nosaltres no hi estam d’acord? Fa estona que
no hi estam d’acord, vostès creuen que tots els camps de
golf són dolents i nosaltres creim que hi ha camps de golf
que sí i d’altres que no, no creim que sigui una cosa dolenta
per naturalesa, és una diferència històrica que hi hem tengut,
no la canviarem ara, l’única cosa que passa és que ara
vostès tenen una responsabilitat que abans no tenien.
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El Pla Energètic. El Pla Energètic ha passat per aquest
parlament, s’han aprovat uns criteris, i en aquest moment
aquests criteris són els que comporten la confecció del Pla
Energètic. Que nosaltres apostam pel gas i que hi ha hagut
qualque moment que no ho hem tengut tan clar? És possible, el
que passa és que també li puc explicar la coherència d’haver de
fer una política d’acord amb la política nacional i estatal. S’ha
produït també en aquests anys un canvi de prioritats en el
Ministeri d’Indústria estatal, les quals ens condicionen també,
ens condicionen d’una forma importat a l’hora d’elaborar el Pla
Energètic.
Vostè diu que el director general de Trànsit ha dit que si
passa (...) no sé què, però no diu que el director general de
Trànsit ha dit que és necessària la via d’accés ràpid a Manacor,
no ho diu, no li interessa dir-ho, és clar, si només diu el que li
interessa, m’ha de deixar, a mi, que digui l’altra part, perquè
m’he de poder defensar i donar a conèixer a la gent les dues
opinions.
Miri, nosaltres creim que el cotxe i la infraestructura viària
és una necessitat, la qual no és imprescindible ni sacralitzar-la
ni potencialitzar-la, però creim que és imprescindible que hi
hagi un ordenament de les nostres necessitats entre la utilització
de vehicles i la disponibilitat d’infrastructures viàries, per això,
en primer lloc, volem oferir un pla de carreteres i un pla de
transport, conjuntament, que puguin instrumentar el
desenvolupament de les dues coses; el que no podem fer és
tenir cotxes, perquè ningú no renuncia al cotxe, per les
carreteres petites de pobles, o vol vostè cotxes per les carreteres
petites de pobles? És clar, n’hem de fer una ordenació, una
planificació, li vaig anunciar l’altre dia que el Govern balear
treurà un pla de camins i de carreteres per a ús ciclista, que em
pareix una alternativa que està en consonància amb una cosa
que vostè hauria d’aplaudir, però que ha d’anar en consonància
amb unes infraestructures perquè els cotxes hi puguin anar. El
que no podem fer és tenir cotxes i no tenir carreteres, perquè
ningú no vol renunciar al cotxe, en canvi, ningú tampoc no vol
fer carreteres, no, no, hem de coordinar-ho, ho hem de
planificar, i això no vol dir en cap moment que nosaltres
vulguem fer del cotxe l’únic mitjà de transport, en absolut, per
això fem el tren a Alcúdia, per això invertim en matèria de
transport per carretera i per això invertim en transports
alternatius.
La modificació del Pla de Residus Sòlids és una modificació
de què vostè sap perfectament que no obeeix a això que diu
vostè només la necessitat de reciclar. Nosaltres compartim
totalment la necessitat de reciclar, totalment, vostè no em pot
penjar aquí el cartell que nosaltres no compartim la necessitat
de reciclar, el que nosaltres compartim és que no només amb
reciclatge podem solucionar els nostres residus, això és el que
nosaltres compartim, i hem de definir els abocadors i hem de
definir la situació generalitzada aquest pla i aquesta
modificació que prepara el Govern balear. És clar vostè diu que
va votar les tarifes de la incineradora, crec que va votar les
tarifes de la incineradora just després que l’en fessin fora,
home, l’en varen fer fora per aquest tema!, l’en varen treure,
idò, just abans, és igual, l’en varen treure, si l’en varen treure
fora, i ara em discutirà el tema de la incineradora. Li vull
reconèixer...

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, tendrà temps de contestar. Continuï, Sr.
President.
EL SR. MATAS I PALOU:
Li vull reconèixer, Sr. Sampol, i agrair el seu
comportament i del seu grup en la qüestió del tema d'Es
Canons; no, no, és una cosa molt important perquè tal
vegada la gent no coneix el significat real, hi ha dos senyors
que varen fer un vot d'un acord que nosaltres, el Grup
Popular defensava que havia de passar abans pel ple, i
aquests senyors es juguen, tal vegada, una responsabilitat
personal. Jo personalment vull reconèixer a aquests senyors
que en aquests moment es poden jugar una responsabilitat
personal, té el seu mèrit, el té i important. Per tant, just és
reconèixer el que és just.
Pla Mirall. No tot es paga en deu anys, els projectes
grossos sí que tendran un décalage de cinc a deu anys i els
projectes petits amb tres estaran liquidats. El que passa és
que el Pla Mirall és un projecte que jo crec que no pot tenir
cap tipus d'entrebanc per part de vostès, entre d'altres coses
perquè tots els seus ajuntaments són els primers que han
demostrat un interès extraordinari en sumar-se a aquest Pla
Mirall, han presentat projectes i bons, i hem aprovat els
projectes. ¿Què vol dir vostè que els ajuntaments -que són
els qui presenten els projectes, no els hem presentat
nosaltres, són els ajuntaments qui presenten els projectes-,
vol dir que els ajuntaments destinen doblers al Pla Mirall
quan haurien de destinar doblers a unes altres coses? No. Jo
crec que el Pla Mirall és un projecte que embellirà i
millorarà tots els nostres pobles, que podrem modernitzar
els nostres pobles, que podrem soterrar el cablejat de
qualque lloc de telèfon, de llum, podrem posar arbres,
podrem posar un empedrat, podrem millorar les places.
Això és positiu per a tothom, això el ciutadà ho rebrà en la
seva pròpia carn. Vostè s'imagini un projecte, per exemple,
sense anar més enfora, el Parc de Ses Estacions de Palma,
són projectes que milloren la qualitat de vida de la ciutat,
del poble, del municipi, i, entre d'altres coses, fan molt més
atractiu aquest municipi per als que ens han de visitar; és
una inversió que crec que no pot tenir cap tipus d'entrebanc,
la fan els ajuntaments, no tenim nosaltres competències,
nosaltres només els pagam el 50, el 60 o el 65% a fons
perdut, perquè puguin dur endavant aquestes obres de
millora dels seus pobles i dels seus municipis a totes les
Illes Balears.
Diu que no vaig xerrar del Parc Bit; vaig xerrar del Parc
Bit, vaig xerrar de Richard Rogers i vaig xerrar dels
projectes; no, vostè ha dit: no va xerrar del Parc Bit; ja
queda la foto: no ha xerrat del Parc Bit. ¿Com pot dir que no
vaig xerrar del Parc Bit? Escolti, vàrem xerrar del Parc Bit,
el projecte de rehabilitació del que són les cases va ser un
concurs, va guanyar crec que l'arquitecte Mayol; està en
execució; hi ha els projectes del Centre Tecnològic
d'Investigacions Turístiques, amb 600 milions de pessetes
de finançament des de Madrid que ja és un projecte, i que en
aquest moment es duen ja endavant aquests projectes. Però
de totes maneres, en acabar comptarem, no passi pena, en
acabar comptarem, i en acabar passarem comptes.
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Ens culpa al Partit Popular del complex de Marratxí, se giri
als seus companys de govern i els ho demani, els demani per
què l'Ajuntament de Marratxí autoritza aquest projecte, o també
piove porco governo. Escolti, qualque cosa tendrà a dir
l'Ajuntament de Marratxí, dic jo.
Havia entès, però crec que ha estat un lapsus, que vostè deia
que el PP deixaria amb uns anys unes Illes de cinema, de
cinema. Home, jo no sé si de cinema, però crec que les Illes
Balears avui tenen una situació molt millor que la que tenien fa
uns anys, en aspectes generals, hi ha aspectes que no, però hi ha
aspectes generals que jo crec que sí.
Em xerra de política cultural, de castellanització; li repetesc,
les competències en aquest moment són dels consells insulars,
compartides en segons quines coses, però genèricament; vostè
s'imagina que jo parlàs de teatre aquí, home, el Sr. Damià Pons
s'enfadaria, sí, jo crec que s'enfadaria; és a dir, puc xerrar de
teatre, no tenc cap problema en xerrar de teatre, però vostè
comprendrà que xerri de les qüestions de les quals som
directament responsables nosaltres mateixos.
La seva disposició per negociar, el mateix Sr. Sampol, mai,
això m'ho haurà de reconèixer, no ha tengut cap tipus
d'entrebanc per a mi asseure's a una taula i negociar, mai; ni jo
tampoc amb vostè, ho reconec; però estic a la seva disposició,
dia i hora quan vulgui, i els temes que haguem de xerrar i
abordar.
Torna a xerrar de les transferències a la Universitat, de
l'educació, 67.000 pessetes per alumnes, clar, escolti, ¿què hi
havia l'any passat? 35.000; ¿què hi haurà l'any que ve? 41.000.
Això, calaix. Ha de contemplar, quan vostè vulgui anunciar
estadístiques ha de dir, escolti, que aquí hi ha una cosa que es
diu educació concertada, gratuïtat de l'ensenyament que pot
distorsionar aquesta estadística. Jo crec que és just que vostè ho
avanci a això, vostè no té cap intenció d'enganyar la gent,
n'estic convinçut d'això.
L'Hospital d'Inca, ja li he dit avui matí, el que passa és que
vostè probablement té interessos determinats, vol que ho
repeteixi. Li puc repetir, per què no està fet ja l'hospital d'Inca?
Perquè el Partit Popular va incloure en el seu Pla de xarxa
d'assistència sanitària l'hospital d'Inca, això no té cap dubte que
va ser el Partit Popular en aquest parlament. I el Partit
Socialista Obrer Espanyol va fer un canvi de prioritat i va
avançar l'execució del segon hospital de Palma. Això què ha
fet, ha fet que no es faci l'Hospital d'Inca? No, perquè ara hi ha
el Partit Popular a Madrid i prest o tard aconseguirem que
aquest hospital sigui una realitat. El problema quin és? Que s'ha
hagut d'adaptar a l'execució de l'altre projecte que el Partit
Socialista va ficar davant, el Govern del Partit Socialista
efectivament.
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Som la darrera comunitat autònoma en inversions ..., escolti,
miri, les inversions, clar, és que també fa difícil un aclarirse. Resulta que quan introduïm l'aeroport, que és una
inversió molt important que s'ha fet, introduïm l'aeroport i
l'any següent l'aeroport ja no hi és perquè s'ha acabat
l'aeroport, resulta que han baixat les inversions. Home, no
es pot fer un aeroport cada any, un aeroport val molts de
doblers. L'evolució de les inversions públiques és una
evolució, si la compara amb l'anterior, és una evolució que
té un llistat innegable i indubtable. Acabam d'aconseguir
57.000 milions en carreteres, però hem aconseguit 41.000
milions de pessetes per a l'educació i hem aconseguit un
sistema de finançament autonòmic favorable que ens durà
més de 40.000 milions de pessetes; i hem aconseguit la
recuperació de Sa Llonja; hem aconseguit el Pla Urban; hem
aconseguit fer el nou hospital, que ja es feia; hem
aconseguit les inversions, en definitiva, que crec que en
aquests moments són millorables i ho vull dir, però que són
innegables; que la tendència és radicalment diferent del que
passava fa un any al que passa ara respecte a les inversions
aquí.
I contra viento y marea el règim especial serà una realitat,
Sr. Sampol, el règim especial serà una realitat. I al màxim
nivell que puguem i l'aplaudesc per la seva actitud perquè
em pareix positiva. El que jo vaig dir ahir respecte a les
taxes, ¿com me pot vostè comparar, ja que vostè està avui
tan predisposat a comparar estadístiques, estadístiques de
les taxes de l'aeroport amb les estadístiques dels imposts en
general? Escolti, quantitativament estarà d'acord amb mi
que mesclam una cosa amb l'altra, vostè estarà d'acord amb
mi que l'únic que li vaig dir ahir és: la taxa aeroportuària, jo
crec que no és desitjada per ningú, però la realitat de la taxa
aeroportuària ¿quina és? Que la gent que utilitzi els avions
tendrà una influència en aquest cost de la taxa perquè té uns
serveis de seguretat en els aeroports i de millora dels
aeroports que ha de pagar aquesta gent. ¿Què és l'únic que
jo li vaig dir? Que creia que un taxista o un pagès que empra
molt menys l'avió que vostè i que jo no té perquè el nostre
avió, això no té res a veure amb els imposts. El que no es
pot fer és un discurs incoherent. ¿Per què l'economia
espanyola té aquest resultat tan favorable? Perquè hi ha
disciplina pressupostària, perquè s'acompleixen els
pressuposts, perquè no es gasta més del que es té; però les
coses s'han de pagar, no podem fer discursos idealistes i
enganyar la gent. Naturalment que jo vull el millor per a
nosaltres, però molts dels empresaris, i ahir li deia, un pare
de família, enguany, per les deduccions dels imposts estatals
desgravarà el doble pel seu segon fill del que desgravava i
quasi el triple per al tercer; i les persones majors tenen
desgravacions i els petits i mitjans empresaris han tengut
desgravacions molt importants, els han baixat els imposts,
molt importants. Jo crec que tot això s'ha de quadrar i s'ha
d'explicar així a la societat.
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El règim especial també ha de servir per compensar aquesta
necessitat de regular els transports. Que som els que feim més
feina, és ver, les Illes Balears, però jo ho he demostrat sempre
amb una dada que li recoman perquè és molt més efectiva que
cap, la dada més efectiva per demostrar que som els qui més
feina feim és la que jo li deia al meu discurs, i em sap greu que
no l'hagi contemplada vostè, la dada que jo li deia era que no
només s'ha de mirar la taxa d'atur, s'ha de mirar quanta gent de
la societat vol fer feina, m'explic? Perquè si només volen fer
feina deu i d'aquests deu n'hi ha tres aturats, hi haurà un 30%
d'atur. Però si d'aquests 100 en volen fer feina 50, amb un atur
a sobre més baix, és que hi ha molta més gent fent feina. I a les
Illes Balears hi ha moments on el 50% de la població fa feina
o vol fer feina. Per tant, encara té més mèrit que la taxa d'atur
sigui la més baixa de l'Estat espanyol; perquè, per exemple, a
regions que pateixen situacions molt més preocupants, com
Andalusia, aquest percentatge és un d'un 30%. Clar, sap quina
diferència quan la població activa és un 30% del total o un
50%, i és ver, estic d'acord amb vostè.
De totes maneres i abans de passar a la part probablement
més escabrosa respecte de la seva part del discurs, on vostè ha
canviat el to i les qüestions, és que la veritat, i jo crec que això
és una cosa que entén tothom, jo no sé si estam d'acord en què
les Illes Balears van bé, van millor, o les coses no van bé, jo el
que sé és que aquí cada dia vol venir més gent i la gent que ve
no se'n vol anar; no deu estar tan malament això. Tothom vol
venir i tothom que ve li agrada, jo crec que no deu estar tan
malament. Vostè m'acusa, respectant la figura del president,
cosa que li agraesc, d'interferències en la reforma de l'Estatut,
de temes de corrupció, ha dit vostè de temes de judicis, de
corrupció i temes de casos judicials, de sectarisme també m'ha
acusat. Miri, sectarisme sota cap concepte, sota cap concepte,
i la prova, per exemple, la té amb el Pla Mirall; em vol dir quin
tipus de sectarisme hem fet? Els ajuntaments més beneficiats
del Pla Mirall tots són ajuntaments que no són del nostre partit.
I és la inversió més grossa i més important que feim, inclosos
els ajuntaments del PSM. Què vol dir sectarisme? No és la
nostra forma de fer les coses i jo crec que ho he demostrat molt
a això; que es pot produir qualque problema a un moment
determinat, però el que no li puc admetre és que vostè un
problema, una anècdota, la m'aixequi a la regla general.

Però miri, vostè em xerra d'aquesta coherència, de l'estat
condicionat del Partit Popular i del Govern. Jo li vull posar
una sèrie d'exemples; jo tenia interès en què vostè no em
tregués aquest tema, creia que no m'ho treuria, però si vostè
m'ho treu m'ha d'admetre almanco que jo pugui contestar i
dir-li el que jo pens de la seva forma d'actuar del seu partit
i de la seva coherència respecte al que vostè digui. Insistesc,
perquè és vostè qui ha fet l'alAlusió directa al Partit Popular
i a totes les ombres de dubte que ha pogut deixar aquí dins.
Jo crec que el Partit Socialista a Mallorca té dues etapes:
una etapa que és la que li deia que em recordava en la seva
primera fase, abans de tenir poder i després de tenir poder;
poder legítimament guanyat i que jo respect absolutament.
Però crec que s'ha produït un cert aggiornamento -ja que
parlam avui en italià- del que són els principis i la ideologia
d'aquest partit. Una renúncia, malgrat sigui temporal,
d'aquests principis per mantenir una quota de poder, que
crec que és legítim i que li respect, el que passa és que crec
que li resta coherència. Això no vol ser un atac al seu partit
ni a la seva persona, no ho vol ser. Jo tenc un respecte per
aquest fair play que el seu partit sempre ha tengut, un
respecte per aquest respecte als presidents, a les figures
institucionals, als batles del seu partit quan reben el
president, que sempre tenen molt de respecte, crec que és
molt positiu. Però miri, vostè el que no pot fer és veure com
el consell insular del qual vostè és vice-president, per
exemple, fa un acte públic amb gent gran a Inca i es
financien uns mitjans de comunicació perquè facin una
transmissió a la televisió d'aquest acte, i quan es fa aquesta
transmissió d'aquest acte aquests mitjans de comunicació
reben ordres de no treure a ningú del Govern balear; vostè
que és allà, viu tot aquell número espectacular i viu aquesta
forma de sectarisme -que això sí que és sectarisme-, l'únic
que se li ocorre és agafar la consellera i dir-li a l'orella no
estic d'acord amb això, però li diu a l'orella; és l'únic que se
li ocorre, no s'atreveix a més, vostè veu aquell espectacle,
veu aquells mitjans de comunicació que fan aquest
sectarisme, perquè això sí que és sectarisme, pagat i
finançat, però no se li ocorre res més que dir-li a la
consellera: perdona, però jo no estic d'acord amb això. Jo ho
sé que vostè no hi està d'acord, res més faltaria que vostè
estàs d'acord amb això.
Fa quatre mesos un regidor de Vilafranca, municipi on
el batle és del Partit Socialista a Mallorca, del PSM, un
regidor de Vilafranca va ser jutjat. Mentre aquest senyor era
jutjat ningú va dir res, ningú va demanar responsabilitats
polítiques; després d'haver-se produït aquest judici hi va
haver una sentència condemnatòria contra aquest regidor de
Vilafranca, una sentència inculpatòria, una sentència crec
que per estafa. El regidor del Partit Socialista de Mallorca
a Felanitx va ser condemnat per estafa. No es tracta d'una
qüestió local que el Sr. Sampol desconeix, en absolut. El Sr.
Sampol respecte d'aquest judici diu: "se n'hauria d'anar de
l'ajuntament, el regidor", ho diu vostè als mitjans de
comunicació. I encara diu una altra cosa més divertida, diu:
m'havien dit que tot estava arreglat. Jo no tenc res contra
aquest regidor de forma personal, l'únic que vull és
contestar les seves acusacions demostrant-li la seva
incoherència, ni tan sols el conec aquest senyor. Com es pot
exercir la política dignament quan es demana als altres que
actuïn amb responsabilitats polítiques i amb casos judicials,
i en canvi quan un té un regidor condemnat per estafa no fa
res? Bé, sí fa: se n'hauria d'haver anat. Vostè té la seva
consciència política tranquilAla perquè li ha dit al regidor: se
n'hauria d'haver anat? Jo crec que vostè hauria de ser capaç
de contestar en aquesta tribuna si pensa que aquest regidor
hauria de continuar en el seu càrrec; vostè, crec que hauria
de pujar a aquesta tribuna i dir: quin tipus de delicte hauria
de cometre, en el Partit Socialista de Mallorca, qualsevol
polític per haver de deixar el seu càrrec?
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Hi ha més, hi ha militants del seu partit que diuen que el
Partit Socialista de Mallorca, amb aquest canvi, amb aquest
ajornamento dels seus principis ideològics, renuncia a coses per
mor de poder conservar el camí del poder. Fins i tot hi ha qui
diu: el PSM ara és una estructura de servei del Sr. Sampol, que
cada dia estudia com pot donar una passa més en el seu camí
per obtenir el poder. Jo crec que això és legítim i crec que és
molt legítim, el que passa és que el que no pot ser és que amb
aquest context encara hi pugui haver gent que es cregui que
vostè és un idealista. Això és la realitat, això és el que passa.
Idealisme que es defensa el 31 de desembre, però, com a dia de
la Diada autonòmica, si la cadira perilla es canvia. Vostè riu,
però és així, el seu plantejament ideològic sempre havia estat
defensar el 31 de desembre, i de cop i volta canvia, què és el
que està en perill?
Jo crec que, no em vull estendre, Sr. Sampol hi ha qüestions
d'aquestes que són absolutament reiteratives, però que
demostren un tarannà, demostren un procés. Jo fa un any deia
aquí que fa devuit mesos que no s'acomplia una sentència dels
jutges sobre la ITV al Consell Insular de Mallorca; als trenta
mesos els jutges reclamen el seu compliment i avui, Sr.
Sampol, vostè és el vice-president d'aquesta institució, trentatres mesos després continuam sense una solució d'aquesta
sentència. Festes i himnes, però els jutges encara esperen.
Jo no vull tornar a treure la qüestió de la incineradora, l'any
passat crec que va quedar clar. Però sí vull recordar el debat de
l'any passat. L'any passat, se'n recordarà, quan jo defensava el
projecte de Son Bunyola, el projecte d'un hotel de luxe dins la
legalitat, a la Serra de Tramuntana, a Banyalbufar, el Sr.
Sampol va pujar a aquesta tribuna indignat, i ho recordaran tots
perfectament, va dir: perdonau-me, perquè fins i tot estic
cabrejat, va dir. Resulta que em va dir l'any passat aquí en
aquesta tribuna que jo volia urbanitzar la Serra de Tramuntana,
però vostè hi ha anat! Vostè vol urbanitzar la Serra de
Tramuntana, vostè sap el que diu! Bé, ha passat un any i el
temps sempre dóna i lleva la raó, un any després el Sr. Sampol
i el consell insular han donat llum verda al projecte i es va
ampliar el volum edificable de l'hotel, que quedi clar, es va
ampliar el volum edificable de l'hotel. Jo estic d'acord amb
l'hotel de Son Bunyola, no em giri ara les paraules, continuo
estant totalment d'acord, és un projecte de qualitat, és un hotel
de luxe, és una inversió que es fa dins la legalitat, dins la
protecció i per tant donarà feina a la gent de Banyalbufar,
donarà riquesa a Mallorca, és vostè que canvia, és vostè que
l'any passat m'acusava a mi d'urbanitzar la Serra de
Tramuntana, però quan li ha convengut ha canviat.
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Amb el discurs de fa un any, avui ha canviat una mica,
jo no li faré tampoc, però vostè hagués estat capaç de pujar
aquí i dir-me, si hagués estat al revés: Sr. Matas, què haurà
passat amb una empresa multimilionària perquè vostè canviï
d'opinió? No ho faré, però vostè ho hagués fet, i ho ha fet
moltes vegades amb el Partit Popular. Què li han donat Sr.
Sampol per canviar d'opinió, què ha passat, ho ha fet vostè?
I jo li demostro que aquestes coses per coherència no es
poden fer perquè sempre es tornen contra un mateix. Quan
un no té coherència en política sempre tornen contra ell
mateix totes les acusacions que pot fer.
Sr. Sampol, aquesta és la darrera qüestió que li
plantejaré, i aquí sí que vull anar amb molta cura. Sr.
Sampol, és ver que fa un mes el seu partit va plantejar dins
el Parlament de les Illes Balears el canvi de la bandera de
les Illes Balears per la bandera catalana; vostè pot dir que és
la d'Aragó, però això no s'ho creu ningú. Vostè va proposar
canviar la bandera, la nostra bandera, la meva bandera, la
bandera de les Illes Balears, això és un fet. Vostè la tret aquí
a la seva exposició. Jo som, entre altres coses, el president
del grup parlamentari, i representant aquest grup
parlamentari em vaig postular en contra d'aquest canvi de
bandera. Nosaltres tenim la nostra bandera i tenim el
consens estatutari de la nostra bandera i volem respectar
aquesta bandera. Per tant, no s'ha de posar nerviós, m'ha de
deixar que jo pugui defensar una postura contrària, és vostè
qui ha començat, no som nosaltres. Clar, el que nosaltres no
podem fer és que vostè proposi el canvi de la bandera i
nosaltres quedar impassibles, perquè no hi estam d'acord;
això és democràcia, m'ha de deixar que ho digui, que
defensi el que crec que defensen els nostres electors. Creim
que aquest tema és un tema que vostès no haurien d'haver
tocat, no haurien d'haver proposat canviar. Aquests darrers
mesos, com vostè ha dit, a Mallorca sobretot han passat
coses que vostè diu que no són bones per a un president. És
possible, jo crec que en tot cas són actituds condemnables
per a qualsevol demòcrata, i vull agrair molt sincerament en
aquest aspecte el comportament del Sr. Triay i del Partit
Socialista Obrer Espanyol que va ser senyorial respecte a
aquesta qüestió, crec que tots els demòcrates han de
condemnar aquest plantejament -disculpi, no el volia
ofendre.
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Miri, jo crec que no és de rebut que a un acte institucional
de la Diada de Mallorca en el Teatre Principal, es llancin crits
insultants cap al President de la Comunitat Autònoma, ni que
s'empri la força a Felanitx, ni cap tipus d'aquests
comportaments. Jo no dic que no s'hagin de manifestar, jo no
dic que no hagin d'expressar la seva opinió, però guardant les
formes, respectant la democràcia; i jo estic segur que això vostè
ho comparteix totalment, perquè jo el conec a vostè
personalment i des de fa anys; i estic segur que vostè és de la
mateixa opinió que la meva. I estic totalment convinçut, això
que quedi clar des del principi. Jo vull defensar el dret d'aquesta
gent a dir el que vulguin, però el que també vull és que aquests
joves violents, radicals, no trobin facilitats, no trobin
plataformes per poder expansionar les seves actituds, fins i tot
si fossin del Partit Popular. Jo li deman simplement que sigui
contundent, que pugi aquí i sigui molt en aquesta qüestió,
perquè crec que amb aquestes coses no s'hi pot jugar mai,
perquè se sap com comencen però mai no se sap com acaben.
Vostè no crec que accepti, estic segur que no ho accepta, però
vull que m'ho digui, simplement.
Jo crec que vostè no accepta que a Internet, correu
htp\\wwwmasters\gentpsm\nacio.html, això són les pàgines
d'Internet. Jo no crec que vostè estigui d'acord en acceptar que
els joves en nom del Partit Socialista de Mallorca diguin que no
ens deixen compartir el nostre projecte nacional amb els països
catalans. La llengua catalana ha de ser l'única oficial a
Mallorca. Defensam el marxisme com a sistema polític no
superat pel capitalisme. Joves que es defineixen com una
organització política juvenil, orientada a conscienciar i
incorporar el jovent de Mallorca a la lluita per l'alliberament
nacional i de classe del nostre poble. Joves que tenen com a
lema del seu congrés del 93: construïm el nostre futur cap a la
independència. O que tenen el símbol del 1 de maig que diu:
independència i socialisme, 1 de maig, joves PSM. Sr. Sampol,
l'únic que li deman, amb totes les bones formes que pugui, és
que es desmarqui d'això. Vostè ha dit aquí que vostè sentia
respecte per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i l'únic que
li deman és que pugi aquí i digui que vostè respecta, accepta
l'Estatut d'Autonomia, la Constitució, i que es desmarca de
totes aquestes postures del seu partit. Desautoritzi aquestes
coses i desanimarà les postures radicals, no permeti que es
generi una tensió innecessària, no permeti que en el nostre
poble es pugui generar tensió en qüestions d'aquesta
característica. Salvant les distàncies, miri a veure si pot fer com
un personatge tan interessant com Toni Blair, pot rebutjar tots
aquells dogmes que podrien ser idealistes del seu partit, però
que podien en aquests moments perjudicar la convivència. Doni
una passa i faci que el seu proper congrés del seu partit tengui
també la bandera de les Illes Balears. I li deman això perquè jo
sé que vostè és un home que rebutja aquestes postures, jo sé
que vostè és un home que no defensa les imposicions; que vostè
sap que si es produeix una imposició com la que vostè ha
proposat a la llengua, vostè haurà de pujar aquí i contestar; clar,
vostè diu: obligació de conèixer la llengua a tothom. Això sona
molt bé, és que a mi m'encanta, però, Sr. Sampol, ha de ser
coherent, ha de pujar aquí i ha de dir: què farà amb tots els
castellanoparlants? Els treu fora? Seran ilAlegals el dia següent?
Només li deman que pugi aquí i expliqui això, que condemni
aquestes actituds, que es desmarqui d'aquestes actituds, que
defensi la democràcia; que vostè, que és qui ho pot fer, faci que
aquests radicalismes no es puguin produir, vostè que és qui ho
pot fer faci que la democràcia, la convivència entre tota la
nostra gent pugui continuar a les Illes Balears; que puguem
tenir un enteniment tranquil, pacífic, en defensa de les idees, en
llibertat de les idees, però fora radicalismes, no alentem aquests
radicalismes Sr. Sampol, no deixem que el Teatre Principal es
pugui omplir de gent que pot insultar o que insultarà el
President de la Comunitat Autònoma; jo comprenc que els
deixassin entrar perquè si no encara no haurien omplert la
meitat, però ho hem d'impedir. No és de rebut, si vostè em

demana respecte institucional jo li he de demanar que vostè
faci una crida i sigui capaç de reconduir aquesta situació.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, té vostè la
paraula.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Mato,
perdó, Sr. Matas ha dedicat una hora i deu minuts a la
rèplica, dels quals vint minuts els ha dedicat a parlar de
política, i la resta, cinquanta minuts exactament, a parlar del
que jo dic pornografia política. Com que tenc por de no tenir
temps i vostè ha vessat algunes acusacions i sospites,
començaré per la pornografia política malgrat no m'agradi.
I el primer de tot, li he de dir: Sr. Matas, això és tot? Això
és tot el que ha pogut trobar en el PSM? Això és tot el que
la seva KGB ha pogut recollir contra nosaltres? Anem a
replicar-ho.
Parla que hem canviat abans i després de tenir poder. Jo
no en som conscient, ara, naturalment, em pareix que era el
79 que les primeres eleccions democràtiques ja tenguérem
batles, per tant això de tenir el poder és curiós; voldrà dir
abans i després d'entrar en el Consell de Mallorca. I em
parla d'uns espectacles amb la tercera edat; vostè, vostè
parla d'espectacles amb la tercera edat, els inventors dels
arrossos bruts. Què passa amb la tercera edat? Amb la
tercera edat simplement passa una qüestió i és que ens hem
trobat que hem subvencionat locals, pagats a través del Pla
d'obres i serveis del Consell de Mallorca, el mobiliari pagat
pel Consell de Mallorca, i amb retrats d'una figura
institucional que no havia pagat ni una pesseta. I jo, miri, no
estic gens d'acord amb les bregues per caçar vots ni tot això,
però crec que els ciutadans han de ser conscients de quina
és la institució que els subvenciona. I havia un problema,
que un acte organitzat pel Consell de Mallorca em pareix
que el protagonisme ha de ser del Consell de Mallorca;
passa que el protocol de la comunitat autònoma dóna
preeminència al Govern i passava que a tots els actes
organitzats pel Consell de Mallorca ens hi trobàvem el
faristol, amb perdó, i com que protocol•làriament era abans
que el consell, sense pagar ni una pesseta se'n duen tot el
mèrit, i jo crec que això s'ha de clarificar. I no justific ni
gastar doblers en retransmissions, que no sé el que ha costat,
ja me n'enteraré; ara, em pareix que en publicitat gasten
bastant més vostès.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 3 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

El tema de Vilafranca, que jo no he fet res per un regidor de
Vilafranca que va ser condemnat. Los nacionalistas piden a -no
dic el nom- que dimita por ética política. Sr. Matas, tot d'una que
es va conèixer la sentència el Secretari General del PSMNacionalistes de Mallorca, un servidor, va demanar la dimissió
d'aquest regidor. Dies més tard, l'Agrupació de Vilafranca va
demanar la dimissió d'aquest regidor. I això ha significat, el
demanar la dimissió d'aquest regidor, que a Vilafranca hem
perdut la majoria absoluta, així de clar, perquè aquest regidor,
independent, com vostè sap no se'l pot treure fora, perquè,
segons les sentències del constitucional, el càrrec és de la
persona, no és del partit. Per tant, aquesta persona continuarà
dins l'ajuntament i si vol fer una moció de censura amb el seu
partit la podrà fer perquè hem perdut la majoria absoluta. Per
tant, què ha fet En Pere Sampol: demanar la dimissió
públicament a aquest regidor i per escrit. I tot i que va ser
dolorós, perquè ha estat una condemna en la seva activitat
privada, no ha estat una condemna en la seva activitat pública,
com és el seu cas, com és el cas del Sr. Cañellas. Aquest senyor
va du mala sort o el que sigui amb els negocis i l'han
condemnat, efectivament, per estafa. Al Sr. Cañellas hi ha una
sentència que el considera culpable d'un delicte de suborn, i el
Sr. Cañellas seu aquí i vostè no li ha demanat que dimiteixi i no
n'havíem parlat, no n'havíem parlat del Sr. Cañellas en tot el
debat, però vostè ens ficat el dit dins l'ull i em sap molt greu
haver-hi d'entrar en aquestes qüestions.
El que passa és que vostès tenen una tàctica, com que els
han trobat amb la mà dins el calaix, perquè posaren la mà dins
el calaix pel túnel de Sóller, ara volen fer creure que tots els
altres són iguals. Ho deia el seu advocat, el Sr. Rafel Perera:
"Hace diez años era una práctica normal que los partidos políticos
se financiasen con donaciones de empresas". I el Sr. Mateos, o el
Sr. Buades, l'altre advocat, diu: "En aquel momento la tradición
era pagar tras una concesión". I la pregunta que no han contestat
encara vostès: si era una tradició pagar per una concessió,
quantes concessions han cobrat vostès? per quina quantitat? per
quantes obres han cobrat si era tradició? Això és el que vostès
volen amagar. I el Sr. Perera va dir: qui estigui lliure de pecat
que tiri la primera pedra, i jo la tir la pedra perquè del PSM
ningú no s'ha finançat mai irregularment. I si es tot això el que
em pot treure em torn a indignar, perquè jo vaig demanar a
aquest regidor que dimitís; vostè no ha demanat al seu càrrec
públic, culpat, culpable d'un delicte de suborn en l'exercici del
càrrec públic, no en l'activitat privada, no li ha demanat que
dimiteixi. I ve aquí a donar-me lliçons de moral i a treure una
persona condemnada en la seva activitat privada. El feia més
elegant, Sr. Matas!
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Em diu que militants han dit que diuen que no sé què, digui
què diuen els militants, què és una carta pública, una carta
al director, què li han dit a vostè a l'orella o és que els seus
serveis han escoltat una conversa dins un cafè? Què diuen
els militants del seu secretari general? El secretari general
té detractors i té gent que està a favor i té gent que
aplaudeix una determinada política i gent que en detracta
una altra i vaig ser elegit amb el 70% dels vots i n'estic
orgullós, més que si m'haguessin elegit amb el 100%,
perquè vol dir que som un partit plural. El que passa és que
a vostès els aniria molt bé el partit que el Sr. Cañellas
definia com a fonamentalista, que deia ell. I clar, ara som
idealistes, i ho som idealistes, però idealistes que tocam
amb els peus a terra; i ja els aniria molt bé que per no estar
d'acord amb el 31 de desembre, o per no aturar una
incineradora que no es podia aturar perquè estava
adjudicada, com he dit fa un moment, renunciàssim a fer un
pacte i els deixàssim governar a vostès; clar que era molt
simpàtic aquest PSM, saps que ho era de simpàtic. Però un
PSM que quan té l'oportunitat de complir el 90% del seu
programa electoral, que dels 12.000 milions de pressupost
que té el Consell Insular de Mallorca en gestiona 7.000,
uep!, aquest PSM ja fa nosa.
Què em diu de la inspecció tècnica de vehicle, què em
diu de la inspecció tècnica de vehicles que la sentència no
està adjudicada; i que no està el servei gestionat ara
directament pel Consell Insular de Mallorca? Hi ha recursos
interposats, però i què hem de fer el temps que els tribunals
resolen els diversos contenciosos que hi ha posats, en
execució d'una sentència que els va condemnar a vostès? Es
que només treuen el que els pot repercutir a sobre. En
aquest moment el Consell de Mallorca gestiona directament
el servei de la inspecció tècnica de vehicles i no només dóna
més bon servei que fa uns mesos, sinó que mensualment
entren unes bones pessetetes, millor dit, uns milionets al
Consell de Mallorca que es podran destinar a tots els
ciutadans. Això és el que passa avui amb l'ITV; quins
interessos obscurs? Què és que ho hem adjudicat a una altra
empresa que no hi tenia dret? Ho hem adjudicat a tots els
ciutadans, a tots els mallorquins que en són els propietaris
ara de la inspecció tècnica de vehicles. Miri i estaré molt
tranquil, si els jutges diuen que ho hem fet malament, si ens
condemnen per haver-ho fet malament, sempre en la nostra
defensa es dirà que hem defensat els interessos generals dels
mallorquins, sempre tendrem la consciència tranquilAla per
aquest tema.
Bé, la bandera. Li he tret aposta perquè sabia que
tanmateix la treuria i m'he estimat més sortir-li a camí. Miri,
només anomenant la bandera catalana vostè ja demostra que
és un ignorant històric, perquè aquí la trobarem segurament
a diverses parts en aquest parlament, molts d'ajuntaments la
tenen, la part forana mai no va acceptar la bandera del
castellet perquè interpretava que no era la seva i alçaven la
bandera de les quatre barres; jo la definesc com la bandera
de la Corona d'Aragó perquè era la bandera de la Corona
d'Aragó i perquè els aragonesos no n'han renunciat i tenen
la bandera amb l'escut enmig. I nosaltres férem aquesta
reflexió. Dins la ponència, una ponència que parles amb
total llibertat, que contrastes diverses opinions, arribes a
l'article 4 de l'Estatut i dius: escolta, jo no he vist mai
aquesta bandera a una manifestació, a un acte públic, a una
manifestació esportiva, veim la bandera de Mallorca, la
bandera del castellet i veim les quatre barres a cadafals;
vostè les va veure a Santa Margalida. Hi ha aquestes dues
banderes acceptades, vist que aquell invent no ha tengut
èxit, què en podríem tornar a parlar? Nosaltres proposaríem
aquesta. I vostè em surt dient que això significa defensar els
interessos d'altres comunitats autònomes. Sr. Matas, això és
l'insult més gros que poden fer a un polític, defensar
interessos externs al teu país, això és alta traïció; sort que no
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estam en guerra perquè em faria un consell de guerra, això és
un insult Sr. Matas i jo li deman que el retiri.
Miri, i el tema per a nosaltres és tan important que si vostè
es crispa d'aquesta manera, ja vàrem anunciar que no ho
plantejarem, ja ho hem anunciat que no és un tema prioritari.
Quin és el tema prioritari i que vostè vol amagar amb aquest
debat de la bandera, el tema prioritari és el de l'autogovern, és
el de la reforma de l'Estatut vertadera; i hem de veure qui
defensa cadascú dins la reforma de l'Estatut. De moment ningú
encara no ha proposat que renunciem a competències
importants perquè ens les gestionin des de Barcelona, jo
almanco no ho he proposat. Ningú vol cedir competències a
Barcelona, ara bé, el PSM ha proposat que siguin transferides
a Balears totes les competències que permet la Constitució i no
ens hem sortit de la Constitució: seguretat social, ordre públic,
ports i aeroports, sanitat, i més. I el PP i el PSOE, s'ha de dir,
troben que s'han de gestionar des de Madrid. El PSM ha
proposat que nosaltres cobrem els nostres imposts i llavors ja
pagarem a Madrid la part proporcional dels serveis que l'Estat
deixa, més una quota de solidaritat, i el PP i el PSOE troben
que ens han de cobrar els imposts des de Madrid. El PSM ha
proposat que les dues llengües siguin exactament iguals i el PP,
no sé si el PSOE, el PP troba que el castellà ha de tenir una
posició preeminent.
En resum, el PSM ha proposat que totes les competències
possibles siguin traspassades i administrades per vostè, Sr.
Matas, no pel Sr. Pujol, per vostè. I vostè no les vol. El PSM ha
proposat que nosaltres cobrem els nostres imposts, els
administrem i llavors passem una quota, i vostè considera que
els imposts ens els ha de cobrar el Sr. Aznar, els ha
d'administrar el Sr. Aznar i els s'ha de quedar el Sr. Aznar. Això
és el que ha passat dins la ponència; qui és qui defensa els
interessos d'altres comunitats autònomes? El PSM, que vol que
sigui vostè encara que sigui el Partit Popular qui gestioni
competències i que ens cobri els imposts, o els qui volen que
això se gestioni i se'ns cobri des de Madrid? Qui defensa els
interessos? El que passa és que vostè llavors s'embolica amb
una bandera per fer patrioterisme barat, això és patrioterisme
barat, i diu: hauran de dir aquests partits què opinen dels països
catalans. Ara em treu els joves. Bé, els joves que, per cert, no
sé perquè ha relacionat els joves amb els insults i amb els atacs
a la democràcia, perquè jo també he condemnat cada vegada
que l'han insultat a vostè; o no ho ha llegit? I que, per cert, he
tengut cridades telefòniques i m'han passat faxos i m'han escrit
cartes dient-me que m'he precipitat en segons quines
actuacions. Perquè vostè va treure el tema de lloc, però no hi
vull entrar, el tema de "polleguera" que diuen. Però per què ha
de relacionar aquestes actituds amb el PSM?

Però tornem al tema, vostès que defensen els països
catalans, i li diré perquè vegin que no em fa gens de por
aquest debat, quines relacions volem tenir nosaltres amb
Catalunya i el País Valencià, idò voldríem amb Catalunya
i el País Valencià establir unes relacions culturals,
afavorides per les institucions, de tal manera que els nostres
escriptors tenguin un mercat de 9 milions de persones i no,
9 milions de catalanoparlants, i no únicament de 760.000, i
venguin llibres a Catalunya i al País Valencià. Voldríem que
els nostres cantants, que canten en la nostra llengua,
poguessin vendre discs aquí, a Catalunya i al País Valencià
i tendrien un potencial mercat de 9 milions. Voldríem que
venguessin més turistes catalans que, per cert, parlava dels
problemes de Menorca, crec que deuen ser el segon
contingent de turistes els catalans a Menorca. Voldríem que
aprofitant la proximitat geogràfica i les simpaties que ells
ens tenen, encara que alguns de nosaltres tenguem aquest,
o tengueu aquest anticatalanisme, voldríem promocionar els
nostres productes, especialment dins Catalunya i dins el País
Valencià, perquè això afavoriria els nostres artistes, els
nostres escriptors, els nostres cantants, els nostres
empresaris, la nostra economia i les relacions amb
comunitats que haurien de ser agermanades i no
enfrontades. I tot això sense imposició de ningú, amb total
llibertat, sense por que aquí ens vulguin governar els altres,
sense complexos Sr. Matas. Això és tota la relació que
voldríem.
El tema de la llengua també és important, perquè amb
això crec que tergiversen la qüestió. Què és el que ha
proposat el PSM o el que proposa dins la ponència de
l'Estatut? Simplement que els dos idiomes oficials d'aquesta
comunitat autònoma estiguin en peu d'igualtat, senzillament,
que siguin exactament iguals. I què ens respon el Sr. Matas?
Que això seria imposar el català als castellanoparlants. És
a dir, perquè això ho hem d'aclarir, si demanar que els dos
idiomes oficials d'aquesta comunitat autònoma siguin iguals
significa que volem imposar el català damunt el castellà,
aleshores això significa que el castellà està imposat damunt
el català actualment. Jo deman que siguin iguals i vostès
diuen que això és imposar un damunt l'altre, per tant, si
elevar a la igualtat un idioma respecte de l'altre significa que
l'altre ha d'estar imposat en aquest moment, i que això els va
bé. És així, o m'he perdut? És a dir que siguin iguals
significa que en volem imposar un; per tant, l'altre està
imposat en aquest moment. Però encara han arribat més
enfora i ho ha tornat a repetir ara: que volem treure els
immigrants. És a dir, la proposta del PSM deixaria els
castellanoparlants en la clandestinitat; i va afegir: com ho
farà el PSM per obligar a aprendre català a tots els
castellans? Miri, de la mateixa manera que vostè obliga a
aprendre castellà a tots els mallorquins. Què fa, ha posat
qualcú dins un "barco de rejilla" vostè? No. Jo tampoc no
n'hi vull posar cap. Ara, què passa? Miri, jo li contestaré i li
invertiré el seu argument: com ho farà vostè per obligar a
conèixer el castellà a moltes persones majors que just just
entenen el castellà i, per suposat, no es saben llegir ni
escriure? Jo li assegur que en conec, n'hi ha, per desgràcia
encara en queden moltes de persones a Balears que no
pogueren anar a escola, o que si anaren a escola els va servir
de molt poc perquè els feien estudiar en una llengua que no
entenien n'hi ha; què farà amb aquesta gent? Que és que no
ho creu que existeix aquesta gent, no ho creu que hi ha
persones que tenen dificultats amb el castellà, que just just
l'entenen i no el saben escriure ni el saben parlar? Faci la
prova, miri, aquestes visites que fa als municipis per un
moment escolti la gent, intenti estar un moment sense parar
esment a la foto, intenti estar un moment sense donar
maneta i donar besades i escolti la gent, i veurà com hi ha
gent que té dificultats. I respongui, Sr. Matas, aquestes
persones que no entenen el castellà, que no coneixen el
castellà, estan a la clandestinitat a les Illes Balears? I si
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estan a la clandestinitat a la seva pròpia terra qui les ha deixat
a la clandestinitat?
Mirin, jo estic d'acord que no hem d'anar amb imposicions,
però també el que hem d'intentar és que ningú no pugui alAlegar
ignorància, que hi hagi un respecte de totes les llengües; i això
avui encara no hi és, això de què som bilingües és una fal•làcia.
Hi ha una comunitat que és bilingüe, en general la població que
sap el català, mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterer, el
que li vulgui dir, que sap català i castellà; i hi ha una altra
comunitat que només sap un idioma, i per tant tenim una part
dels nostres ciutadans que són analfabets en un dels dos
idiomes de la comunitat autònoma. Aquesta és la qüestió que
hem d'intentar resoldre, i jo el convid a parlar-ne sense aquest
creuament d'acusacions. No em digui que vull engegar
immigrants, no ens digui que volem expulsar
castellanoparlants, que els volem deixar en la clandestinitat;
podem tenir diferents polítiques però, per favor, no insulti,
perquè això és insultar i, sobretot, és tocar fibres molt sensibles.
Li deman aquest favor, i és un tema que crec que també hi
hauria d'haver un gran pacte amb el tema de la llengua, i
començar a fer coses des de les institucions, que podrien fer
moltes més coses de les que feim.
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Bé, el tema del tren. En aquest tema jo crec que hem
avançat molt perquè ara ja han admès una línia de tren i
l'any passat jo record el debat de pressuposts, que
presentàrem una esmena i el nostre diputat el Sr. Alorda va
defensar que també hi hagués pressuposts per tren, i el Sr.
Rami, sap què li va contestar?, va dir: "i per què no per
globus?", això li va contestar, ho recorda Sr. Rami? Per tant,
el debat ja és positiu, hem passat del globus a tenir una línia
de tren que arribarà fins a sa Pobla i l'any 2000 i busques,
2003, 2004, fins al port d'Alcúdia. Per tant hauríem
d'aprofundir perquè el tema..., vull insistir en el debat de
carreteres que crec que està mal plantejat: no es tracta de si
la gent vol anar en cotxe...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor, que ja duim doblat
el temps de rèplica. Duu 20 minuts.
EL SR. SAMPOL I MAS:
El Sr. Matas ha parlat una hora i deu minuts.
EL SR. PRESIDENT:

Em sembla que ara ja seria l'hora de començar a parlar de
política; em sembla que aquests temes, aquestes bombes que
havia d'enviar al PSM han quedat desactivades totes, crec, i, per
tant, dedicaré el temps que em quedi a parlar de política, si trob
els papers.
Tema de competències, el tema de les competències en
educació i educació universitària. Jo li he reconegut que hi ha
hagut una millora respecte al que dedicava el pressupost
general de l'Estat anteriorment, però jo he comparat les xifres
amb la mitjana estatal. Què passa en educació? Miri, hi ha una
altra dada encara més espectacular que no volgut utilitzar a la
primera intervenció perquè no la tenc contrastada, però deu ser
fiable perquè la dóna la Sra. Esperanza Aguirre, la ministra
d'Educació, i què ens diu la ministra d'Educació? "El gasto
medio por alumno será, el próximo año, -el 98- de 380.100
pesetas", és a dir, que per cada alumne en el territori del
Ministeri es gastaran 380.000 pessetes. Sap amb quants de
milions haurien d'estar dotats els traspassos d'educació perquè
per cada alumne nostre ens tocassin 380.000 pessetes?, idò el
traspàs hauria d'haver vengut dotat amb 52.800 milions de
pessetes, no 40.000. Això és el que jo li denuncii, que a pesar
de la petita millora continuam estant totalment discriminats
respecte de la mitjana estatal. Ens tocarien, per esser iguals que
els altres, 52.800 milions de pessetes, sense comptar
l'ensenyament de les dues llengües i sense comptar el dèficit
d'inversions que tenim i l'aplicació de la LOGSE; i les escoles
d'idiomes, que aquí és una altra, l'any passat ens quedaren 5.000
alumnes sense matricular a les escoles d'idiomes perquè només
en tenim una quan aquí n'hauríem de tenir quatre o cinc, com a
mínim. Aquest és el tema. I en educació universitària
exactament igual: tenim un dèficit respecte de la mitja de
39.000 pessetes per alumne. Aquesta és la situació,
absolutament discriminatòria.

Vostè coneix el Reglament tan bé com jo, perquè
normalment l'estudien d'una manera exacta. Ja li dic que el
temps de rèplica són 10 minuts i duu 20 minuts. Jo li dic
que vagi acabant.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, amb tots els meus respectes, perquè he
llegit el Reglament abans de venir...
EL SR. PRESIDENT:
Jo guard l'equibri, som qui dirigeix el debat i li dic que
vagi acabant i continuï, no perdi temps.
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EL SR. SAMPOL I MAS:
I diu que les intervencions hauran de ser equilibrades.
EL SR. PRESIDENT:
Per això ...
EL SR. SAMPOL I MAS:
Una hora i vint minuts davant vint minuts, em sembla que
hi ha un desequilibri molt gros, però vaja, aniré acabant.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, li he dit que no són deu minuts, en du vint-i-dos,
i dos discutint amb aquesta presidència.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Aquests dos no ...

Això ha estat tot, Sr. Matas, jo l'únic que he de lamentar
d'aquest debat, crec que la part política ha estat molt
constructiva, ara, insistesc, aquests retrats que ha volgut fer
al nostre partit, em pareix que han estat totalment fora de to,
totalment injustificats i crec que no ha estat a l'altura del que
ha de ser el president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. I això, vull insistir, el nostre respecte a la figura del
president el tendrà sempre, ara, això no vol dir que no el
critiquem i el critiquem amb duresa quan, en l'exercici
d'aquest càrrec, s'extralimita o l'usa amb finalitats
partidistes.
Moltes de gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contrarèplica, té la paraula
el president de la Comunitat Autònoma, el Sr. Jaume Matas.
I li preg, per favor, que procuri guardar un equilibri de
temps. Per la seva informació, Sr. Sampol, ha estat mitja
hora.

EL SR. PRESIDENT:
O continua o li llev la paraula. Triï.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Aquests dos no els hem de comptar, Sr. President. Deixi'm
tres minuts més, perquè hi havia..., seleccionaré el tema.
El tema d'urbanitzacions i camps de golf, m'interessa tocarlo, com veu entr en els temes que vostè pensa que seran
espinosos per a nosaltres. Bé, camps de golf, jo no tenc res
contra els camps de golf, el PSM no té res contra els camps de
golf, de la mateixa manera que no tenim res contra els camps de
futbol, ni contra les pistes de tennis, ni contra el minigolf, què
vol que li digui? El problema és quan devora els camps de golf
hi ha 3.000 places o quan per regar aquests camps de golf
treuen l'aigfua d'un pou salabrós, per tant més intrusió d'aigua
marina, i han de fer una dessaladora per tant més consum
d'energia, i si a més a més com en el cas d'es Pujols, pel perill
de contaminar un aqüífer hem d'impermeabilitzar els camps de
golf, que no sé com es farà, la veritat, no sé com es farà, aixecar
la terra, els arbres, les mates, posar una capa de plàstic i tornarho a sembrar, contra aquests disbarats estam en contra, Sr.
Matas, perquè això són vertaders disbarats.
I el problema és el consell, ho pot aturar tot això? El consell
té competències en urbanisme, però les competències en
planificació territorial, són seves, i el consell en urbanisme el
que fa és una tutela de legalitat, si el pla parcial ve correcte,
amb tots els informes favorables, la Comissió insular
d'urbanisme l'ha d'autoritzar, l'ha d'autoritzar o pot entrar en
expedients de desclassificació que, per cert, la competència, la
transferència en matèria d'urbanisme no va venir dotada amb
recursos econòmics per poder desclassificar urbanitzables, ho
hem fet amb Cala Petita com una qüestió excepcional, i estam
amb el tema d'es Canons. Per tant, crec que és el Govern el que
hauria de sortir a camí d'aquests nous plans i intentar aturar
aquesta nova onada que hi ha d'expansió urbanística
especialment quan es tracta d'aquests projectes tan aberrants.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Naturalment, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. President,
senyores i senyors diputats. Vostè, Sr. Sampol, intenta, crec
que amb habilitat, tergiversar el missatge que li he donat
abans, i m'explicaré. En primer lloc, els actes d'afecte,
d'amor cap a la gent gran naturalment que són actes que ha
fomentat el PP i que defensa el Partit Popular, vostè sap que
la qüestió que jo li he plantejat no és l'acte de la gent gran
d'Inca. Per cert, hi havia 300 gimnastes que pagava l'Institut
Balear d'Afers Socials, no pot dir, ha de retirar el que ha dit
que no hi havia cap acte del Govern. I, per tant, hi havia un
representant del Govern a aquest efecte. El que jo li he dit
simplement li ho torn a repetir, i vostè m'ha de contestar,
escolti, vostè que diu que és tan idealista, veu aquell
espectacle, veu que hi ha unes televisions que tenen la
consigna de no treure ningú del Govern, s'empegueix i se'n
va a la consellera i li diu a l'orella, "no hi estic d'acord",
però no li diu res més. No li diu res més, no fa res més.
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Diu vostè que aquest regidor, aquest regidor va ser
trànsfuga, aquest regidor de Vilafranca va donar en un acte de
transfuguisme la batllia al Partit Socialista de Mallorca. Si
vostè ha de tirar qualsevol pedra, l'ha de tirar, com ha fet, al
jutjat. Jo li record que el Partit Socialista de Mallorca a un
moment determinat va veure que això de presentar denúncies
al jutjat era un tema rendible, perquè a Esquerra Unida (...)
molta rendibilitat, i els seus misser es va apuntar a una
demanda contra en aquell moment el govern, el president
Cañellas i el partit. El PSM, jo m'ho imagin, el misser del PSM,
ja es devia veure que es faria famós, perquè els missers en
aquests casos es fan famosos, però què va passar?, va resultar
que el jutge no va acceptar la denúncia i amb recurs, que també
vostès varen interposar, el jutge, distint i el mateix fiscal, varen
rebutjar la seva denúncia. Si vostè ha de tirar pedres, les tiri on
les ha de tirar, als jutjats, però no vulgui fer sentències,
condemnes que quedin enlaire sense justificar i sense
demostrar. I li vull repetir, vostè no ha estat capaç de fer res
més contra aquest regidor de l'Ajuntament de Vilafranca,
condemnat per estafa, més que dir, "l'hauríem de treure".
Escolti, el Sr. Gabriel Cañellas, el dia, el primer dia, va deixar
de ser president del Govern i president de la Comunitat
Autònoma, cosa, insistesc, cosa que no han fet altres i que és el
fet i és la realitat constatable. Va renunciar als seus càrrecs, pel
que sigui, però hi va renunciar. Aquest regidor del PSM,
condemnat per estafa, continua en aquest ajuntament.
Sr. Sampol, vostè diu que en el tema de la ITV no és que no
hagin resolt la sentència, el que han resolt és que hi ha uns
milionets de pessetes que han guanyat. Escolti, Sr. Sampol,
aquí hi ha una sentència, vostès han de complir la sentència, el
jutjat ja els va demanar per què no complien la sentència de la
ITV, i ara resulta que vostè diu que guanya uns milionets,
escolti, vostès proposen indemnitzar aquesta empresa amb 352
milions de pessetes, per tant, amb aquests 352 milions de
pessetes, que són molt més que aquests milionets que vostè diu
que s'estalvia, jo crec que pot rebaixar l'IAE del consell insular
a la meitat, per exemple, és una bona proposta i una bona
mesura.
I sobretot li vull fer esment en el tema de la bandera. Miri,
Sr. Sampol, l'únic que li deman és que no tergiversi la meva
posició i la meva situació, jo li deman, li deman de ver amb tot
el respecte, l'únic que he dit és que vostès proposen modificar
la bandera de les Illes Balears, proposen modificar-la, vostè que
és un demòcrata ha d'acceptar que jo estigui en contra,
representant el meu partit i els meus electors, de modificar
aquesta bandera perquè crec que és la nostra, vostè no pot dir
que per això jo vaig contra els catalans i que jo no vull els
catalans i que som un anticatalanista, vostè em diu tot això,
vostè, com a bon demòcrata, ha d'acceptar la crítica, m'ha de
donar dret a mi a poder expressar el nostre punt de vista. La
mateixa relació que vol vostè amb els països aquests que vostè
diu, de València, de Catalunya, d'Andorra, el que sigui, la vull
jo, i la tenim i ho demostram. Jo vull que els nostres escriptors
puguin escriure en aquesta llengua, vull que tots els nostres
artistes puguin tenir el que pugui aportar aquesta cultura, però
el que és clar és que vostè no em pot acusar a mi, per això, de
no voler ni Catalunya ni el que representa. No, no, l'únic que li
dic és que els seus joves fan una sèrie d'afirmacions a unes
pàgines de l'Internet que li he mostrat, que estic convençut que
vostè no hi està d'acord, una sèrie de pàgines on defensen la
independència, els Països Catalans, i jo crec que la bona
relació, absoluta amb els països de Catalunya i de València,
però cadascú a casa seva, cadascú a casa seva, tenim les Illes
Balears i hem de defensar les Illes Balears. I l'únic que li deman
és que si això que diuen la gent del PSM, la independència, el
marxisme, els Països Catalans, la imposició d'una única llengua
oficial, que jo estic convinçut que vostè no hi està d'acord, que
vostè pugi aquí i digui que no hi està d'acord, perquè ens
ajudarà a tots, ens ajudarà a tots, ens ajudarà a evitar
radicalismes, a evitar postures enfrontades. I l'únic que li deman
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és que vostè accepti que jo no vulgui canviar aquesta
bandera, sí estic disposat, vostè diu que jo, aquí no ho he
dit, però que jo dic que vostè defensa interessos d'altres
comunitats, jo vaig fer la pregunta, però aquí no hi he dit,
fins i tot a retirar-ho, Sr. Sampol, no tenc cap intenció ...,
fins i tot a retirar-ho. Però li deman, d'acord, vostè no
defensa interessos d'altres comunitats autònomes, d'acord,
però li deman que tengui respecte perquè jo vulgui defensar
que cap partit polític no pugui canviar la bandera de les Illes
Balears, perquè és la meva bandera, li deman que el que el
Partit Popular defensa en matèria de llengua existeix ja amb
un consens, l'Estatut d'Autonomia és un consens, la Llei de
normalització lingüística és un consens, qui és que ara vol
modificar i amb quina necessitat aquest consens?
Jo, què més voldria que poder convertir en una realitat
que tots els ciutadans d'aquestes illes parlassin la nostra
llengua i escriguessin la nostra llengua, mallorquí,
menorquí, eivissenc, formenterenc, les nostres modalitats
del català. Però escolti, ho feim a l'escola, nosaltres a
l'escola obligam als al•lots quan acaben la formació a saber
llegir i escriure les dues llengües. I per a la resta de la
població, què volem?, sé una cosa que no volem,
imposicions, cap ni una, ni d'una part ni de l'altra, cap ni
una, amb les mesures que vostè proposa, es produeixen
imposicions, i nosaltres creim que no és el camí, creim que
no és el camí correcte.
Vostè diu que defensa que els imposts quedin aquí.
Nosaltres ja hem aconseguit que molt dels imposts quedin
aquí, això són fets, nosaltres ja hem firmat un sistema de
finançament autonòmic que fa que no haguem de rebre res
de Madrid i que imposts que se n'anaven cap a Madrid
quedin aquí. 40 mil milions de pessetes en aquest
quinquenni. Això són fets, vostè exposa idealismes, però
això són realitats, i naturalment que jo vull el millor
finançament dels serveis públics per a aquesta comunitat
autònoma. Perquè vostè parla d'educació, bé, en primer lloc
dir-li que jo no he insultat a ningú ni vull insultar ningú,
sota cap concepte i en cap moment, Sr. Sampol, i ai ha estat
així, a més, li deman excuses perquè no era la meva intenció
ni mai ho ha estat. Acabam el tema aquest, crec que existeix
un consens en el tema de la llengua, crec que hem de fer que
sense imposicions, sense cap tipus d'imposicions, amb el
respecte a tothom, puguem aconseguir els objectius que ens
hem marcat de defensa de la nostra llengua, que és ver que
està en inferioritat de condicions, però hem de defensar la
nostra llengua sense imposicions i sense obligacions que
puguin provocar enfrontaments dins la nostra societat.
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I, per acabar i ser breu, com he promès al president, la
despesa, vostè em treu una altra vegada la despesa mitjana per
alumne, i jo li torn a repetir, em mescla educació concertada
amb educació pública, si l'educació concertada que costa manco
a una comunitat autònoma o a una altra canvia, el cost és
diferent, no sé si m'explic. Vostè ha de comparar ensenyament
públic amb ensenyament públic, ensenyament concertat amb
ensenyament concertat, perquè si no ho fa, enganya, llegeix
unes estadístiques que són falses. Li vull recordar també al Sr.
Sampol que tenim un sistema de finançament autonòmic que
corregeix, d'això se n'ha oblidat, i jo m'he oblidat d'esmentar-ho
al llarg del dia, corregeix el finançament perquè hem establert
uns mòduls on no podem passar d'uns marges d'un 10% amunt
i avall de finançament. Aquest finançament que nosaltres ara
tenim per a educació, teníem 35.000 milions, en tendrem
41.000, a més, s'haurà d'anar corregint segons l'evolució de la
mitjana del finançament de les comunitats autònomes.
Les escoles d'idiomes sempre cometen el mateix error, clar,
vostè només pensa en Mallorca, Illes Balears, n'hi ha tres
d'escoles d'idiomes, a Eivissa, a Mallorca, no em digui una, hi
ha escoles d'idiomes a les altres illes.
El tema d'urbanitzacions i camps de golf, són, jo crec que
per acabar, una qüestió que en aquest moment vostè, com molt
bé ha dit, té responsabilitat al consell insular, i que nosaltres
estam absolutament en contra dels projectes aberrants, nosaltres
creim que els camps de golf no són dolents per naturalesa, hi ha
camps de golf que són un projecte aberrant, però hi ha camps
de golf a determinats llocs que són un bé per l'estacionalitat, pel
turisme d'hivern, per la creació de riquesa, per la preservació de
la naturalesa, i crec que no podem fer plantejaments tan radicals
en qüestions tan importants.
De totes maneres, una vegada més, moltes gràcies, Sr.
Sampol.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula ...
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Sr. President, jo crec que aquest debat ha estat allargat d'una
manera innecessària, d'una manera pot lleial i, per tant, deman
que aquest debat s'ajorni a demà matí. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí, vostè sap perfectament que l'ordre del dia ha
estat fixat, tots vostès el tenen, hi ha un primer dia de debat que
és el discurs del president, un segon dia que es posa i es fixa
l'hora de començar el segon debat fins que acabin les
intervencions de tots els grups parlamentaris, i un tercer dia que
també es fixa l'hora per al debat de les resolucions. Té vostè la
paraula, Sr. Crespí.
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, Sr. Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui em
toca intervenir com a portaveu del Grup Parlamentari Socialista
en aquest debat, i som conscient de la responsabilitat que això
suposa, no tant per l'especial significació d'aquest debat, que
també, però sobretot pel llistó que va deixar als debats anteriors
el meu company de partit i portaveu del Grup Parlamentari.
Vagi aquí el meu reconeixement per la seva feina en aquests
debats i perquè la seva feina en aquesta cambra sigui durant
molt de temps, present. Moltes gràcies.
(Aplaudiments i aldarull)
Sr. President, crec que l'agraïment a la feina d'un diputat,
sigui del grup que sigui no ha de merèixer potades, no, no crec
que n'hagi de merèixer, però vaja, està bé així, està bé així.
Sr. Matas, jo no em pensava que li preocupàs tant la meva
intervenció com per tirar-me fora dels titulars dels diaris de
demà matí, la veritat, la veritat, em fa un honor preocupant-se
tant del que jo pugui dir aquí damunt. no crec que jo sigui una
persona a qui tenir tanta por, em pareix que no.
Realment, jo crec que avui vostè ha assumit una
responsabilitat enorme, i la veritat és que m'ha fet canviar el
que tenia escrit per al debat. Vostè ha convertit aquest debat en
una brega de navajeros, i miri que no he trobat una paraula en
mallorquí per dir-ho, he hagut d'utilitzar una paraula en castellà,
perquè d'això no en tenim, aquí, però vostè ha convertit aquest
debat des d'avui matí en una brega de navajeros, i crec que
aquesta no és la feina, li ha dit el Sr. Sampol, no és la feina d'un
president d'una comunitat. La feina del president d'una
comunitat no és anar a contar i discutir si a un poble hi ha un
regidor que diu que diuen i que ha fet, no és anar a dir que a un
lloc li varen dir a l'orella d'una consellera si havien fet o no
havien fet, jo crec que, Sr. Matas, vostè baixa a uns nivells que,
la veritat, a mi no m'agradaria haver-hi de baixar mai, no
m'agradaria haver-hi de baixar mai.
Miri, li posaré un exemple molt clar. Dins la naturalesa hi
ha molts de tipus d'animals, molts, hi ha els lleons que són
enmig de la praderia, enmig del camp, que no s'amaguen de
ningú, no tenen por de ningú perquè peguen un bramul i no
queda ningú, i n'hi ha d'altres que s'amaguen darrera les fulles
i que quan et despistes, nyam", mosseguedeta que t'han pegat.
Jo crec que vostè hauria de ser com un lleó, no com els altres.
I vostè aquí baixa a ser com els altres, Sr. Matas, i sobretot hi
baixa innecessàriament amb grups que no crec que li preocupin
molt, li preocupen molt Els Verds d'Eivissa?, realment la seva
estabilitat depèn d'Els Verds d'Eivissa?, a un senyor que és
professor, mestre i li diu, "vostè d'educació no en té ni idea",
justament, justament?, al Sr. Balanzat?, per què?

Jo, la veritat, vostè m'ha destrossat el discurs que havia
fet, avui, avui que vostè s'ha autoavaluat, perquè ahir va dir
que això de l'autoavaluació era un desastre, o és que vostè
no s'autoavalua?, qui és qui l'avalua a vostè? Vostè ahir va
fer un discurs que, sense cap dubte, no li han escrit, perquè
qualcú aquí ha dit que té molt de temps, vostè temps no en
té gens, és impossible que tengui temps, vostè no és humà,
vostè no s'ha mogut d'aquí, no pot ser que no sigui humà, jo
he hagut de sortir moltes vegades, perquè tenc una biologia
que funciona com la dels altres diputats, vostè deu ser el
senyor Data, aquell de Star Trek, que és allà, que és com a
de color més blanc que els altres o en Robocop o una cosa
d'aquestes, vostè no és humà, no és humà, i clar no actua
com un humà, no hi actua.
Vostè aquí parla de consens, vostè aquí ens vol fer
creure, a nosaltres no, naturalment, als que ens veuen, vostè
vol fer creure que vol consensuar, però clar, vostè té un gran
avantatge, i és que no ho necessita, perquè aquí té majoria
absoluta. Per tant, imatge de consens, no es consensua res,
però damunt després fa veure que els que no han consensuat
per mor dels altres. Sr. Matas, Sr. Matas, això ja és massa,
perquè que vostè no vulgui consensuar, bé, els resultats
electorals li ho permeten, i nosaltres ho admetrem, però que
damunt ens vulgui donar la culpa a nosaltres que no volem
consensuar, però miri, Sr. Matas, vostè avui matí a la Sra.
Munar li oferia consens mentre l'estava apunyalant enterra,
vostè creu que això és normal? Consens al mateix temps
que vostè clava la ganiveta a qui li ofereix? Sr. Matas, així
no consensuarem res.
Miri, vostè avui m'ha fet pensar que jo havia comès el
meu primer error polític de la meva carrera, oferir-li
consens, possiblement és el meu ..., no en faré d'altre,
perdoni, a vostè no n'hi faré d'altra, perquè jo sí que li vaig
oferir lleialment consens, però perquè vostè va pensar,
"mira, aquest deu ser com jo, i també va de broma", i clar,
va passar l'estiu i s'havia oblidat que jo li havia ofert
consens, "i el socialista aquest, bé, clar, consens", i el règim
fiscal, el règim fiscal especial, digui el nom que tenia,
perquè en parlarem d'aquest nom, i així anava passant el
temps, i vostès no se'n temien, i vàrem ser nosaltres que els
vàrem dir, "escolti, que acaba el termini", "bé, ja
l'allargarem", tres dies li donarem, dos dies i tal, i el seu
conseller corrent per Madrid, jo també puc contar coses,
no?, corrent per Madrid, parlant, amb el portaveu del Grup
Parlamentari, ara dos dies, i altres diputats que seuen per
aquí, bé, a mi, el que m'arriba del que pensen dels
mallorquins els nostres companys de Madrid, els seus,
sobretot, de com feim les coses, de no anar una mica més
funcionant, per favor, per favor, però és que el president va
haver de prendre una facultat, el president del Congrés de
Diputats va haver d'utilitzar una facultat per allargar el
termini un poquet, i vostè, que jo li vaig oferir a vostè el
consens, m'ha tornat a dir res?, no m'ha enviat el conseller,
però vostè, com que vostè no hi creu, tal vegada el conseller
sí, vostè no hi creu, no m'ha tornat a dir res.
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Vostè avui ha parlat aquí i ahir va parlar del règim fiscal, va
parlar del règim especial, vostè no va baixar que estava fent
concessions, a qui feia les concessions?, a qui, Sr. Matas?, al
Grup Parlamentari Popular del Congrés de Diputats, perquè
vostè sap que les dificultats les té allà; perquè a nosaltres, als
socialistes no ens necessita per res al Congrés de Diputats, per
res. Avui acaben d'aprovar una llei, contestada per tothom,
contestada pel Consell General del Poder Judicial, per totes les
associacions, amb els vots de Minoria Catalana, que han dit a
més que li giraran el calcetí, però com que anava bé, ja li
girarem, però de moment admissió a tràmit. Home! No ens
necessita per res per aprovar això, a nosaltres. Per què ens
necessita? Ens necessita perquè si no, els seus no li aprovaran
ni el règim especial. I a més m'agradaria saber, punyeta, per què
li agrada tant això del règim, perquè en vàrem viure quaranta
anys, de règim. Digui-li una altra cosa, per favor. Digui-li Llei
de mesures compensadores del cost derivat de la insularitat, que
és un títol gros, que cap a una fulla; però digui-ho aquí, i digui
que nosaltres hem posat mesures que segurament els seus no
ens admetran. És que al final no traurem ni el projecte que
tenim els socialistes. No traurem ni això, Sr. Matas.
Però vostè amb això ha donat l'exemple del que entén per
consens. És a dir, vàrem començar una pel•lícula, i la primera
fase va acabar amb que el Sr. Ramis deia traïdors als
socialistes, perquè nosaltres no defensàvem els interessos
d'aquesta comunitat; i nosaltres l'únic que vàrem dir és que
aquest camí no anava bé, aquest camí era de peatge i no el
faríem. Vostè ho té clar, autopista de peatge, però no la feim.
Bé, això està bé; aquest no el faríem, i els seus li han dit
tampoc; i a més li han enviat el Sr. Barea. Avui el Sr. Sampol
s'ha equivocat. Ha dit el globo sonda. No, no, és un lobo sonda,
perquè ve i mossega, i el Sr. Matas li ha fotut una mossegada al
coll, de règim especial, res. És que li ha dit, no fiscal, sinó
especial, res; perquè això ho ficarem a aquesta llei, això a
aquella altra, i al final, si no anam vius, no en passarem ni una.
Sr. Matas, no m'ha deixat llegir el meu discurs, se'n dóna
compte? I l'havia escrit jo ahir vespre després de llegir el seu.
Però vostè avui, que supòs que s'ha autoavaluat, perquè estava
aquí, i bé, supòs que si és que és com és, tal vegada és que està
connectat via Internet i no ho sabem. Perquè, qui li avalua a
vostè les seves decisions, si vostè no s'autoavalua? És que vostè
ahir va dir unes barbaritats molt grosses. No sé si se'n dóna
compte, però les hi aniré recordant.
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Però, anem al consens, perquè jo crec que sí, que hem de
consensuar, i jo crec que el Grup Popular i el Grup
Socialista tenen una gran responsabilitat, que li han donat
els ciutadans. I aquesta responsabilitat té un cost. Primer
cost, i primer article desconsensuador -si m'equivoc, ho
reconec- primer article: lleialtat amb l'altre, primer article i
únic, basta, no importa res més; reconèixer quan un ha
comès un error. I vostè què fa aquí? Avui ha anat fent un
discurs que a mi en recordava Orwell. Sap el "gran germà"
aquell, que cada dia reeditava tots els diaris per esborrar la
història, i que la història sempre fos allò que un volia?
Vostè avui matí ens ha mostrat el gran germà. Cada vegada
vostè és més tecnològic. Ho deu ser, una espècie de cosa
tecnològica, perquè ha aguantat aquí sense moure's, jo no
l'he vist sortir. Jo he hagut de sortir un munt de vegades, la
meva biologia és feble, però és biologia. Vostè segurament
és cibernètica.
(Rialles)
Però vostè ha dit coses... I a mi m'agrada fer-lo riure,
però, que consti, si el molest amb el que dic, no me'n
penedesc. No seré com vostè, que clava el punyal i demana
perdó. No, miri, escolti, si clava el punyal, vostè ha de ser
conscient que el clava, i no demani perdó, per favor. Això
em sona a una traïció inacceptable. No vulgui demostrar
que, a damunt que clava el punyal li està fent un favor.
Vostè aplica una eutanàsia, però a gent que es troba
perfectament.
Vostè ha acusat que és molt fàcil parlar, però vostè se
n'ha duit el premi; ha parlat tres vegades més que tots els
altres. I clar, jo és que a vegades ho dic: Parlar poc va bé,
perquè es diuen menys dois. Com més parles, més
probabilitats de dir dois; i vostè s'ha contradit, i hi ha diaris
aquí, però no em molestaré en treure-los. Hi ha una foto de
l'ABC, a primera plana, acusa el Govern González que aquí
no ens ha duit res mai; i avui ens ha dit que les inversions
han baixat, perquè quan hi havia els socialistes feien
l'aeroport, i feien l'hospital, i, clar, eren molt altes perquè
feien tot això; i ara com que ja no es fa, han baixat. S'ha fet,
hi ha un aeroport, hi ha un altre hospital. Per cert, hospital,
que és que acusa els socialistes com d'atendre una necessitat
inexistent a Palma fent un hospital? És que Palma no
necessita un hospital? És que no és més fàcil que els d'Inca
-amb totes les dificultats que representa- baixin a Palma, un
parell de mils d'habitants, bastants, que tots els que de
Palma hagin d'anar a Inca? Això és normal. La prioritat
quina era? Naturalment els ciutadans de Palma, clar que sí.
I després ha dit -és que n'hi he apuntades moltes, no
tendré temps, perquè jo no vull esgotar el temps. Miri, no
esgotaré el temps, president, au!- vostè ha dit:
Transferències del tren, que vostès varen invertir. És ver que
han invertit, però està a la premsa: transferències beníssim
dotades, perquè a més del tren, que estava molt malament,
hi havia duros per arreglar-lo, clar. És que va ser una
boníssima transferència la del tren, per exemple. Però vostè
ha parlat de la Llei d'incompatibilitats, i com que hi ha el
pare de la criatura que encara és viu -fotut, però viu. Seu
allà(Rialles)
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Aquest el va matar vostè. Vostè el va matar, a aquest
senyor. Jo no parlaré dels altres. vostè ha assumit tenir dins el
seu grup parlamentari persones amb aquest problema. És el seu
problema. Ja n'hem parlat massa, d'això. Aquí està, cadascú
purgarà la seva. Aquest no, aquest és seu propi, vostè, conseller
d'un president, va promoure, o va participar, no sé en quin grau,
perquè jo no hi era, però va participar en la seva defenestració.
Aquest senyor va presentar una llei d'incompatibilitats, va ser
ell qui la va presentar, i vostè se la va trobar. Primera, esmena
in voce de manera denunciada per permetre unes
compatibilitats, que no és que es discutissin perquè era bo que
hi fossin, sinó perquè afectaven dues o tres persones que no
haurien pogut ser directors generals o el que fos. No s'apunti el
mèrit de la Llei d'incompatibilitats; vostè va assumir que estava
presentada, i va salvar el que va poder. I ara ha incomplert els
terminis perquè no la desenvolupa, clar que no. Això és fer
país?
Jo no li parlaré de l'atur, ja ho han dit els altres, però està
claríssim. Ara no em resistiré a llegir qualque cosa de les que
escrit, punyetes, que em vaig passar moltes hores al vespre fent
això, jo no tenc tanta gent com vostè que li passa les coses, me
les he de passar jo amb ordinador personal, i com que no som
molt bon informàtic, de sobte se'm fot la impressora i ho he de
tornar a fer; un desastre, vaja. Però no es preocupi, perquè el
cervell sí que em funciona, encara. Li llegiré, vostè ens va llegir
autoritats nostres, si Felipe González, si el Sr. Antoni Costa...
Jo n'hi citaré uns, que no sé si ja l'han fotut a fora del seu partit,
perquè tal vegada per això diu això. Realment no és dels seus,
perquè és un senyor que és demòcrata cristià, i aquest sempre,
per allò de cristià... vostè és un thatcherià que no li preocupa el
capital humà, perquè com que n'hi ha tant, si hi ha unes baixes,
és igual, n'hi ha més i els durem, no hi ha cap problema. Però
no, però el Sr. Herrero de Miñón, no sé si encara és militant del
seu partit, supòs que sí; no ho sé, però ho era. I diu el Sr.
Herrero de Miñón -parla dels pressuposts i de totes aquestes
xifres tan fantàstiques-: "por eso, aunque las cifras
indispensables, pero nunca suficientes, resultan tranquilizadoras"
-les seves xifres són tranquilitzadores: PIB, no sé què, renda per
càpita..., les xifres són fantàstiques, i jo no les discutiré, perquè
són vera- "la opinión que las encuestas expresan, por cierto, en
cifras, no es muestran excesivamente entusiasmadas". Està parlant
d'Espanya, naturalment, el Sr. Herrero de Miñón no ve per aquí
massa, em pareix. Què vol dir això? Diu el Sr. Herrero de
Miñón "y los problemas de fondo que todos sabemos existen y
siguen sin resolverse". Ho diu un personatge de dretes, perquè
tal vegada no milita al Partit Popular, però no milita al PSOE,
això ho demanat, avui dematí. El Sr. Balanzat per ventura ja ha
demanat l'ingrés, després de tot el que ha dit, però el Sr.
Herrero de Miñón avui matí no havia demanat el carnet del
Partit Socialista. Idò el Sr. Herrero de Miñón, que té una
sensibilitat, perquè és un demòcrata cristià -i aquí n'hi ha, crec,
algun- les macroxifres no l'umplen.

Vostè diu que tenim molta gent ocupada, i és ver, i li
preocupa els que no tenim ocupats. Però és que l'EPA així
mateix ens dóna un 12%. Si les xifres, que són les seves,
perquè les xifres que tenc són o les preguntes que em vol
contestar el Govern, o la contesta bé i no l'envia a un altre
diputat; i els documents que publiquen vostès, aquest
Institut Balear d'Estadística, que no és un institut però que
es diu institut, es un servei. Publiquen moltes coses, són
dades molt interessants, i també parlam del salaris. Ja sabem
que aquí hi ha una certa economia submergida, i que tal
vegada el salari real no és exactament el que s'esbrina per
determinades... És possible que la gent realment tengui una
disposició, però a l'hora de les pensions, llavors sí que no et
salves, perquè les bases de cotització és el que declares.
I l'atur juvenil? Aquí la cosa ja és més preocupant. L'atur
juvenil és entre uns joves que vostè diu "els més ben
formats", això ho va dir a la Universitat, amb els joves que
el miraven. Llavors ve aquí, que no hi ha joves, o no n'hi ha
tants, o ja estam un poquet més passats; aquí que no n'hi ha,
i que no li poden muntar un conflicte, aquí diu que no, que
els joves un desastre, que la joventut mai havia sabut tan
poc, que és això de l'autoavaluació, hi tornam a
l'autoavaluació, i l'aprovat general. Però, per l'amor de déu,
com és que a la Universitat els diu una mentida? A aquests
joves que -recordi-ho, sumi- tots aquells joves que havien
estat allà havien segurament el preescolar, l'EGB que es
deia llavors, el batxiller, amb un sistema educatiu fet pels
socialistes. Aquells joves que deia allà que estan tan ben
formats, i aquí ens ha dit que no hi estaven. Jo, com que
dels dos números que ens dóna, agafaré el que m'agrada
més, consider que estaven ben formats, perquè si han arribat
a la Universitat i hi estudien, deu ser que estan ben formats.
O és que la Universitat, que és la que vostè va dir que deia
que estaven mal formats, el que fa també és mal formar-los?
Si ja tot és un tal desastre, però qualque cosa deu anar bé.
Idò aquests joves estan aturadíssims, Sr. Matas, i a més
no troben feina. Les seves estadístiques. Hi ha gent que
cerca feina més d'un any. El Govern, preocupadíssim per
aquest tema, anuncia la Sra. Consellera a un diari -d'aquests
que tenc per aquí, però no perdré temps- dos milions de
pessetes per pal•liar aquest problema. L'han pal•liat de cop:
la meitat s'han mort de riure, i l'altre meitat s'ha mort de
plorar. Ja no hi ha joves en atur. Per favor! Aquí hi ha
d'haver una acció. Vostè sap que hi ha contractes temporals,
80.000 contractes temporals, són xifres que donen aquests
sindicats que vostè diu que estan tan d'acord amb vostè. Si
estiguessin tan d'acord, no ho dirien, això; estarien també
encantats; sindicats que no estan tan d'acord, perquè
denuncien que han estat un any a reunir-se. I quan s'han
reunit? Avui un significat company periodista, que seu aquí
i que, deu ser perquè és alumne meu, i deu ser un alumne
meu d'aquests tan dolent, o tal vegada és d'aquests tan bons,
li deia a un diari que vostè ahir ha fet un discurs castrista.
Ho deia. Ho ha llegit? Jo és que deia el mateix. Jo vaig
escriure el mateix ahir vespre, i no ens parlàrem. Deu ser
que ell i jo vàrem arribar a la mateixa conclusió, com (...) i
(...) varen fer al mateix temps una teoria d'àcids i bases. I
això li dic, perquè el periodista aquest també és llicenciat en
químiques.
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I per què diu que és un castrista? Naturalment, no per la
barba, perquè vostè parla molt que menten barbes. Els que no
en duen també menten, Sr. Matas. En qualsevol cas, diguem
que menten cares. No sé perquè ho deia, això de les barbes,
però per si de cas. Castrista per què? Vostè ha preparat una
litúrgia abans d'aquest debat. Després demana consens, però
vostè ens fa anar al consens com a xotets de corda, i això no és
voler consens, això és voler xotets de corda. I no, xotets de
corda no estam disposats a ser-ho. Prepara una litúrgia, el Sr.
Barea no devia formar part d'aquesta litúrgia, aquest degué
venir pel seu compte, perquè em pareix que va bastant a lloure;
bé, tot d'una que el desfermen surt, i llavors l'han de recollir i
dir "No, que no volia dir això". Segurament ahir vespre el
tuparen quan va tornar a la Moncloa, però vostè ja li havia
muntat la gresca aquí.
Vostè munta la litúrgia de les Directrius d'ordenació
territorial, els criteris, vaja, que és un avanç. Jo crec que
excessiva la publicitat, Sr. Matas, és que se n'hi ha gastada
molta, de publicitat. I si vostè creu que això és un publicitat
neutral; què vol demostrar-nos amb això? Això pareix un
anunci de sostenidors. Vostè ha vist aquest anunci? Una
senyora amb ales que cuida un nin, "les illes que volem". És
que això va més enllà de McLuhan i de qualsevol manipulació
de l'opinió pública. Aquí l'agència de publicitat degué agafar
una foto de la mar que devia ser de les Antilles, i després hi han
aferrat una vaca, una vaca mallorquina, d'aquestes que pescam
qualcun quan anam a pescar devers les roques. No li pareix
exagerat? Per què està tan preocupat per aquesta imatge pública
que li fa perdre un poc el control. No s'autoavalua vostè?, o el
que l'avalua, no li diu "et passes una mica"?
Jo crec que ha d'anar a llocs, ha d'anar a inauguracions, però
estigui-hi un poquet, parli amb la gent, acabi un sopar. Hem
coincidit a qualcun -no a tots, perquè jo no el puc seguir- estic
dubtant que vostè sigui allò que feien a TV3, se'n recorda?,
"persones humanes". Persones humanes, aquí tots hem sortit
quaranta vegades, i vostè aguanta; com és? No ho sé. M'ho
explicarà després en privat?, no el vull posar en evidència si té
qualque invent estrany. Però, per favor, siem seriosos, no pensi
que parl en broma, perquè jo crec que vostè dificulta el
consens, miri per on li dic. Vostè avui tantes vegades ho ha dit,
que ha dificultat el consens. Perquè amb el Sr. Rami sí que en
havíem assegut. Però jo ara m'estic plantejat a veure si és que
ens hem de continuar seient, perquè el que ha arribat vostè a dir
del règim especial aquest, ni un menció de què anava la cosa.
Vostè, Sr. Matas, ho ha de reconèixer. Nosaltres necessitam que
ho reconegui. Vostè ha dit que els vells necessiten que els
estimin; nosaltres també, tots.
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Nosaltres vàrem fer la passa, i vàrem venir a oferir consens,
i consens volia dir lluitar per aconseguir tot allò que fos
possible justificar al voltant de la insularitat. i miri que, jo
crec que tots som prou vius, i aquí hi podem posar el que
vulguem. I l'oferta era "anem a pactar què podem posar aquí
davall, i que no se'ns vegi excessivament el llautó", no fiscal
o fins i tot, vàrem dir nosaltres, allò que només es pogués
arreglar per la via fiscal, com a cost d'insularitat. Això era
la nostra proposta. No ho aconseguirem, n'estic segur; i
vostè no ajuda perquè nosaltres continuem mantenint una
actitud positiva. Vostè reconegui que allò que va demanar,
no és que fos exagerat, és que era impossible, perquè ni la
Constitució Espanyola contempla més fet diferencial que la
insularitat, i que vostè ja ha dit que ho arreglarà.
Perquè, vostè què volia avui? Vostè volia dues coses,
d'aquest debat només li interessaven dues coses, l'aguant
aquest entre els diferents diputats, vostè que acusat el Sr.
Sampol de voler titulars, vostè volia un titular i l'ha
aconseguit: "baixaré els imposts". Se'n recorda: "read my
lips: no more taxes", campanya electoral del Sr. Bush,
republicà, naturalment, deu ser de l'escola de Chicago. Li va
costar les eleccions següents, perquè la gent va llegir els
seus llavis, i va veure que havia augmentat els imposts. O
sia, que s'ha d'anar molt alerta amb aquesta demagògia.
Digui quins, com, quan baixarà els imposts. Digui-ho. Ja té
els pressuposts a punt de fer... No?, Sr. Rami, no els té fets?
Joder!, hòstia! eh!? Que és que el règim fiscal li ha fet
perdre molt de temps?
Per favor, encengui'm el llum quan em toqui, Sr.
President. No vull tractes de favor; no en necessit, de tractes
de favor.
Sr. Matas, idò encara hi és a temps. Perquè sé que
s'enfada molt quan... el Sr. Rami crec que és una persona
bastant seriosa; digui-li, ara, avui, aquí mateix, públicament:
"Mira, aquest impost, aquest i aquest, a la meitat". Però jo
li faré una oferta més fàcil, per simplificar-ho. Qualcú ho ha
suggerit, però nosaltres estam disposats a presentar-ho per
escrit: Suprimeixi el cànon de l'aigua, tot. Com que diu que
vostè ho fa tan bé, i li sobraran, llavors ja recuperarà; Ibasan
tanmateix té un dèficit increïble, idò ja n'hi afegirem, no es
preocupi. Suprimeixi el cànon de l'aigua. I fins i tot una
transacció: Suprimeixi el cànon fix, que és el que perjudica
més el petit consumidor.
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Vostè volia aquest titular, i en volia un altre: Consens. Clar
que avui dematí ha deixat de parlar de consens; avui horabaixa
ja no n'ha parlat, perquè el que ha fet amb Unió Mallorquina i
el que ha fet amb el diputat verd, al qual, per cert, ha continuat
vilipendiant quan aprofitava per pegar a Esquerra Unida,
perquè és ell el que va fer l'operació, Esquerra Unida no es va
moure de lloc. Realment, al que han de matar vostès és al Sr.
Balanzat. I Esquerra Unida no s'ha mogut, seuen allà mateix.
Però vostè creu que és normal el que ha duit a aquest parlament
el seu grup parlamentari, del qual vostè n'és el president, igual
que jo som el president d'aquest. Per tant, el seu reglament deu
ser paregut, i dóna unes determinades funcions al president.
Vostè sap el que fa aquí, per un problema que promogueren
vostès?, un problema que el Reglament no preveu, perquè vostè
avui matí també ha dit mentides. Què passa quan un diputat se'n
va? No passa res, es queda amb un menys; però vostès diuen
que això ha estat una operació fraudulenta. No està dit enlloc.
Vostès tracten de callar la veu d'un grup parlamentari. Vostès
tracten de tirar quasi a la clandestinitat a uns senyors que el Sr.
Suárez quasi li va costar la vida treure'ls de les catacumbes.
Vostès estan atacant la democràcia; i el que vostè ha fet avui
aquí, estirant el temps fins que ningú pugui escriure ja demà els
titulars, aquesta debilitat que ha demostrat avui vespres aquí,
Sr. Matas, jo crec que no li convé gens. Vostè ha de demostrar
que em té por a mi?, estirant perquè el seu assessor, el seu
avaluador, perquè si vostè s'autoavaluàs, hauria dit "uep!, no
em convé. Jo som en Jaume Matas, i aquí no em fa por ningú".
Però com que no s'autoavalua, sinó que qualcú l'avalua, no va
bé.
I a més, hi ha una cosa que em va preocupar molt. El que va
dir ahir vostè de l'educació realment és preocupant. Va dir que
els professors estaven desmotivats. Home!, els professors
desmotivats no hi estan, el que estan és emprenyats, de tenir
una ministra que confongui Saramago amb una cosina de na
Sara Montiel...

Però quin desastre, Sr. Matas, quin desastre! Vostè és el
líder d'aquesta cosa? I vostè diu que baixarà la llum. Ha dit
que..., s'ha apuntat tantes coses que... Per cert, sap que avui
el Bundesbank ha pujat els tipus d'interès? Uep, això convé
que ho miri, eh; perquè això ens fa malet. Ja ho sé, no és
culpa seva, però vull dir que ens fa malet. Passen altres
coses. Bé, idò, Sr. Matas, baixarà el llum. Va baixar molt el
llum, se'n recorda?, va baixar molt aquest estiu el llum, va
baixar de cop, sis hores va estar baixat, però fins en terra. I
vostè què? Vostè què va fer? Vol que li digui vostè el que
va fer? Vostè era a una desfilada de modes al castell de
Bellver amb la Reina. Vostè aquest vespre era a una
desfilada de modes al castell de Bellver, que jo hi havia
d'anar i no hi vaig poder anar per mor de l'apagada. Però al
mateix temps que vostè estava a una desfilada de modes,
que era una cosa molt important, perquè era per Bangladesh,
clar. Se'n recorda? Si no se'n recorda, jo li trauré el diari.
Vostè va sortir a primera plana: L'apagada, i el Sr. Matas a
Bangladesh, no, al castell de Bellver, moda de Bangladesh.
I què va passar després? Una rodeta de premsa, el Sr.
Reus quan va poder comparèixer, que no sabem on era. Res,
aquí, un ventilador que no va funcionar, un diferencial que
va saltar... Parc Bit? Parc Juràssic, Sr. Matas, aquest estiu!
Tota Europa empegueïda, admirada que aquí passàs això. I
vostè, que el seu govern s'ocupa de tot, i té aquesta
competència a l'Estatut, per cert, vostès què han fet? Hem
hagut de demanar una compareixença. Segurament no
l'autoritzaran. O sí? Algú l'haurà d'autoritzar, la delegada
del Govern, una comissió... és igual, no l'autoritzaran;
perquè vostè vol diàleg. Posa cap instrument...? No, no hi és
la delegada del Govern. Vostè creu que la delegada del
Govern aguantarà fins a aquesta hora? Per favor!, és una
dona massa intel•ligent, se n'ha anat.
Sr. Matas, vostè m'ha fotut el discurs, que em va dur
molta feina, però és que no puc.

(Rialles)
D'això estan emprenyats els professors, de tenir una ministra
que els faci posar vermells quan el company d'escala els diu:
"menuda ministra tiene". Això li fa una certa vergonya a la gent.
I de que estan més emprenyats? Vostè creu que aquest
començament de curs és per estar contents? Vostè creu que tal
com s'ha muntat aquest començament de curs és per estar
contents? El deteriorament que ha sofert l'ensenyament públic
aquest setembre ha estat dramàtic; i ja sé que ara a la rèplica em
traurà que jo també vaig tenir problemes. I clar que en vaig
tenir, de problemes!, i molts que en vaig tenir! Però jo el
setembre hi anava a les vuit del matí i me n'anava a les dues; i
quan havia d'anar a cercar un professor a Madrid, agafava avió,
me n'anava allà i duia professors. I vostè ha de recordar que la
seva consellera va dir un dia aquí, el Sr. Quetglas li va
preguntar "i vostè per què es fica amb l'IRPF, que no és
competència seva?", i vostè li va dir "el Govern es fica en tot
allò que afecta els ciutadans". La veritat és que em va
impressionar, vaig dir "mira, una bona frase", però només
l'apliquen quan les convé. No afectava els ciutadans el bordell
d'aquest setembre, Sr. Matas? I per què no va agafar el telèfon
i li va dir"José Mari, mándame 80 profesores, que tengo un lío"?
No, va sortir el seu conseller a dir que els funcionaris ho feien
malament. Per favor! I una baralla amb la delegada del Govern.
Això no havia passat mai aquí, que un conseller es barallàs amb
un delegat del Govern, fins i tot amb els socialistes; ara es
barallen vostès mateixos.

Acabaré. (...), Sr. President, encengui el llum, per favor.
Em pareix que m'estic passant.
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta presidència ha de procurar guardar l'equilibri
entre totes les intervencions, i vostè intervendrà fins que
vulgui, llevat que es passi del temps que han intervengut els
altres portaveus.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Però m'encengui el llum.
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Bé, Sr. Matas, educació, vostè va parlar d'educació, i vostè
va dues coses. Primerament, va dir això dels professors. No és
veritat, els professors no estan desmotivats, els professors són
sensibles a la situació del sistema educatiu i veuen que des que
governa el Partit Popular les inversions baixen, ara pareix que
hi ha un petit repunt, però bé, ho haurem de veure. I és clar que
estan desmotivats perquè veuen que, a pesar que aquest repunt
existeix, alerta, l'increment fonamentalment, i justament ho he
de dir, perquè no m'ho utilitzi, és per a l'increment de concerts
educatius a l'educació secundària obligatòria, i això se'n duu les
grans partides, per què?, perquè en aquests centres s'acabava
l'educació als catorze anys i ara creix fins als setze, per tant,
aquí hi ha molts contractes a fer i tal. Esperam que s'utilitzin els
sistemes que s'havien utilitzat, de bossa de treballadors en crisi,
perquè els centres puguin recol•locar aquells que a altres
bandes sobren. Esperem que la patronal i els sindicats, i
l'administració educativa, a la millor li toca, a vostè, sabran
intervenir en aquest procés de concertació, perquè jo cerc que
ha estat un bon exemple, crec que ho ha estat.
Els professors veuen això, perquè, a més, aquesta
concertació s'ha fet intentant excedir-s'hi, s'ha fet amb excés
cap al sector privat, s'ha romput l'equilibri que hi havia i que en
aquesta comunitat hi havia hagut sempre. Parli vostè, Sr. Matas,
amb els representants de les patronals, s'havia mantengut
sempre.
No s'ha de distorsionar el sistema. La Constitució va ser un
pacte que va fixar un sistema, una xarxa de titularitat pública,
una xarxa concertada amb fons públics, i això és un gran pacte
escolar, aquesta Constitució. Allò que vostè va llegir és el que
li han enviat els seus caps de Madrid, que és la conferència de
la Sra. Esperanza Aguirre en el Club Segle XXI, per l'amor de
Déu!, però, sap què li va passar, a la Sra. Esperanza?, perquè és
el més paregut a la pepa que en treuen, d'ella, no n'hi ha d'altre
que li sembli més, idò, la Sra. Esperanza va fer això i li va
passar el mateix que al Sr. Gorbatxov, que Ieltsin el va agafar
per la mà i li va fer signar la dimissió en públic, un acte
vergonyossíssim. Aquí o va ser Ieltsin qui va fer signar la Sra.
Aguirre, aquí varen ser tots els col•lectius de l'educació,
sindicats, pares de la pública i pares de la CONCAPA, fixi's en
això, la CONCAPA també estrenyia la ministra, signaren un
document que declara tan senzillament que la LOGSE és el
sistema educatiu que s'ha de dur endavant, l'hi llegiré:
"Manifiesto en favor de la educación: Las entidades firmantes de
este documento asumimos una actitud activa en defensa de los
objetivos propuestos y pedimos a todas las fuerzas parlamentarias,
al Ministerio de Educación y a todas las admnistraciones
educativas competentes una respuesta precisa y completa. En estos
momentos en que está en marcha una profunda reforma educativa
impulsada especialmente a partir de la aprobación de la LOGSE".
El signa la FEPE, l'Església, les organitzacions catòliques,
tothom, perquè la LOGSE va bé a tothom, millor, amb una
bona política de la ministra, ja ho deia, això, en escrit, a qui va
millor encara és als centres concertats, perquè tenen més
llibertat de mobilitat de professorat, perquè poden contractar-ne
de forma més àmplia, per tant, els va beníssim.
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Vostè viuen una mica allunyats de la forma que es mouen
les coses, jo ho entenc, vull dir que no tenen gaire gent en
educació i la gent que hi tenen, la poca gent que hi tenen
bona, la tenen a mals llocs, no sé perquè no la recuperen,
perquè n'hi ha algun que estaria bé.
Jo no sé si quasi contest a vostè o contestaria als altres,
però contestaré a vostè perquè no m'ho hagin de treure i
facin més via, no estigui tant de temps. Miri, i a més, ho
faré perquè seu aquí al darrera. El Sr. Pedro Cantarero
Verger, diputat pel Partit Popular a Madrid, no sé si li sap
greu que el citi, com que no em pot replicar..., en data de
l'any 91 diu "Com poden veure, la inversió realitzada en
construcció de centes nous o la realització d'obres de
reforma en aquest període ha estat excepcional en
comparació amb les altres èpoques anteriors", ho diu el Sr.
Cantarero, és un diputat seu, professor també, no sé si
desmotivat, però em pareix que no n'està, de desmotivat. No
s'han fet tots, però és que n'hi havien de fer molts, n'hi
havien de fer molts, jo li deixaré això, Sr. Cantarero, li ho
deixaré, perquè ho vegi. N'hi havien de fer molts, de
centres. Miri si n'hi han arribat a fer que la seva ministra
encara n'inaugura, d'aquells que començàrem nosaltres, va
inaugurar Andratx, ara s'inaugurarà Son Servera i
s'inaugurarà Capdepera, i això va començar... Miri si han
anat a poc a poc aquests darrers temps que no devien tenirne ni per pagar les certificacions, perquè molts d'aquests
s'adjudicaren quan jo encara era director provincial, i ja
m'han escorxat dues vegades de llavors ençà, Sr. Matas, i
encara n'inauguraran, Formentera... Enguany han tengut un
mal setembre i no s'han atrevit a inaugurar-ne, els han posat
en marxa sense fer la festa, tan malament els anava. A un
senyor que acaba una obra, li agrada tant tallar la cinta que
no poder-ho fer..., punyetes. La Sra. Ministra no ha pogut
venir aquí a inaugurar aquests pocs instituts. No n'han
començat cap, no n'han començat cap des que governen
vostès, encara.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Ara diuen que en començaran. Esperem que sigui així.
Gràcies, Sr. President.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Per favor...
Sr. President, té vostè la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Crespí, en primer lloc, no tenc cap intenció de fer-li cap
traïció, però li vull donar la benvinguda, li vull donar la
benvinguda, naturalment, com a nou president del Grup
Parlamentari Socialista, com a nou portaveu en aquest debat.
La veritat és que és curiós, perquè l'any passat, en aquest
mateix debat, el Sr. Triay va pujar aquí i va dir "Vostès, amb
tants canvis de president, jo estic segur que l'any que ve vostè
i jo -em va dir el Sr. Triay- ja no farem aquest debat", i hi va
tenir raó, és ver, era ver. Jo crec que, a més de donar-l'hi la
benvinguda, li desitj el millor, i, entre nosaltres, jo crec que
estam salvats amb aquest portaveu. Hi estam salvats perquè
vostè és un home que sempre ha demostrat un tarannà que jo
crec que és bo, vostè sempre ha estat un home que ha demostrat
educació, és un home que crec que té molt bones virtuts, no el
vull apunyalar, només li dic el que pens de veritat i, per tant,
només li desitj, de veritat, el millor.
Entrarem en el debat. Vostè, almanco, m'hi donarà la raó,
que la seva exposició ha estat una mica atípica. És clar, no sé
per on exactament puc discutir amb vostè de coses que realment
siguin positives per a aquesta comunitat autònoma, perquè, una
conversa de cafè, no importa que la tenguem aquí, jo crec que
una conversa de cafè la podem tenir fora d'aquí, la podem tenir
a un altre lloc, però això és el debat de l'estat de la Comunitat
Autònoma.
(Remor de veus)
I aquest debat de l'estat de la Comunitat Autònoma jo crec
que requereix analitzar temes amb profunditat, analitzar
qüestions que afecten els ciutadans, i a la millor n'hi ha algun
que s'atreveix a seguir-nos en aquestes hores del vespre, i
aquesta és la nostra obligació, i jo almanco pel meu costat ho
intentaré, no sé si ho podré aconseguir, però ho intentaré.
Jo li don la meva paraula, esper que li basti, que no tenc ni
idea, o no en tenia fins que m'ho ha explicat, sobre que el vull
fer fora dels titulars de demà. Escolti, duim dotze hores aquí, o
no sé quantes n'hi duim, i en aquest moment l'última cosa que
sem'ocorre és pensar si resulta que jo he allargat el debat perquè
el vull treure, a vostè, dels titulars de demà. Miri, sincerament,
crec que vostè haurà de reconèixer que jo he pujat a aquesta
tribuna, hi he pujat, amb la bona voluntat i sobretot per intentar
exposar les meves idees, perquè és l'única cosa que tenc, la
paraula, la paraula i les idees, i és el que aquí, en aquesta
tribuna, hem de discutir i hem d'exposar.

Vostè s'ha convertit avui aquí pràcticament en portaveu
dels altres grups parlamentaris, supòs que serà per això del
pacte d'esquerres del Consell Insular, però vostè aquí s'ha
convertit en portaveu d'Els Verds, d'Esquerra Unida i fins i
tot al final no sé què ha dit del PSM i de la Sra. Munar. Jo
li vull dir que per a mi, per al Partit Popular i per a aquest
president no és cap rebaixa, ni ho serà mai, tenir un debat
d'idees amb el Sr. Balanzat i amb qualsevol grup polític,
maldament hi tengui un diputat, és tan important com
qualsevol altre, i per què no he de discutir els arguments
amb el Sr. Balanzat o amb la Sra. Munar, malgrat siguin
partits minoritaris?, per què? Es mereixen exactament el
mateix dret que qualsevol altre grup. És clar, jo comprenc
que en el seu subconscient vostè té por de perdre aquest
paper de cap de l'oposició, perquè els altres hi són a prop i
ja són a punt, aquests sí que són lleons, que qualque dia se'l
menjaran, a vostè, i el partit de l'oposició no serà el seu
partit. Aquesta és la por i això serà el que el seu
subconscient li dicta quan té la preocupació que aquest
president pugui discutir amb Els Verds tot el temps que faci
falta, i si ens hi hem allargat, paciència.
És ver que vostè, l'hi vull reconèixer, em va proposar, a
mi, personalment un consens, el qual crec que he intentat
complir escrupolosament, a més, si en qualque cosa he errat,
és culpa meva, però ho reconec i ho assumesc totalment. No
m'agrada fer públiques aquestes coses, perquè crec que no
són d'aquest debat, però havíem quedat que designaríem
unes persones que s'hi poguessin posar d'acord, i això és el
que vaig fer immediatament; li vaig dir: "La meva és el
conseller d'Hisenda", que, per cert, el vaig haver de cridar
perquè digués la seva, però creia que així era com havíem
quedat, de tota manera, dia i hora, exactament igual que els
altres grups; si vostè en qualque moment se sent ofès o creu
que el conseller d'Hiasenda no pot ser un negociador per a
vostè, de veritat, només m'ha de fer cridar, dia i hora, i amb
tota la bona voluntat intentaré negociar i consensuar amb
vostè les coses que puguin valer la pena, sobretot.
El règim especial. Aquesta intervenció meva, escolti-la
i veurà com realment tenc clar que l'objectiu meu és
l'objectiu del consens. No vull treure res del passat, només
li vull recordar una cosa, una, petita, que el Partit Popular en
aquesta cambra va proposar al Partit Socialista acceptar
totes les seves esmenes, totes, a canvi que el Partit
Socialista Obrer Espanyol aprovàs la llei, i ja res més, tot
allò altre fins i tot es pot oblidar. Que jo m'hi he equivocat,
m'hi puc haver equivocat, però l'objectiu final és per damunt
de tot, i és clar que el Sr. Barea no me preocupa en absolut,
en absolut, però cap problema; l'objectiu final. L'objecti
final és poder tenir aquest règim especial per a les Illes
Balears, aquesta llei que compensi els costs de la insularitat,
com vostè vulgui, però l'objecti final és aquest, i aquest serà
el nostre mèrit, i serà un mèrit de tots, i jo no entraré en el
passat ni en les discussions del passat. Jo li propòs que
puguem arribar a aquest acord, i el mèrit serà seu, perquè és
vostè qui ha canviat aquesta postura, és ver, totalment.
Abans que hi fos vostè, aquest diàleg va ser impossible,
vostè va arribar, i ho he de reconèixer, va aconseguir que
poguéssim dialogar, per tant, és un mèrit seu, jo l'hi vull
reconèixer. El consens que pugui fer el Partit Socialista
Obrer Espanyol i el Partit Popular, s'ha de dir que són els
dos únics grups que tenen representació de les Illes Balears
en el Congrés de Diputats de Madrid, per tant, crec que
certa lògica, dels partits votats aquí, diputats d'aquí al
Congrés de Diputats de Madrid, diputats elegits a les Illes
Balears amb representació al Congrés de Madrid, Partit
Socialista Obrer Espanyol i Partit Popular és lògic que
consensuïn aquesta llei, i jo li vull dir que si arribam a un
consens, el mèrit serà, en una part molt important, del Sr.
Crespí, serà gràcies a ell i a l'actitud que ha imposat en el
seu partit, i serà gràcies a tots aquests diputats, els diputats
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del Partit Socialista i els diputats del Partit Popular, tot el que
es pugui aconseguir, que és l'única cosa que interessa a la gent,
la gent passa absolutament de les nostres picabaralles, no
preocupa en absolut a la gent que surtin aquí tres, quatre
polítics i es barallin, la gent vol fets, la gent veu que per
primera vegada, després de barallar-se, després del que vostè
vulgui, hi haurà una llei que compensarà el cost de la insularitat
dels ciutadans de les Illes Balears, que els ciutadans de les Illes
Balears podran agafar un avió i podran tenir el mateix
descompte que a Canàries, que és just, i els empresaris podran
tenir descomptes per a mercaderies, el cost de la vida serà més
barat. Crec que això és el que és important, Sr. Crespí. El mèrit
és seu, l'hi vull reconèixer l'hi don, a més.
L'autoavaluació. Pot interpretar les meves coses de la
manera que vulgui, però al manco m'ha de permetre que jo li
digui el que he dit, el que he volgut dir amb el meu discurs, a la
millor ho he dit malament, també pot ser, o vostè ho ha entès
malament, però allò que jo volia dir jo exactament, quan feia
referència al tema de l'autoavaluació, el qual ha mencionat
vostè en tantes ocasions. Jo crec que l'educacio en general i el
model educatiu, ho vaig dir ahir, ens ha de tenir preocupats. Jo
el sent aquí, a vostè, parlar, pujar aquí dalt, és clar, vostè en
sap, d'això, només faltaria, el problema és que jo no sé si sent
a parlar, quan vostè parla aquí dalt, l'exdirector del MEC o el
portaveu del Partit Socialista, perquè, és clar, vostè, en aquesta
nova tasca ha de tenir una visió més general, vostè no es pot
centrar en qüestions tan específiques i que només coneix vostè,
aquí estam parlant de portaveu a president, del primer partit de
l'oposició a president. Hem d'intentar parlar allà on ens puguem
entendre.
Què crec jo de l'educació? El que vaig dir ahir, crec que no
és bo que el sistema educatiu tengui en aquest moment..., potser
que no tots els mestres se sentin frustrats o desmotivats, però jo
crec que hi ha molts mestres que estan desmotivats, hi ha molts
mestres que se senten a vegades fins i tot subjugats per
alumnes, entren a una classe amb por, hi ha mestres que entren
a qualque classe amb por, hi ha mestres que en aquest moment
no tenen un reconeixement de la seva tasca per part dels
alumnes, per part dels pares i per part de les mares, és una
opinió, jo només li deman que la respecti, que em la deixi dir,
naturalment, però que la respecti.
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Vostè em parla d'un començament de curs dramàtic, diu
que no tenim en aquest moment una organització apropiada,
em parla de la ministra, no sé què m'ha dit de Sofia Loren,
no ho he entès, però em parla de la ministra, em parla dels
problemes que tenen els mestres, que l'únic problema que
tenen els mestres és la ministra, i jo crec que no. Jo crec que
en aquest cas tenim un model educatiu que és molt
millorable, és molt millorable, jo crec que és bo i és positiu
que un pare o una mare pugui triar de la forma més lliure
possible el centre on vol que vagin els seus fills, jo crec que
hem d'anar cap a donar una llibertat d'elecció de centre,
perquè qui rep el servei públic, el pare o la mare, és l'al•lot,
però el pare o la mare puguin triar el que volen, el millor per
als seus fills, perquè per això paguen impostos, perquè els
donem un bon servei públic. Jo crec que es pot millorar la
motivació dels professionals, crec que en els professionals
hi ha de tot, com per tot, però poden tenir més motivació
econòmica, estimuladora, de qualsevol caire, però hi poden
tenir una modificació, i, a més, aquest és l'avantatge que té
poder apropar el servei públic aquí i no des de Madrid, per
molt director provincial que hi hagi, que vostè parla del
règim, però vostè era director provincial.
És clar, vostè haurà de tenir en compte que nosaltres
podem defensar que es pot millorar aquest model educatiu,
que podem fomentar l'ensenyament bilingüe, que podem
fomentar un ensenyament a les Illes Balears que fomenti les
llengües estrangeres més que a qualque altre lloc d'Espanya,
que és més important fomentar aquí l'anglès o l'alemany que
fomentar aquestes llengües a un altre lloc d'Espanya, on
sigui.
Es clar, per convidar-lo a aquest canvi d'actitud, jo li vull
fer una demostració relativa a aquesta transferència. Jo el
convit que vostè pugui sortir d'aquí i pugui dir, fora fer
demagògia, amb aquest nou tarannà, que vostè creu que la
competència en educació està ben negociada i que hem
aconseguit uns doblers, més que suficients, per poder prestar
aquest servei amb condicions dignes, no tots els que
voldríem però sí per aplicar aquest model educatiu que
nosaltres volem, aquest model que estimuli l'esforç, que
estimuli la voluntat d'esforçar-se, a això em referia quan
parlava del perjudici que poden provocar aquestes
autoavaluacions. Crec que és important que l'al•lot, que el
nin, que la nina, pugui tenir un incentiu en l'autoesforç, un
incentiu en el que són els mètodes de poder millorar la seva
actitud. Per això, el convit que vostè que ha dit públicament
que es necessitarien 36.000 milions de pessetes per a la
transferència digui que 41.000 milions de pessetes o, si vol,
els 38.500, perquè a la millor vostè parlava de pessetes d'un
altre moment, són bons. Jo no m'ho he inventat, això. Potser
que en qualque moment els mitjans de comunicació puguin
publicar qualque cosa errada, però tots no s'hi poden
equivocar. Vostè ha dit públicament que 36.000 milions de
pessetes, i vostè és una persona que en sap, perquè ha estat
director provincial, és una bona negociació, que és suficient,
n'hi ha a bastament; això, vostè ho ha dit, i jo l'única cosa
que li deman és que tengui la mateix valentia per pujar aquí,
ja que avui tots ho han negat, i digui a la gent que ens
escolti en aquest moment en aquesta cambra que vostè creu
que el Govern balear ha fet una molt bona negociació,
perquè vostè va dir que, amb 36.000 milions de pessetes,
n'hi havia suficient. Si vostè surt aquí o en els mitjans de
comunicació i, públicament diu "En tenim 35.000, si
n'aconseguíssm 36.000, està bé i és just", és clar, era en el
moment en què el Partit Socialista hi tenia responsabilitat,
probablement, o en deixava de tenir feia poc, per tant, vostè
sentia qualque responsabilitat. Jo l'única cosa que li deman
és que canviem la forma de fer política, que canviem la
demagògia, que vostè surti aquí i digui "Sr. Matas, hi té raó,
jo vaig dir públicament que amb 36.000 milions de pessetes
bastava i vostès n'han aconseguit 38.500 més altres, 41.000;
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per tant, ho han fet bé, això", i no passa res, perquè jo crec que
reconèixer les coses que fan bé fins i tot els contraris polítics,
és una forma de canviar la forma de fer política, és una forma
de canviar la utilitat d'aquesta cambra i d'aquest parlament, és
una forma d'introduir, com vostè molt bé ha dit, reconèixer
quan un s'equivoca o quan un creu fermament una cosa. Li
deman el mateix.
Però, és clar, no em pot parlar d'instituts, no em pot parlar
d'instituts, Sr. Crespí, i miri que és un tema que vostè coneix,
però no em pot parlar d'isntituts, perquè fa un moment un partit
polític deia que el Partit Popular fa sectarisme; no hem fet
sectarisme amb les inversions en els instituts durant la política
de creació d'instituts del Partit Socialista Obrer Espanyol?, és
normal que enguany a l'illa d'Eivissa hi hagi una mancança
grossíssima d'instituts on justament tots els batles són del Partit
Popular?, i que hi hagi llocs com Capdepera, Son Servera i Artà
amb instituts? Pugi aquí contesti'm aquesta pregunta, si vol, si
és tan amable: És mentida que enguany l'institut d'Artà quedarà
mig buit?, és mentida que la meitat de les instal•lacions que
s'empraven a l'institut d'Artà enguany no es podran emprar
perquè s'han fet dos instituts devora?, justament amb batles
socialistes. És clar, el Pla, on també hi ha hagut una part
important de batles que no eren del Partit Socialista, no té un
institut, i ara s'ha de fer un institut a Sineu, i l'hi farem
nosaltres, perquè no hi ha institut, és a dir, no em queix que no
s'hagin pogut fer tots els instituts, em queix que s'hagin repartit
els instituts sota criteris polítics i no per les necessitats reals.
Vostè diu que les inversions del Partit Socialista Obrer
Espanyol a les Illes Balears, amb referència al que jo he apuntat
sobre l'aeroport, eren importantíssimes. Ho he dit moltes
vegades, però estic disposat a repetir-ho. Els tretze anys de
govern socialista a Madrid es varen distingir per dues etapes,
des del meu punt de vista, respecte de les inversions a Balears.
Probablement, els primers vuit o nou anys el tractament va ser
immisericordiós, va ser d'un oblit absolut de les Illes Balears,
absolut, estic convençut que el Sr. Felipe González creia que
deixant en la misèria les Illes Balears aconseguiria canviar el
signe polític de les Illes Balears, però també, de la mateixa
manera, sempre he reconegut que en els darrers anys s'hi va
produir un canvi de tendència, es veu que es varen adonar del
seu error i en els darrers anys es varen posar en marxa a les Illes
Balears inversions importants, inversions importants, entre ells
l'aeroport, malgrat l'aeroport l'hagi pagat Europa, no Madrid,
però és igual, inversions importants, i crec que aquest canvi de
tendència és un canvi positiu, exactament igual que crec que en
aquest moment el que s'ha aconseguit, i ho he dit per activa i
per passiva, en aquest any de Partit Popular a Madrid respecte
de l'autogovern a les Illes i respecte a pessetetes és
importantíssim, perquè hem aconseguit les transferències més
importants de totes, duplicarem el nostre pressupost, de 50.000
a 110.000 milions de pessetes, hem aconseguit un sistema de
finançament que ens permet això que a vostè també li fa por,
abaixar els imposts. Per què?, perquè hem aconseguit, amb
aquest sistema de finançament autonòmic una cosa que jo crec
que és molt importatn i que no ens hem de cansar mai de
repetir: hem aconseguit doblers, nosaltres creim que uns 40.000
milions de pessetes, sobretot amb aquests modulacions de la
mitjana que abans no teníem, però hem aconseguit, sobretot, la
possibilitat que molts d'imposts i, fins i tot, part important de
l'impost sobre la renda, es podran regular, en gran mesura, des
d'aquesta cambra i pel govern oportú, i que si aquest govern és
capaç de fer una política seriosa, austera, podrà rebaixar els
imposts. Clar, que això és confrontar un model polític amb un
altre, naturalment, perquè existeix un model polític que és el
que nosaltres defensam, que creu que el sector públic ha de ser
petitet, ha de ser reduït i s'han de pagar manco imposts, i pot
existir i existeix una altra visió política que diu uqe el sector
públic ha de ser més alt i, naturalment, només es pot finançar
o amb imposts o amb deute, amb res més, i no passa res, són
dos models polítics distints.

Jo li agraesc qeu enguany hagi fet referència a l'escola de
Xicago. Està bé; és que l'any passat, quan va acabar el
debat, alguns diputats que volien intentar seguir el debat, jo
crec que d'una forma equivocada em varen dir alguna cosa
així com "llimac de Xicago", l'any passat; crec que anam
millorant. Jo crec que avui horabaixa sí que s'ha parlat de
consens, però què passa?, que avui horabaixa els partits han
sortit auqí a proposar aquest consens i aquesta és la
diferència. Jo crec que a un parlament, Sr. Crespí, s'ha de
parlar i mai no es parla massa. La paraula és important, en
un parlament. La paraula, les idees, els pensaments, crec
que són, en el Parlament, el més essencial i no hem de tenir
por a això.
Vostè m'intenta confrontar l'hospital de Palma amb
l'hospital d'Inca. No hi cauré. Nosaltres vàrem fer la nostra
xarxa sanitària, i nosaltres crèiem que en aquesta xarxa
sanitària hi havia un hospital a Palma que ja existeix, que és
el més gros, Son Dureta, la xarxa hospitalària a Palma, a
Palma, la que ja existeix, l'Hospital General, la concertada,
en definitiva, i crèiem que era prioritari l'hospital d'Inca;
nosaltres mai no hem dit que no s'ha de fer l'hospital de
Palma, simplement, a diferència de vostès, hem dit que
primer s'havia de fer l'hospital d'Inca i després l'hospital de
Palma i vostès, que eren els que tenien el poder i els
doblers, varen canviar i varen posar l'hospital de Palma
abans de l'hospital d'Inca. No passa res, és una opció
política distinta, però no em posi en una confrontació: jo
estic contra l'hospital de Palma?, en absolut, és una qüestió
de prioritats.
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La Llei d'incompatibilitats, Sr. Crespí, efectivament és una
proposta del Govern del Sr. Soler del qual jo formava part i, per
tant, és una proposta del Partit Popular i del nostre programa
electoral i de tot el Partit Popular, i el mèrit del Sr. Soler,
absolut, però és una proposta que és nostra, que ningú no se la
vulgui apropiar, som nosaltres que hem fet una llei
d'incompatibilitats, és el Partit Popular que ha fet, en el Govern
balear, una llei d'incompatibilitats.
Em diu que som tatcherià. Miri, jo tatcherià la veritat és que
mai no m'ha molestat, jo tenc una gran admiració per aquesta
senyora, però tampoc pot vostè simplificar la imatge d'aquesta
senyora d'aquesta manera tan tosca. Qui és que diu que es
menysprea el capital humà? Per l'amor de Déu!, sota cap
concepte.
Jo crec que té raó vostè quan diu que l'atur existeix, encara,
a les Illes Balears. Estic d'acord, Sr. Crespí, i he dit que mentres
existeixi una sola persona a les Illes Balears sense feina, aquest
president se sent responsable, ho he dit i ho torn a dir: jo crec
que som responsable de l'atur. Clar, el que passa és que hem de
comparar què passa amb l'atur a les Illes Balears i què passa
amb l'atur a Espanya, a la resta de comunitats autònomes i, fins
i tot, si vol, a Europa, perquè aquest és el nostre avantatge, que
nosaltres ens podem comparar amb Europa. És cert que existeix
encara una taxa d'atur que hem d'intentar superar, però nosaltres
hem aconseguit -perquè si em dóna la culpa també em donarà
el mèrit, no?, una part, almanco- que l'atur sigui el més baix
d'Espanya i que s'estigui generant feina a les Illes Balears per
damunt de tots els nivells de l'Estat espanyol, fins i tot de molts
de llocs d'Europa.
I en aquest problema de l'atur s'han d'incloure els joves, però
sense fer demagògia amb els joves, que és una situació molt
preocupant. Jo tenc fills, molts dels que estam aquí coneixem
aquests problemes, és a dir, és preocupant, aquesta situació,
però, escolti, això se soluciona amb mesures concretes, no dos
milions, que vostè intenta fer un clixè a la consellera perquè no
és cert; per què no treu el decret que, per primera vegada, ha
tret el Govenr balear enguany d'ajudes a tots aquells
treballadors per compte alié que s'estableixin com a autònoms?,
decret que vàrem pactar amb els sindicats i els empresaris, però
nosaltres, per primera vegada, hem fet un decret i hem pagat les
ajudes de tots aqeulls treballadors, fins a un cert estadi de
temps, és a dir, més bé joves, que es poden independitzar, gent
que fa feina per un altre i que pot muntar la seva pròpia
empresa, i això és el que dóna feina, això és el qeu dóna
possibilitats als joves de trobar sortida. Si aconseguim donarlos una formació adequada i si aconseguim que el mercat creï
llocs de feina, com feim, invertim més doblers en formació qeu
mai, aquest és el camí. Clar, que existeix el problema, la
diferència és que jo intent solucionar-lo de la millor que sé, que
potser no en sé més però ho intent, ho intentam, volem
solucionar aquest problema i per això feim la nostra feina, per
això ens paguen.
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Jo tampoc no he dit mai que els sindicats estiguin d'acord
amb jo. Els sindicats són els sindicats i, a més, els sindicats
-també s'ha de dir clarament- sempre han tengut unes
relacions polítiques que són conegudes, és a dir, amb això
no descobrim res, però jo crec que els sindicats a les Illes
Balears han canviat per molt bé i han donat moltes proves
de seny, i això no té res a veure; ja està clar, que discrepam,
en moltíssimes qüestions discrepam els sindicats i aquest
president d'aquest partit, tenim una ideologia distinta, és
normal, jo no renunciaré a la meva ideologia, nosaltres
creim en uns altres prinicipis, però això no vol dir que no
poguem esser capaços de arribar a acords i d'establir una
mesa de diàleg social, i de fer un pacte per a l'ocupació, i
del fet que en aquesta mesa es puguin veure aquests decrets,
es puguin veure aquestes propostes reals que rep l'empresari
per crear llocs de feina.
Discurs castrista, bé, això ja..., jo crec que... M'acusa
també de la publicitat. Venc de família de publicistes i vostè
ho sap perfectament i no em dedic a fer la publicitat. Jo,
amb tot el respecte, crec que la publicitat és bona si
aconsegueix els objectius i té una certa estètica,
naturalment. Jo no em posaré a discutir amb vostè del
contingut de campanyes publicitàries.
Allò que sí li vull recordar és que en un altre acte en el
qual vostè s'ha fer portaveu del Grup d'Esquerra Unida, és
que no sé per què, el debat era Partit Socialista Obrer
Espanyol -en aquest cas- i Partit Popular, però no tenc cap
problema, vostè diu que jo he dit mentides perquè l'única
persona que ha falsificat el Reglament era el diputat dels
Verds, alguna cosa així, crec que ha dit. No, no, miri, que
quedi clar: nosaltres hem dit i jo he dit que nosaltres no
tenim cap inconvenient en el fet que es pugui tenir un grup
parlmaentari, no tenim cap inconvenient i, naturalment,
quan un és diputat ha de tenir la seva veu perquè, estigui en
un grup parlamentari o no estigui en un grup parlamentari
a través del Grup Mixt, el Reglament marca un torns
d'intervenció perquè els diputats sempre puguin tenir les
seves possibilitats, com ha de ser. Nosaltres què hem dit?,
que s'ha intentat burlar la llei i el Reglament, que el Partit
d'Esquerra Unida ha intentar burlar el Reglament, és l'única
cosa que els hem dit, i que això costa un doblers qeu se'n
durà Esquerra Unida i que si no s'hagués fet això no se'n
duria. Res més. Amb tot el respecte. Que tenguin grup i que
tenguin el que vulgui, per favor!, però simplement s'han de
dir les coses com són.
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Diu que jo he dit que hem abaixat la llum. Miri, jo no tenc
cap interès en penjar-me mèrits ni demèrits. Jo vaig sortir a
exposar una situació i això és un fet, el rebut de la llum ha
baixat. Per cert que vostès, l'any 95, en el seu programa
electoral, varen proposar abaixar la llum un 25% per a la gent
gran. Des de l'any 95 fins a l'any 96, que el Partit Socialista va
perdre les eleccions i que vostès controlaven, en aquell
moment, l'empresa pública GESA, no varen abaixar la llum i no
ho feren a aquesta gent gran com vostès prometien en el seu
programa electoral. El Partit Popular, si ha aconseguit abaixar
el rebut de la llum jo crec que això no passa res; qualque dia si
puja serà un demèrit, però avui és un fet objectiu que ha baixat
el rebut de la llum, ha baixat el rebut de la hipoteca, els tipus
d'interès són molt més baixos, i jo crec que amb això no passa
res, no perjudica, jo crec qeu això vol dir que hi ha un clima de
bonança econòmica que beneficia els empresaris, ens beneficia,
quan sempre havia passat al revés, sempre eren les Illes Balears
que anaven bé i teníem problemes perquè Espanya anava
malament, i ara ja ens va bé que la situació espanyola sigui una
situació que ens és favorable, i tot empeny i tots hi sortim
guanyant, naturalment, com no podia ser d'una altra manera.
Jo crec que hi ha una sèrie de qüestions que és important
destacar. En primer lloc hi ha un tema que em preocupa i li vull
demanar perquè, si pot, em contesti vostè a la seva rèplica.
Com és possible que vostè, avui, aquí, no hagi dit ni una sola
paraula sobre una afirmació que va fer fa uns dies, dia 27 de
setembre, que va dir que "el PP tiene a Baleares en una
democracia vigilada". Això és molt greu, això és gravíssim, això
mereix una explicació, vostè no pot sortir al debat de l'estat de
l'autonomia deu dies després d'haver dit això i no dir res. Jo
crec que això és molt fort. Afortunadament la veritat és que
tampoc no se li va donar massa importància, potser perquè
vostè encara acabava d'entrar al càrrec o el que sigui, perquè
això ho diu qualsevol altre i això és portada. Democracia
vigilada. Per favor, ho expliqui, qui té la democràcia vigilada?,
qui té la democràcia vigilada?, qui és aquí que atempta contra
la democràcia?, a qui acusa vostè de no ser demòcrata? Surti i
doni una explicació. El que no pot fer és dir-ho; insistesc, ho
hagués dit qualsevol i hagués estat titular de qualsevol diari; va
passar desapercebut en una cinquena pàgina però ho va dir i jo
crec que nosaltres ens mereixem una explicació respecte
d'aquesta qüestió, mereixem que vostè digui quines restriccions
veu a la democràcia, a on i per què, i simplement ens ho faci
saber.
I, per acabar, només li deman si és possible que tinguem
respecte a les institucions. La delegada del Govern és una
institució respectable, abans i ara; no es pot tractar la delegada
del Govern ni ningú amb menyspreu, d'aquesta manera, Sr.
Crespí, no podem -crec- caure tan baix amb aquestes coses, ni
crec que sigui un tema per frivolitzar un acte de solidaritat al
qual assisteix la Reina com va ser la desfilada de Bangladesh;
no és per frivolitzar; no crec que un acte de solidaritat
d'aquestes característiques a on molta gent, gràcies a aquesta
desfilada, a Bangladesh podrà menjar sigui per frivolitzar. Jo
crec que no es pot frivolitzar en un tema d'aquestes
característiques. Tant de bo en fessin 100 cada dia, de
desfilades de Bangladesh aquí, i per això el Govern els va
finançar i ningú no ho va saber, però crec qeu això és positiu i
no és un tema per frivolitzar, li deman per favor que no
frivolitzi en aquest tema.
Moltes gràcies i benvingut, Sr. Crespí.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, té vostè la
paraula.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Matas, en cap mometn no
he frivolitzat la desfilada. No he frivolitzat la desfilada i
crec que era una gran iniciativa, ajudar Bangladesh està
molt bé, però vostè podia no haver-hi anat. Va comprar
vostè molts de vestits, per Bangladesh, en aquesta
desfilada? La seva no presència en aquesta desfilada hauria
estat un desastre? Jo hi havia d'anar i no hi vaig anar. Hi
havia una emergència, en auqesta comunitat, que estava a
les fosques, o no m'ha escoltat?, o és que se li va aturar la
corrent a vostè? Estàvem a les fosques, sis hores, gent dins
els ascensors, gent dins els quiròfans. Per Calvià, municipi
a on vostè viu, els turistes anaven pel carrer il•luminats pels
llums dels cotxes, Sr. Matas, o és que no se n'ha assabentat?
Jo no hi vaig arribar, a aquesta desfilada; hi havia d'anar, i
jo no hi vaig anar per mor de l'apagada, però no perquè fos
el President del Govern sinó perquè vaig quedar dins un
ascensor. Sí senyor. No deman que vostè em vengués a
obrir, no, segurament no va funcionar el que havia de
funcionar però hi vaig quedar. Per tant, Sr. Matas, jo no
frivolitz l'ajuda al Tercer Món. Vostè l'altre dia va
suspendre un acte molt esperat, una conferència sobre la
llengua de les Balears que tothom esperava molt, en el Club
Última Hora, i la va suspendre per problemes d'agenda.
L'apagada no era un problema d'agenda, evident, que no ho
era, supòs que no ho tenia apuntat a l'agenda, que aquest dia
hi havia una apagada.
Bé, Sr. Matas, jo crec que vostè m'ha volgut donar
l'aferrada de l'ós: m'ha tractat molt bé, no, no, miri, no, no
em vulgui comprar per aquí perquè no. Jo l'he acusat, i
mantenc la meva acusació, del fet que vostè ha fet baixar el
nivell d'aquest debat, vostè que és el president, començant...
Jo no he defensat Unió Mallorquina, jo no m'he erigit en
portaveu de ningú, jo m'he erigit en defensor d'aquesta
democràcia, que començ a pensar que aquest comentari que
va sortir a cinquena plana comença a haver de ser defensat.
Vostè desvirtua el debat de l'estat de la comunitat i de
l'acció de Govern, que és un examen quatrimestral com els
dels alumnes perquè al final són les eleccions, com va dir
vostè, davant aquesta cambra i davant els que ens veuen per
televisió, però als qeu veuen la televisió quan surt a hora
normal, perquè ara, pel que es veu, Televisió Espanyola ja
mira a una altra banda o té una avaria o... Vostè, Sr. Matas,
no m'ha de vendre, a mi, que vostè no pensa això. Potser
vostè no ho pensa, però té molta gent que cobra i pensa i sap
a quina hora convé que intervengui cadascú, i sap quants de
periodistes seuen aquí, Sr. Matas, vostè no és na Caputxeta
Vermella, no ho és, vostè és una persona intel•ligent, qeu
pensa i que utilitza tots els recursos que té el poder. Faltaria
més, que no els utilitzàs!, però, alerta! perquè això dins la
democràcia té un límit, les regles del joc tenen un límit, la
política hauria de tenir límit, Sr. Matas, la política hauria de
tenir límit, i si vostè vol consens jo li exigesc que jugui dins
aquest límit; primer hem de consensuar el límit, llavors el
règim fiscal, però primer el límit de la democràcia, perquè
sense democràcia tota la resta ja ens comença a sobrar,
perquè tenim autonomia peruqè hi ha democràcia, tenim
desenvolupament perquè hi ha democràcia, perquè ens hem
obert a Europa i això ho varen fer els socialistes, o es va fer
durant l'època socialista, em sembla.
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D'educació no li tornaré a parlar perquè jo crec que vostè em
vol..., només li diré...; sectarisme, m'ha acusat de sectarisme
aprofitant l'educació. No, miri, no, i ha tret un cas de Sineu.
Precisament Sineu va tenir els doblers per iniciar la construcció
-i això ho sap el batle- però llavors no tenia el solar a punt i els
doblers se n'anaren a una altra banda, com va passar a s'Arenal
de Palma que ara és s'Arenal de Llucmajor, perquè Palma per
allà no ha tengut solars adequats i va anar a un altre ajuntament.
Sectari no. Parli amb els seus batles, parli amb el batle de
Santanyí, que aquell que primer va firmar un conveni amb el
batle de Santanyí va ser el Govern socialista amb unes
condicions -que llavors s'han canviat- més adequades
financerament i un institut de més capacitat, Sr. Matas.
Sectarisme, mai, perquè jo l'institut no els faig per als batles, el
faig per als al•lots, a mi no m'importa el batle, ja sé que el batle
no hi anirà, allà; no m'interessa en absolut de qui és el batle, i
amb alguns dels seus batles, amb alguns que duen molts d'anys
de batles m'hi he duit beníssim, per exemple, el batle de
Santanyí, en aquest aspecte: conveni per fer una escola a Cala
d'Or, etc., etc., no m'interessava el color, llavors, en aquell
moment, gestió educativa, nins i educació, això era el que
m'interessava, ni més ni pus. No m'acusi de sectarisme que per
aquí no va. Faci una enquesta amb els seus batles a veure si li
revaliden això. Errors, tots; sectarisme, mai.
Però vostè no m'ha contestat res. Vostè ha parlat bé de mi,
del règim fiscal m'ha donat tot el mèrit...; no el vull, no vull cap
mèrit de règims fiscals; tot el que es digui règim fora.
Vostè està disposat a afirmar davant aquesta cambra que els
seus aprovaran aquestes mesures compensadores del cost
d'insularitat? Les llegiré. Vostè creu que mantindrem un
descompte del 33% entre Balears i el territori nacionals i el
50% interinsular? Està escrit; vostè no creu qeu això ens ho
ventilaran, els del Partit Popular a Madrid? I mercaderies 20%,
Mallorca-península 25%, Menorca, Eivissa i Formentera entre
si, península i Mallorca? I 35% damunt residus reutilitzables?
Li sembla que ho salvarem, això, Sr. Matas?, és capaç
d'afirmar-ho, en la seva contrarèplica?
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I les tarifes portuàries?, i la taxa aeroportuària?, les dues,
les d'acostar-se i les de seguretat, perquè ara ja en tenim
dues, de taxes. Hi ha una resolució d'aquest parlament que
vostè ha oblidat que hi està en contra, perquè vostè, avui, les
ha justificat, aquestes taxes. Aquí -i vostè ha dit que s'ha de
ser lleial als acords- vàrem acordar que les havíem de fer
llevar i vostè ara defensa aquestes taxes aquí; que és el
delegat del Govern central, vostè? M'ha acusat que jo era
director provincial; en temps d'en Franco es deien delegados
provinciales; la UCD, que era sensible al canvi, va passar a
directores. Bé, régimen anterior, delegados, jo som del nuevo
régimen, post-constitucional, Sr. Matas, totalment.
Dels recursos hidràulics, què li pareix que podrem ficar
res, dins el cost d'insularitat?, perquè, clar, si tenim una
dessaladora crec que deu ser costosa, potser començam a
tenir sobrecosts que són pel fet de ser illes; li posarem,
aquí?
Energia. Quan vostè hagi fet tots els criteris dels plans
directors del..., bé, el que hagi de fer en urbanisme i
tenguem aquí clar tub, fil, central, o un tub amb un fil per
dins perquè potser seria una bona idea: així el fil ja no
tocaria l'aigua i podria anar per dins i tendríem tub i fil pel
mateix preu o un poc més. Quan hagi resolt aquest dilema
que preocupa els ciutadans..., perquè el que preocupa el
ciutadà és saber per on li passaran la carretera; aquella finca
que ell té, què passa?, per on passarà la carretera?; això és
important. Que hi ha d'haver una carretera, jo crec que
tothom hi està d'acord. Amb el tamany vostè ho ha dit molt
bé, però la gent per què es revolta?, no els violents, altres
que no són tan violents volen saber què passa. Si han d'estar
10 anys fent-la a bocins i anar canviant i ara ve per aquí i
ara ve per allà, no, miri, una mica de seguretat a la gent. Bé,
energia -continuam amb el règim- llei compensadora, Llei
de mesures compensadores del cost derivat de la insularitat,
Sr. Matas. Damunt els hidrocarburs aconseguirem una bona
compensació, li sembla?, amb els seus?
Damunt les beques -vostè ha parlat de beques, en una
altra intervenció- les aconseguirem?; sap que les beques no
es transfereixen, les beques formen part de les competències
per compensació de les desigualtats, i aquesta és una
competència estatal, però, aconseguirem aquestes beques
perquè els de Formentera venguin a Mallorca, però de
Mallorca anar a fora?; vostè diu que li preocupen els de
Formentera perquè no vénen a Mallorca, però els de
Mallorca que han d'anar a fora i els de Formentera que han
d'anar a fora ens han de preocupar tots, i què els hem de
donar?, idò una compensació per aquest cost, i vostè
recordarà que anys anteriors hi ha hagut esmenes a la Llei
de Pressuposts perquè apareguessin aquestes beques i el seu
grup va dir que no, que aquests doblers no. Per tant, alguna
cosa ha passat; podrem posar les beques aquí?, perquè,
evidentment, si podem obtenir una finançació estatal no
tenim per què llevar-la dels nostres, i això vostè i jo
entenem que és fer país, perquè, clar, queden més doblers
aquí i, per tant, més país, un poquet més grosset, més ric.
Val, d'acord, ho posarem, això?
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Servei de salut, desplaçament de familiars i del malalt quan
han d'anar a sofrir tractaments a fora; hi ha gent que hi ha
d'anar, i de Menorca a aquí, i de Mallorca. Realment a vegades
la sanitat no ho pot atendre tot allà mateix. Hi ha d'haver una
compensació. No em vull allargar excessivament.
Infraestructures. Jo crec que hem de posar infraestructures.
Nosaltres sabem que nosaltres no tenim carreteres nacionals, i
vostè ha negociat ara un conveni que també ha muntat...; vostè
diu que ve d'una família de publicistes,ja ho sé, i de publicistes
d'esquerres, fixi's quin viratge,eh?, perquè, clar, vostè ens
convida a viure a la ciutat antiga, però vostè viu en una
urbanització a Calvià, i a una bona urbanització a Calvià; qui és
que ha d'anar a viure a la ciutat antiga, Sr. Matas?, jo, jo ja hi
visc. Vostè ha anat a viure allà. Ens digui que està bé que hi
hagi gent que visqui..., però vostè ho diu com si vostè fos el
portaveu de tot: vostè viu a Ciutat però també viu en el camp,
gasta aigua i no en gasta... Defineixi's una mica. Cadascú és
com és i no és com no és i no ha de voler ser com no és.
Continuam amb el règim fiscal. Agricultura. Manteniment
i ordenació. Però no l'agricultura de la seva ministra, per favor;
vostè no pot estar mai d'acord amb l'agricultura de la seva
ministra, per favor!, que parla d'agricultura productiva, rendible
i qui no produeixi fora, i aquí sabem que l'agricultura té un altre
paper social i té un paper mediambiental i que aquesta és la
política que Europa també contempla. Per tant, que la Sra.
Ministra faci aquest tipus d'agricultura allà a on es pugui fer
però que ens deixi viure aquí un poc amb un model que
coincideix bastant amb el nivell europeu d'agricultura. Però
aquí també tenim problemes insulars, tenim problemes d'aigua;
no tenim problemes d'aigua? Mesures d'estalvi d'aigua a
l'agricultura, posem-n'hi, financem-les, què val per quarterada
recs per estalviar aigua? Ho podem posar aquí, creu que l'hi
posarem a això, al règim fiscal?
I turisme, turisme, si n'hi ha de coses per fer en turisme, per
combatre l'estacionalitat a una economia ..., perquè clar, ens
diran, ens diran els senyors de Madrid, alguns, nosaltres ja ho
hem negociat amb el nostre grup parlamentari, Sr. Matas, jo no
sé si vostès amb el seu, ens diran de Madrid, "home, és que
estacionalitat n'hi ha per tot"; sectors turístics, per tant això ho
hem de treure a fora. No, no, miri, però és que hi ha llocs on hi
ha costa turística i interior no turístic important
econòmicament, hi pot haver una alternança, hi ha llocs on
aquesta es produeix, gent que treballa un temps en el sector
serveis, gent que pot treballar un temps en uns altres sectors, a
unes altres zones. Aquí no, no existeix aquesta alternativa
utilitzable, utilitzable, que tengui efecte. Tots ho sabem, s'hi pot
treballar. Vostè va dir que la indústria ..., bé, bé, ja sabem la
capacitat econòmica que té això. Incentius a la transformació i
modernització, volem desestacionalitzar, això val doblers,
oferta complementària adequada, perquè no està preparada per
funcionar fora de temporada. Qualque pla turístic, miri, n'hi
oferiré un per veure si el conseller de Turisme s'hi vol apuntar.

Vostès treballen per muntar un Inserso, una espècie
d'Inserso europeu, bona idea, bona idea, ara és una bona
idea, quan l'Inserso era espanyol i el vàrem posar en marxa
nosaltres, era clientelisme, bé, ara com que són clients que
vénen i paguen, mantenen una activitat, ara va bé, ara vostès
n'han muntat un aquí, també, em sembla molt bé, molt bé,
i ara vegem si muntam un Inserso europeu, fantàstic.
S'equivoquen perquè no el van a vendre allà on toca, està bé
anar a Brussel•les, però a Europa, a Europa, qui gestiona
molts de fons d'aquests són els sindicats i els empresaris,
tenen fundacions, tenen organitzacions que són les que
gestionen això, però clar això els sona a mesa de diálogo,
"fiuuu!", això una vegada enlaire, això vostè, la seva
publicista li ha dit, "d'aquestes fotos, Jaume, una a l'any,
basta", mesa, una en l'any, val.
Però vagin a aquesta gent i muntin aquest Inserso,
perfecte, però jo li dic que n'hi oferiré un altre, i ara li
oferesc a qui torna a sortir com a educador, i els al•lots, i els
joves, i els escolars, sap vostè la quantitat de centres
escolars d'Espanya que vénen aquí i vénen aquí i no tenim
res organitzat?, res organitzat. Vostè sap que a Itàlia varen
haver de prohibir els viatges aquests d'estudis, perquè les
associacions de pares eren un escàndol, hi havia molts de
desastres, i pràcticament els varen prohibir?, perquè no hi
havia res organitzat. No són capaços de muntar un turisme,
fora de temporada, amb els joves europeus, i nosaltres
posam aquí uns serveis perquè aquests, a més de ser turisme
d'oci, que per a això vénen, hi hagi un component cultural
o mediambiental, jo ho oferesc al seu conseller i als
empresaris, i si és necessari ja hi posarem coses també, des
de les institucions que pot governar el Partit Socialista,
tenim l'Ajuntament de Calvià, tenim un consell insular,
vostès tenen les competències aquí de promoció, idò venga,
per què no estan transferides, justament, però venga, ho
podem consensuar aquí, li sembla bé?
Programes de comercialització, bonificació al règim de
la Seguretat Social a la gent que treballa fora de
l'estacionalitat. El Sr. Barea el que va dir quan li diguérem
això, es va enfadar moltíssim, "¿cómo que bonificaciones" va dir, bé, bé, no n'hi havia per tant.
Ho salvarem això, li ho sembla?, vostè es compromet, es
vol comprometre aquí a salvar-ho?
Però no m'ha contestat una pregunta que jo crec que li he
fet, i li he fet amb tota contundència, Sr. Matas. En primer
lloc, no m'ha convençut la seva manera de vendre el diàleg,
i li ho dic sincerament, i com que per dialogar en fan falta
dos, perquè si no és un monòleg, o vostè canvia d'actitud en
determinats aspectes o serà molt difícil dialogar, Sr. Matas.
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No és elegant i després apunyalar, a mi m'agrada una cosa
més tranquil•la, vostè és més jove que no jo, jo ja vaig a una
cosa més tranquil•leta, més suau, no tan de (...), no, no,
tranquils, eh?, no ens enfadem, ni tampoc tenguem grans
alegries, parlem-ne tranquil•lament. No m'aplaudeixin quan surt
d'aquí i llavors em digui que som un sectari. No, miri, a mi això
em provoca una histèresi que no som capaç de resistir-la, més
tranquil. No m'aplaudeixi, però no em digui sectari, perquè, a
més, sap que no ho som. No em sotmeti a aquest estrès, a un
altre tal vegada sí, tal vegada a altres els agrada, això, hi ha
gent que es pega fuetades i coses d'aquestes, a mi una cosa més
tranquil•la, ni una cosa ni l'altra, no necessit ni alabances ni
garrotades, anem a una lleialtat a l'hora del discurs. Vostè té uns
objectius, jo en tenc uns altres, parlem-ne.
I és ver que hi ha hagut un canvi de president, i en el seu
grup també n'hi ha hagut, però nosaltres ho hem fet en un
congrés, vostès no, els seus canvis de president no han estat
fruit d'un congrés del partit, crec jo. El Sr. Cañellas no se'n va
anar com a resultat d'un congrés, el Sr. Soler, vaja quin congrés
li muntaren, perquè jo crec que el congrés és de tot el partit, i
això va ser una reunió del grup parlamentari, no sé si me'n
record bé, bé, si m'equivoc m'ho recordarà, Sr. Soler, però no
és ver que va ser una reunió del grup parlamentari?, que li
varen telefonar perquè se n'anàs? Nosaltres hem fet un congrés,
i aquest congrés ha decidit que havia de ser jo el secretari
general, molt bé, no passa res si d'aquí a tres anys ho torna a ser
un altre, no passa res, no hi ha cap problema, és un procés
normal, tant de bo als partits sempre la gent se n'anàs per
congressos, perquè per això existeixen els congressos, Sr.
Matas, i els congressos han de ser dinàmics i els partits també,
i no passa res. I què vol dir, vostè em retreu aquí, d'entrada,
com a prova de diàleg, i ja es fica amb el Sr. Triay? El Sr. Triay
ara és el portaveu i jo som el president, i tal vegada d'aquí a tres
anys, ell és el president i jo som el portaveu, o som el darrer de
la fila, no em preocupa en absolut, gens ni mica, i mèrits en té
el Sr. Triay per tornar a ser el que vulgui en qualsevol moment,
això segur.
Però miri, com que vostè avui ha jugat així, jo avui encara
jugaré així. Aquí hi ha hagut un debat, jo he tractat de ser molt
dur, per mi que no ho he aconseguit, però jo he intentat dir-li
coses, no desagradables en la seva persona, que no, en la seva
manera de fer política, perquè crec que realment no necessitaria
fer aquestes coses ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí, atraqui's un poc més al micròfon, perquè
dificulta la gravació.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Sí, gràcies. Crec que no hauria de baixar a aquest terreny,
Sr. Matas, no hi hauria de baixar, és una llàstima, fa perdre
categoria a aquesta cambra, i la veritat, si la Cambra perd
categoria no sé què feim aquí, ho podem deixar anar.
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Aquí hi ha un diari que li va fer la seva rèplica, Sr. Matas,
si és una llàstima, vostè ha dit que jo he de respectar la
delegada del Govern, l'he respectada, però com que vostè,
quan jo l'he anunciada, s'ha girat allà, a mirar-la, jo li he dit
a vostè que sabia que no hi era, és que avui, tots aquests
senyors que hi són, bé, quasi tots són coneguts meus, però
del públic normal, home, Sr. Matas, vostè ha et que això fos
així, perquè sabia que aquí hi havia les connexions de
televisió, que no la veu, a aquella càmera?, no la veu, Sr.
Matas? Vostè em fa creure que no sabia que això se
n'anava? Si no ho sabia, vaja, per favor, si té un servei que
telefona, el senyor, aquest Mato, no Matas, Mato, controla
tot el que ha de controlar, per això li paga, o no? Vostè sabia
que aquella càmera quedava cega, ho sabia perfectament.
Vostè creu que ha de fer això?, vostè creu que ha de fer
això? No, ja sé que no m'aplaudiran, ara, ja ho sé. N'hi ha
una altra, ja ho sé.
Hem perdut audiència, i això ho han cercat, perquè
vostè, Sr. Matas, avui horabaixa ha parlat dels regidors, de
la bandera, del no sé què, s'ha estirat, ha fet pauses, mirava,
vostè sap perdre temps, vostè no és un mal parlamentari,
vostè ho domina, això, però ho domina amb mala idea, si ho
dominàs amb bé, si vostè hagués fet avui el que havia de
fer, que és el debat de la seva política, no de la política dels
altres, de la seva, vostè ha contraatacat, vostè s'ha convertit
d'examinat a examinador, i això és pervertir aquest debat,
Sr. Matas. Vostè se situa a ser l'oposició, i vostè és el
president del Govern, per què es passa a l'oposició?, que és
que ja li comença a agradar, ja s'ho comença a preparar? Per
favor! Sigui el president i defensi el seu programa, i si els
altres diuen dois, per a ells anirà el pollastre, no es preocupi,
els ciutadans, al final, vostè ho va dir, en el 99, voten, i
voten les ofertes en positiu.
Ho coneix. Vostè diu, vostè diu "no tenc gràcia, no tenc
carisma, ric sense motiu, faig com si jugàs a paddle i he
sofert un atemptat", diu "i si em deixàs el mostatxo?".
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, té vostè la
paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, Sr. Crespí, li puc assegurar que quan jo puj aquí
dalt intent expressar les meves idees, intent expressar el que
crec que són les accions que han de beneficiar l'acció de
govern d'aquesta comunitat autònoma, i això és el que he fet
amb tots els partits polítics, si hem estat massa temps i a
vostè li sap greu, no són més que paraules, no s'espanti, avui
és el dia més important per al president, és quan el president
pot parlar, pot parlar amb tots els grups de l'oposició,
malgrat siguin cinc, amb tots, i pot parlar, naturalment, amb
tots els diputats, no s'espanti de les paraules, no s'espanti
que aquest president pugui exposar les seves idees, això és
la democràcia, això és la virtut de la democràcia i, per tant,
no es preocupi de si càmeres, de si no càmeres, això és el
Parlament de les Illes Balears, i això són els diputats
d'aquest parlament, que són els que vostè ha de respectar i
als que vostè té l'obligació de tractar com es mereixen.
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Jo en cap moment no m'he ficat amb el Sr. Triay, no és cert,
no m'he ficat amb el Sr. Triay, simplement he dit que ell l'any
passat va dir, "Sr. Matas, vostè i jo no farem aquest debat una
altra vegada", i jo li he dit que és ver, que té raó, res més, no
crec que això sigui cap ofensa a ningú, simplement.
Vull insistir en el fet que crec que s'equivoca frivolitzant la
desfilada de Bangladesh, crec que s'equivoca radicalment
frivolitzant un tema de solidaritat de les Illes Balears, un tema,
insistesc, que crec que té una bona finalitat, una bona intenció,
i no pot relacionar això amb una apagada de llum o una no
apagada de llum, perquè, insistesc, vostè, Sr. Crespí, el que no
pot fer és fer tabula rasa en aquest moment. Nosaltres durant
catorze anys hem estat els responsables de l'electricitat a
aquesta comunitat autònoma, als catorze anys i un dia, ja no és
responsabilitat nostra, no, no, alguna cosa té a veure la política
d'infraestructures, d'inversions que s'hagi pogut fer en l'etapa
anterior, dic jo, alguna cosa té a veure Gesa amb els anys de
govern del Partit Socialista, i crec que a més s'equivoca, eh?,
perquè el president de Gesa és qui dóna les explicacions, ell i
el seu equip.
Vostè em parla de límits de la democràcia, escolti, si això és
seriositat, el que no pot fer és ..., vostè em demana que tenguem
conseqüència amb la nostra responsabilitat institucional, vostè,
dia 27 de setembre, surt als mitjans de comunicació i diu, "la
democracia en Baleares está vigilada", insistesc, això ho diu
qualsevol altra persona que no sigui vostè i és portada, perquè
és gravíssim, és gravíssim, ho diu vostè i ningú no li fa cas,
però jo li faig cas, què vol dir que la democracia está vigilada?,
quins són els límits de la democràcia que vostè diu?, surti aquí
i ho digui, si no, no acusi. Vol vostè fer creure a qualcú que la
democràcia està vigilada per qui i per què?, vostè vol
qüestionar la legitimitat democràtica de qualcú? Digui-ho, el
que no pot fer és acusar d'aquesta manera i després amagar-se.
Sectarisme, no m'ha contestat. Resulta, a veure si ens
entenem, que jo li deman, Sr. Crespí, vostès han fet inversions
en instituts -i ho he dit jo, ho puc dir ara perquè ho he dit abans, han fet inversions en instituts segons el color polític i no
segons les necessitats reals, almanco a qualque lloc, i li pos un
exemple, li dic Sineu, el Pla, vostès no feren cap institut al Pla,
em diu ara que és culpa de l'Ajuntament de Sineu, bé, serà
culpa de l'Ajuntament de Sineu, però el Pla de Mallorca no té
cap institut, justament al Pla de Mallorca hi havia pocs batles
del Partit Socialista, però resulta que a municipis on hi havia
batles del Partit Socialista s'han fet uns instituts, un devora
l'altre, i jo li dic, Son Cervera, Artà, que n'hi ha un, i un poc
més avall Capdepera, n'hi ha un altre, hi ha tres instituts, un
devora l'altre, i l'únic que li he demanat, Sr. Crespí, pugi aquí
i digui si és ver que l'institut d'Artà, enguany, quedarà la meitat
buit. Vostè creu que és normal que un institut quedi buit i que
a Eivissa, a l'illa d'Eivissa on justament els batles són del Partit
Popular, no hi hagi instituts?, això no és sectarisme?, això és
normal? L'únic que li he demanat és que em contestàs el d'Artà,
no m'ho ha contestat.

Jo també ho sé que vostè personalment no és una persona
sectària, no li estic tirant cap flor, el que passa és que les
seves actuacions, les actuacions del Partit Socialista, ho han
estat, jo tampoc no crec que vostè tengués tanta influència
com per decidir vostè totsolet tots els instituts, alguna cosa
hi tenia a veure segurament algú.
I el tema del règim especial, com vostè li diu, la Llei de
compensació de les mesures de la insularitat. Miri, aquest
tema, hi vull insistir perquè em sembla cabdal, miri, el tema
de les compensacions de la insularitat serà un mèrit de tots
aquells partits que ho puguin consensuar i sobretot que ho
puguin aprovar. Vostè em diu, "hi haurà el 33%, hi haurà les
rebaixes de mercaderies, portuàries, aeroportuàries, etc.", i
jo li contest el mateix, no només aquestes mesures hi
haurien de ser, sinó també fiscals, és que si es posa així,
tornam enrera, clar, i fiscals, el que passa és que per arribar
a un consens, nosaltres estam disposats a negociar, perquè
vostè ha de recordar una cosa que és essencial, i jo no la hi
volia treure, és que no la hi volia treure, però totes aquestes
mesures, si el vot i la defensa del Sr. Antoni Costa
haguessin anat endavant, no haguessin estat possibles, la llei
s'hagués tirat a baix i ja no hagués estat possible, ara hi ha
hagut un canvi d'actitud, i aquell vot que va ser no, ara si
llevam unes coses o si ens posam d'acord serà sí, perquè
vostès defensen la insularitat, perfecte, i li torn a donar el
mèrit, el mèrit és del Sr. Crespí que ha estat capaç de
canviar aquest tarannà. I ens hem de posar d'acord i si ens
posam d'acord els que hi guanyaran seran els ciutadans, i
vostè, tant com jo, té interès que els ciutadans hi guanyin. Si
aquí al camí, vostè vol que reconeguem que hem comès
errors, no hi ha cap problema, mentre puguem aconseguir
l'objectiu final, jo crec que no hi ha més problemes,
l'objectiu final és que el ciutadà ho noti, i que aquesta llei
sigui el principi d'aquesta llei definitiva, històrica que s'ha
anat millorant durant els anys, de reconeixement del cost de
la insularitat i de la compensació per la insularitat.
Jo no he justificat les taxes, i no només, no només estic
en contra de les taxes aeroportuàries, sinó que el Partit
Popular, abans que vostè parlàs, ha presentat una proposta
per a demà, per dir i demanar al Govern de Madrid que retiri
aquestes taxes; aleshores, perquè vostè pugui tenir una idea
concreta, l'únic que jo he defensat de les taxes és que no és
just que un aeroport i que un servei aeroportuari, on existeix
una seguretat i es posa una taxa per aquesta seguretat, de 75
pessetes, una taxa per aquesta seguretat, no és just que el
pagès, que el taxista que no agafa un avió pràcticament mai,
hagi de pagar aquell aeroport als turistes que l'usen cada dia,
i això és el plantejament que jo he fet, Sr. Crespí.
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Respecte de les beques, que em sembla un tema essencial,
nosaltres des del primer dia lluitam, i tenim el compromís, a
més, de la ministra, per aquestes beques i perquè aquestes
beques siguin realitat, el que passa és que és graciós que vostè
ara vengui a demanar beques, i què ha fet els dotze anys
anteriors?, de qui eren responsabilitat les beques?, què passava
amb la gent de Menorca, la gent de Formentera i la gent
d'Eivissa?, què és que ara que hi ha el Partit Popular sí i abans
no?, i com podia consentir vostè estant al Govern o tenint
responsabilitat d'educació en el govern socialista que la gent de
Formentera hagués de patir el que ha de patir a una universitat,
o de Menorca o d'Eivissa? I no tan sols les Illes Balears cap a
Barcelona, què vol dir?, què vol dir, Sr. Crespí? Tots tenim
responsabilitats de tot el que hem fet. I jo vull lluitar per un
programa de beques específic per a les Illes Balears, em sembla
essencial, fonamental, perquè és una de les mancances
històriques que tenim a les Illes Balears.
El tema de la gent gran, el tema dels joves i el tema de la
desestacionalització, jo sí, li vull recollir el guant, nosaltres
hem fet el programa amb la gent gran, iniciant aquest programa,
un programa que creim que ajuda la desestacionalització, creim
que a més la gent gran amb aquests viatges està millor, més a
gust, i a més coneixen les Illes Balears, crec que és essencial,
i per això, el Govern balear, crec que amb aquest programa de
viatges entre illes ha aprovat una bona mesura, una mesura que
és bona per a aquesta gent gran i és bona per a la
desestacionalització i és bona per a les Illes, que això es pot
ampliar dins aquest pla de desestacionalització a altres
col•lectius, joves, el que sigui, ja hem tengut propostes
d'aquestes característiques, jo crec que és una bona proposta, i
la hi vull recollir com a tal, es poden estudiar, hi ha un pla de
desestacionalització, l'haurem de dur endavant a terme segons
les nostres disponibilitats, però no vull rebutjar propostes que
crec que són interessants i que vénen de l'oposició, però són
bones, jo crec que aquesta és la diferència essencial.
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Però clar, vostè, Sr. Crespí, tampoc no em contesta i em
diu que la transferència d'educació està ben negociada. Miri,
només un segon, perquè li voldria recordar, vostè en aquesta
declaració que va fer als mitjans de comunicació, va dir que
vostè creia que "36.000 millones eran una cifra adecuada
para aplicar la Logse, para construir los institutos que se
necesitaban y para arreglar las retribuciones de los
funcionarios adecuadamente, excepto la parte de la
homologación", que la posava al marge, i és cert. Però vostè
va dir que 36.000 milions de pessetes -està publicat-, vostè
va dir "36.000 millones de pesetas sería una buena
negociación y se podrían construir los institutos necesarios y
se podría aplicar la Logse". I jo li deman que em contesti,
que surti i ho digui, el Govern ha aconseguir 41.000 milions
de pessetes, i vostè va sortir als mitjans de comunicació, que
d'aquest tema en sap, i va dir que 36.000. I jo li demanava
que fes, per favor, aquest exercici.
He estat respectuós i som respectuós amb vostè i amb el
seu partit. Vostè, de la delegada del Govern ha dit alguna
cosa més, no ho amagui, vostè ha dit, "se n'ha anat perquè
és intel•ligent i no pot sentir aquest debat", deman respecte
per les institucions, Sr. Crespí, i no amagui les seves
paraules. I deman respecte per les persones i per les
situacions personals.
Jo, avui, aquí, no li he fet cap menció als titulars de
premsa d'avui matí, i la hi faré, cap menció respecte de la
presidenta del seu partit, no la hi faré, perquè jo respect les
actuacions judicials, i crec en les persones, i en aquesta
persona hi crec, i, per tant, fins que els jutges no parlin,
nosaltres no tenim per què parlar. No sé, tenc els meus
dubtes si hagués estat al revés què haguessin fet, vostès,
però nosaltres ho feim, tenc els meus dubtes.
El que no pot fer vostè, Sr. Crespí, és, a més, repetir el
mateix error de l'any passat. L'any passat, quan vàrem
acabar el debat, el dia següent, una sèrie de diputats que no
varen estar contents de respectar el Reglament de la
Cambra, varen haver de fer unes declaracions al•lusives a
temes personals d'aquest president, ficant-se amb la meva
família i amb qüestions que crec que són fora de tot ordre,
i vostè, vostè, ha estat a punt de repetir la mateixa errada,
vostè, Sr. Crespí, faci el favor de respectar-me com a
persona, com a president, naturalment, però com a persona,
jo defens la meva ideologia, jo defens el meu partit, i des
del meu partit defens la llibertat tal com la varen defensar
els meus familiars, i li deman respecte per això, simplement.
I respecte d'on visc, visc on visc perquè no puc viure a
un altre lloc millor, com vostè. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sra. Salom, té vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:
Molt bon vespre, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
un poc tard, quasi vint-i-quatre hores després d'haver començat
aquesta sessió d'avui, toca la intervenció al grup majoritari
d'aquesta cambra, al Grup Parlamentari Popular, i vist la gent
que queda aquí, que queden pocs mitjans de comunicació, com
s'ha dit, crec que a aquestes altures, entre tots, m'han pres el
titular de demà, però crec que aquest és el moment per dir quin
és el punt de vista, com veim nosaltres des del Grup Popular,
quin és l'estat en què es troba la nostra comunitat.
Deia ahir matí el president Matas que va fer una descripció
de l'estat en què es troba la nostra comunitat, i va dir, ni més ni
manco que les Illes es troben en una bona posició, i que hi ha
situacions que s'han de corregir, hi ha persones, hi ha
col•lectius que no arriben a uns determinats nivells que a ells
els agradaria assolir i a un determinat nivell que crec que es
mereixen. Aquest és el resum que feim des del Grup Popular i
que compartim absolutament amb el nostre president. Però no
només perquè el Govern i el Partit Popular mantenen una
sintonia, sinó perquè la descripció que es va fer ahir i avui
també al llarg del debat, ha estat una descripció realista.
Justament ahir coneixíem una dada que confirma que a les Illes
hi ha qualque cosa que justifica el fet de viure aquí. Ahir es va
saber que la població a les Illes Balears puja, precisament a un
moment en què hi ha una tendència a la baixa, en general. I per
què puja la població? Doncs, puja perquè a les Illes Balears hi
ha uns atractius, ningú no voldria en aquestes illes si no fos
perquè es viu millor i perquè també hi ha una gran qualitat de
vida; és la mateixa raó per la qual 40.000 persones, xifra que els
experts consideren la més aproximada, vénen cada estiu a fer
feina a la nostra comunitat, a guanyar doblers, a guanyar uns
ingressos que a les seves regions no els ho poden proporcionar.
I què vol dir això? Això vol dir que hi ha una economia
atractiva, una economia interessant, que creix, que genera feina,
que genera benestar i, a més a més, vol dir que tenim una
situació notablement millor que en el nostre entorn.
Evidentment, aquesta descripció quedaria coixa, greument
coixa, si el President, com han volgut entendre determinats
grups d'aquesta cambra, no conegués bé quina és la realitat
social de la nostra comunitat: que hi ha situacions de
marginació, de manca de futur, de problemàtica social i
d'estancament. Això ho ha dit el President, i és evident que hi
ha problemes que s'han de resoldre. I no només hi ha problemes
que hem de resoldre, sinó que, des del Govern del Partit
Popular, es fa el que s'ha de fer. Davant nosaltres, de cara al
segle que ve, i sense anar tan enfora, de cara a l'any que ve,
hem de resoldre determinades qüestions que són importants:
educació, medi ambient, sanitat, qualitat en el transport,
carreteres.

Esmentam un petit grapat de qüestions que, naturalment,
podrien ser moltes més, ara bé, aquí és on radica la tasca del
Govern que el meu grup creu que està ben encarrilada. Hi
ha una planificació en els reptes que vénen; hi ha un
projecte sòlid en matèria d'educació; hi ha un projecte de
medi ambient que es presentarà demà i que obrirà les portes
al diàleg entre les diverses forces polítiques de cara a
resoldre reptes, crec que transcendentals, per a les nostres
illes; i, per suposat, hem de valorar d'una manera especial
l'oferta de diàleg que es va fer ahir per part del President.
Per convertir aquesta cambra en una cambra on s'analitzin
aquelles qüestions que realment interessen a la gent del
carrer. Com podem escoltar en aquesta cambra, en moltes
ocasions, que emprem més temps en discutir problemes
externs de la nostra comunitat i no discutir els vertaders
problemes que afectes els ciutadans? Com és possible que
no s'hagi plantejat des de fa un any un exercici de potestat
fiscal que té el Govern? Com es possible que ningú de
l'oposició hagi demanat al Govern, al llarg d'aquest darrer
any, que es baixin els imposts? Ha hagut de ser el Govern,
el Govern Popular, que directament, una vegada més, ha
hagut de prendre la iniciativa i dir als ciutadans que volem
baixar els imposts. Com pot ser que un col•lectiu tan
important de diputats, ara en queden pocs, no hagin estat a
temps a aquesta facultat tan important com és la de reduir la
fiscalitat?
Jo crec que l'oferiment del Govern, al qual se suma el
Grup Parlamentari Popular, per intentar centrar el debat
polític en qüestions que realment interessin; és una proposta
crec, que si s'accepta, permetrà que es millori la qualitat del
treball i dels serveis que els polítics hem de donar a la
nostra societat. Aquest any, des de l'anterior debat de l'estat
de l'autonomia, la política de diàleg i de pressió, a la
vegada, al Govern central, ha donat uns resultats sobre els
quals es pot dir de tot i, de fet, des de l'oposició, s'ha dit de
tot. Però la veritat és massa contundent, el balanç és molt
positiu i, si no, passem revista només a quatre qüestions.
Finançament autonòmic, que ens permet incrementar
anualment els recursos, que dóna a aquesta terra la facultat
de generar, de regular aquests imposts, cosa que mai en la
vida s'havia pensat quan governava a Madrid un govern
socialista.
Competència en educació, per una quantitat, amb 4.500
milions de pessetes més que el màxim que determinats
grups havien exigit a l'hora d'acceptar aquesta competència.
Una negociació del règim fiscal per a les Balears, que si
continuam negociant amb el PSOE podrà sortir aprovada de
les Corts, cosa que mai ningú no havia pensat fa una sèrie
d'anys que això fos possible.
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I finalment, el conveni de carreteres, que ens permetrà
resoldre un problema que les Illes Balears arrossegam des de
l'any 84, quan el Govern, allà a Madrid, fa un parell d'anys, va
decidir tallar, tancar l'aixeta de les inversions. El que és greu i
que jo crec que s'hauria d'acabar, és l'art que determinats grups
d'aquesta cambra per intentar convertir una inversió, amb
57.000 milions de pessetes, en un fracàs. Es pot dir de tot, però
arribar a dir que és un fracàs pel fet que no s'hagi signat
materialment aquest conveni a nosaltres, des del Grup Popular,
això ens pareix ridícul. Fins i tot ens recorda, en certa manera,
aquell espectacle que es va donar no fa massa temps, quan es va
produir la transferència en matèria d'universitat, per cert, amb
una dotació econòmica 1.000 milions de pessetes superior al
que determinats grups de l'oposició esperaven. Resulta que
quan es va anar a signar la competència al ministeri va fer falta
un paper, i quan varen tornar cap aquí l'oposició va demostrar
la seva manca de maduresa donant rodes de premsa i més rodes
de premsa per anunciar a bombo i platerets que mai no
s'arribaria a signar aquesta competència; i al cap d'una setmana
s'arreglava el problema i es veia que fer política no és fer
espectacles, sinó que és fer feina i avançar cada dia. I respecte
al conveni de carreteres passa això, se signarà quan toqui,
arribat el seu moment se signarà, i l'any que ve ja podrem
començar a veure els fruits d'aquests convenis. Aquest art que
ha desenvolupat l'oposició ha arribat a situacions
esperpèntiques quan en un moment determinat xerràvem
d'aprovar la Llei del règim econòmic i fiscal, en la qual el Partit
Popular hem fet molta de feina i consideram que és important
per a la nostra comunitat, per intentar reduir els costs de la
insularitat i per aconseguir o intentar que les empreses d'aquí,
les empreses de Balears puguin competir amb igualtat de
condicions que les empreses que estan ubicades a la península.
I jo, com a diputada, vaig veure que quan el Govern Popular
va dir un dia que faria una llei, es va escoltar que no, que no
seríem capaços de fer-la, quan es va fer es va dir que mai no
s'aprovaria; que seria com un kleneex d'usar i tirar. I quan es va
aprovar aquí en aquest parlament i es va enviar a Madrid,
naturalment després es deia: ca, Madrid! Madrid no en voldrà
saber res d'això. Fins i tot es va demanar a un moment
determinat la dimissió del President del Govern per una
suposada manca d'admissió a tràmit. I ara resulta que Madrid va
aprovar o va admetre a tràmit aquesta llei i ara ens trobam en
una fase de negociació per intentar aprovar un text definitiu.
Què vull dir amb això? Vull dir que és ben necessari que
s'accepti la proposta d'iniciar un diàleg perquè hi hagi en
aquesta cambra un talant diferent, que sigui més constructiu,
que s'aporti més, que sigui més positiu; i això, evidentment,
intentant des de cada un dels grups complir els nostres
objectius.
La construcció d'aquesta autonomia, que ha tengut, des del
punt de vista del nostre grup parlamentari, un impuls important
des què a Madrid governa el Partit Popular, en certa manera no
ha pogut veure un impuls semblant en el procés que ha seguit
el Govern de transferències, unes transferències que havien de
ser horitzontals cap als tres consells insulars. El Govern té en
el programa electoral que fixa un paquet de transferències que
s'han de passar en aquesta legislatura als consells insulars. I
hem intentat desenvolupar aquest procés amb tota normalitat,
i en aquest cas Menorca i Eivissa estan a punt d'assumir les
competències en matèria de menors i han assumit les
competències en matèria de turisme. Però aquí a Mallorca s'ha
romput aquestes ganes que té el Govern del Partit Popular
d'anar aprofundint cada vegada més en el nostre autogovern i
que els consells assumeixin aquestes competències, i no ha
acceptat menors i no ha acceptat turisme. I s'ha aturat aquest
procés, i crec que s'ha de dir amb veu clara i forta, per una
manca de valentia política per agafar aquelles competències
que no resulten ser del tot rendibles per als polítics que les han
de gestionar.
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El balanç d'aquest any també inclou, creim nosaltres, una
actuació exemplar, i que, naturalment, l'oposició ha criticat.
Es tracta del Pla Mirall. Del qual tampoc no se n'ha xerrat
massa avui aquí, però està bé que des del Govern no es
tengui temps de xerrar del Pla Mirall, perquè, tot i que és
una actuació important, queda amagada amb altres coses,
amb altres actuacions, amb altres projectes, amb altres
iniciatives que du a terme el Govern balear. El Pla Mirall és
una actuació modèlica que ha de suposar un canvi radical de
l'estil, de l'aspecte, de la forma que tenen els nostres pobles
i les nostres ciutats; es tracta de descobrir com son realment,
perquè els nostres pobles, en certa manera, han perdut en
aquest darrer segle una part de la seva fisonomia tradicional.
L'actuació que es planteja, que millora el mobiliari urbà,
que renova façanes, que enterra cables, que fa zones per a
vianants, permetrà recuperar la vertadera imatge dels
nostres pobles. I això de recuperar l'ambient dels pobles,
recuperar la convivència, recuperar les tertúlies, creim, des
del Grup Popular, que és important. Aquest Pla Mirall no té
precedents, són més de 36.000 milions de pessetes que el
Govern dedicarà a finançar projectes d'inversió que van,
com a mínim, des del 50%, fins a un màxim d'un 65%.
I el Partit Popular i el Grup Parlamentari Popular ens
sentim satisfets per l'anunci de davallar els imposts. El
Govern balear ha estat coherent, ha dit i ha mantengut que
la seva economia, que els seus comptes estaven ben
sanejats, i si a això li adjuntam una bona gestió fa que ens
puguem trobar amb l'anunci que feia ahir el President, que
davallarem els imposts. Esperam que aquest anunci es
concreti en poc temps per part del Conseller d'Hisenda i
nosaltres volem felicitar aquesta política, que condueix, en
definitiva, a una millora de la nostra qualitat de vida i que,
a més a més, amb altres mesures que aporta el Govern de
Madrid, el Govern Popular de Madrid, que a partir de l'any
que ve s'augmentaran els imports de les desgravacions quant
a l'aplicació de l'IRPF, tot això suposarà que les nostres
empreses tenguin un millor benestar i puguin estar més
sanejades.
Aquesta política del Govern demostra la coherència del
nostre partit, que sempre ha dit i ha reafirmat aquesta
voluntat; perquè nosaltres sempre hem estat enemics, i crec
que ho hem demostrat, de les administracions massa
grosses. I en aquest sentit, hi ha unes estadístiques que s'han
publicat en els diversos mitjans de comunicació, on es diu
que aquesta comunitat té el percentatge més petit de
funcionaris. I de què ens serveix això? De què serveix
aquesta utilitat si després no queda reflectida en una
davallada dels imposts? I una xifra curiosa, de les desset
comunitats autònomes, només Madrid, Aragó, València i
aquí, a Balears, es baixaran els tributs; curiosament,
comunitats totes elles governades pel Partit Popular.
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Entrarem en el tema de la regulació de l'ordenació del
territori, de les directrius d'ordenació del territori. Tothom sap
que aquesta és una qüestió important i tothom també hauria de
saber que aquesta és, a més a més, objecte de tot tipus de
polítització per exemple, que qui exigeix més aquí, doncs no
vota allà a favor de protegir uns Canons o una altra cosa, és
igual, sigui el que sigui; i aquí no passa res. És clar, tot això és
una qüestió que suposadament dóna vots, i quan es tracta de
vots, Sr. President, aquí es veu que tot val. El Govern balear ha
mantengut una feina constant per elaborar el major document
de feina mai fet a les Illes Balears en matèria d'ordenació del
territori, la major tasca per arribar a un consens en matèria de
planificació i d'ordenació de les nostres Illes. I de què es tracta?
Es tracta de dir que a la Serra, per exemple, no es farà res o es
farà poc, o es farà només allò que es pacti, i una vegada que es
digui això, doncs, respectar-ho. I això exigeix per part de tots
els grups deixar de banda la demagògia, perquè és senzill dir
que no volem fer res a cap lloc, res, quedam bé amb tothom. I
després, com donam llum a la gent si no hi ha energia? No es
pot dir no a tot, no al cable a la península, no a una central, no
a tot; i quan es diu no a tot, a la vegada ens deixin sense
alternatives. Intentarem, si és possible, definir aquest model.
Perquè també crec que no és veritat que no es pugui créixer; no
es pot créixer on no hi ha espai, on s'ha de protegir, però a
determinades zones, a Inca, a Maó, a Ciutadella, als polígons
industrials, als cinturons de les zones d'Eivissa o de Sant
Antoni, hi ha zones a les Illes on s'ha de fer feina, on s'ha de
millorar, on s'ha de construir, on s'ha d'incorporar riquesa.
Regular el futur no vol dir tancar portes, passa per fer possible
créixer i protegir el medi ambient fent compatibles aquests dos
conceptes. I per això, sense demagògies, sense radicalismes,
hem d'arribar a un consens entre els diversos grups, i si aquest
consens no és possible entre tots, doncs nosaltres esperam que
aquests partits més moderats, més raonables, deixin de banda
la guerra de l'urbanisme o de l'ordenació per intentar, almanco,
arribar a acords puntuals.
El Grup Popular volem transmetre un missatge al Govern
del Partit Popular: no tenim com a missió contestar cada una de
les coses que ens diguin des de l'oposició, amb el denominador
comú de criticar a l'executiu i de fer demagògia. Nosaltres, des
del Grup Popular, li deim al Govern del Sr. Matas que no pot
dedicar els seus esforços a convèncer l'oposició que hem assolit
el conveni de carreteres, que hem assolit el sistema de
finançament, que hem assolit educació, que en poc temps
arribarem a un acord en matèria de règim fiscal. Vostè s'ha de
dedicar a fer feina, a resoldre els problemes d'aquesta terra, a
cercar solucions, a fer feina per a objectius concrets. I això és
el que la gent d'aquesta terra necessita i espera del seu
president; i això és també el que tots nosaltres, el nostre grup,
li demanam i li exigim. Li demanam, President, que vagi als
pobles de les Illes, als barris de Palma i escolti i xerri amb la
gent. Deia En Napoleó, deu fer molts anys, que el millor sentit
comú és el que es troba al carrer. I segur que al carrer vostè no
troba gent que li digui que la universitat quan havien de signar
el conveni de traspàs va faltar un paper i es va haver de
retardar, això no li conta la gent del carrer; segur que la gent li
diu que no vol dedicar una part de la seva vida a fer coa amb el
cotxe per passar per dins Vilafranca, o a fer coa amb la gent que
va des d'Inca fins Alcúdia; segur que la gent li diu que viure a
unes illes és car; segur que els de Ferreries li demanen una
variant i els de Ciutadella li demanen un port; segur, President,
que des d'Eivissa li demanen la restauració del Castell de d'Alt
Vila, i això li ha ocupat molt de temps. És el temps millor
invertit, el més ben gastat, perquè la gent sap que vostè ha de
fer aquesta feina i per això ens valoren com a partit que tenim
la responsabilitat de fer feina i no de contestar determinats, no
sé si dir-ho, cors polítics, que cerquen més la crítica que no la
construcció d'una vertadera autonomia.

Miri, vostè, Sr. President, com és possible que tot el que
fa el Govern o el Grup Popular pareix que és dolent? Com
és possible que tots els plantejaments que feim des del Partit
Popular sempre siguin incorrectes? Mentre, determinats
partits nacionalistes s'entenen perfectament amb un partit
que crec que és el més centralista i cap problema per
conviure les ideologies més diferents. Ara bé, el problema
és reconèixer que 57.000 milions de pessetes per a
carreteres això és un èxit rotund; això és el problema, que
no ho volen reconèixer. El problema per a vostès, per a
l'oposició, és que la gent ho veu, que la gent se n'adona de
la feina ben feta i crec que han de coincidir amb el nostre
grup amb el següent raonament, i acab: tot i que sigui per
pura estadística, qualque cosa bé ha de fer aquest Govern;
però vostès no ho volen reconèixer, i per això, Sr. President,
nosaltres li volem dir que no es preocupi, que vostè continuï
cap endavant a complir el programa, a fer feina, que així pot
estar segur que anam bé.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. President, té vostè la paraula.
EL SR. MATAS I PALOU:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unes
paraules per agrair a la portaveu del Grup Popular la seva
intervenció, per agrair sobretot aquest esperit de foment de
la tasca constructiva que el Govern del Partit Popular en
aquest moment du endavant.
Una proposta d'oposició constructiva, una proposta de
foment de l'economia productiva i una aposta de lluitar per
poder aconseguir el millor per a aquesta terra, per a les Illes
Balears; que estic convençut, a més a més, que és el que tots
grups d'aquesta cambra volem. I per això serà la nostra
responsabilitat intentar aconseguir-ho, la responsabilitat de
tots perquè els ciutadans qualque dia puguin també estar
orgullosos dels seus polítics, dels seus representants polítics
que fan feina amb millor o pitjor sort, per solucionar els
seus problemes i per fer que aquesta terra vagi millor.
Moltes gràcies i adéu.
(Aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
Comunic a les senyores i senyors diputats que a partir
d'aquest moment hi ha trenta minuts per presentar propostes de
resolució, que la Mesa es reunirà immediatament després, que
es donaran a conèixer la qualificació d'aquestes als portaveus
avui vespre mateix i que el plenari començarà, si Déu vol, demà
matí, a les deu i mitja.
S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Recomença la sessió
i, per favor, vagin ocupant els seus escons.
Entre les propostes de resolució que s'han presentat en
temps i forma, que han estat ja qualificades per part de la Mesa,
n'hi ha una que està signada per quatre portaveus i, per tant, jo
pregaria a cadascun dels portaveus que, quan li toqui el seu torn
per defensar les seves propostes, introdueixi també la defensa
d'aquesta.
Per disposició del Sr. President s'inserta la proposta de
resolució signada pels portaveus dels Grups Parlamentaris
Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a mantenir una actuació respectuosa amb el
Parlament i amb la resta de forces polítiques i a respectar el
contingut propi dels debats sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquesta presidència té la intenció de complir i fer acomplir,
en la mesura possible i d'una manera estricta, els temps
assignats i prec que hi hagi atenció: per defensar totes les
propostes cada grup parlamentari té 10 minuts, i per fixar-ne la
posició, cada grup parlamentari té 5 minuts, però per fixar-ne
la posició i, per tant, jo deman un exercici de globalització i de
síntesi a la vegada perquè intentaré que aquest temps es
compleixi el màxim possible.
I sense més preàmbul, té la paraula, per presentar les
propostes de resolució, el representant del Grup Mixt Sr.
Balanzat.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les 17 propostes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de sis
mesos, el Pla especial de gestió i protecció de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear un òrgan específic de debat,
socialment plural, per a la discussió de les Directrius d'Ordenació
Territorial, en un termini màxim de tres mesos.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1998, destinada a finançament de projectes al
tercer món.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat entre
poblacions, fent un manteniment efectiu de l'actual xarxa viària,
fent-les més segures, amb la deguda senyalització i respectant el
medi ambient i el paisatge.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a fer una millora i adequació de l'actual
carretera Palma-Manacor, renunciant al projecte de
construcció de l'autopista de Llevant.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la reobertura i modernització de la
línia ferroviària Palma-Manacor-Artà.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a definir i consensuar amb tots els
sectors implicats de la comunitat educativa, el model educatiu
de les Illes Balears.
8.- El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
la manca de compliment per part del Govern de la Comunitat
Autònoma de les resolucions aprovades pel Ple de la Cambra
al debat de l'orientació de política general del Govern de la
Comunitat Autònoma de l'any 1997.
9.- El Parlament de les Illes Balears declara que les Illes
Balears com expressió de la personalitat històrica dels pobles
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i en exercici del
dret a l'autogovern de la Constitució reconeix a tota
nacionalitat, aspira al màxim grau d'autonomia que empara
l'actual marc constitucional vigent.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació davant aquest parlament
d'un projecte de llei del sòl, en un termini màxim de tres mesos.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació, en el termini de tres
mesos, d'un projecte de llei de regulació de l'oferta turística
anomenada "a temps compartit" per a la seva tramitació en el
Parlament.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar el Pla de carreteres de les
Illes Balears davant la Cambra les directrius d'ordenació
territorial, en el termini màxim de tres mesos.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar el Pla de carreteres de les
Illes Balears davant aquesta cambra, en el termini màxim de
tres mesos.
14.- El Parlament de les Illes Balears declara la seva
voluntat davant el Congrés dels diputats de mantenir l'esperit
que ha inspirat la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears en els termes en els quals es va
aprovar.
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15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a modificar el Pla de tractament i eliminació
de residus sòlids urbans amb el màxim consens dels consells
insulars.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament del Pla energètic de les Illes Balears, en el termini d'un
mes.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació d'un pla de transport públic
en el termini màxim de tres mesos i que contempli les necessitats
de comunicació entre els municipis de la part forana pel que es
refereix a l'illa de Mallorca.
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Després n'hi ha dues, les números 4 i 5, que fan referència
a carreteres, a política de transport. La número 4 demana
que no es creïn carreteres de nou traçat entre poblacions i
que allò que es faci és fer un manteniment i una millora de
l'actual xarxa viària per fer aquestes carreteres més segures,
ben senyalitzades, respectant el medi ambient i el paisatge.
Fixin-se bé que dic no crear carreteres de nou traçat entre
poblacions; les variants no són noves carreteres entre
poblacions, són una altra cosa; per tant, que quedi clar què
és exactament allò a què em referesc. I la número 5 fa
referència a l'autopista de Llevant. Nosaltres proposam com
a alternativa que es millori, s'adequï, que es faci el que
s'hagi de fer a l'actual carretera Palma-Manacor fent els
condicionament, les millores, les ampliacions que s'hagin de
fer i que es renunciï, per tant, al projecte d'autopista de
Llevant.

EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començaré defensant les esmenes que Els Verds hem presentat
com a propostes de resolució a aquest debat. Són 7 i les aniré
enumerant ràpidament sense entrar en grans disquisicions.
En primer lloc, la primera és una proposició que ja vàrem
presentar l'any passat, és exactament la mateixa, idèntica a la
presentada l'any passat i que fa referència a ses Salines
d'Eivissa i de Formentera; ja que ahir es mostrava aparentment
interessat, el President de la Comunitat Autònoma, en protegir
ses Salines i en dir que des de la Comunitat Autònoma s'han de
protegir ses Salines, la proposta que nosaltres feim és que, ja la
Llei d'Espais naturals permet, a les àrees ANEI crear uns plans
de gestió específics,uns plans d'ordenació, proposam, per tant,
que ses Salines es comenci ja, tal com ja han començat a
Menorca i a Mallorca, i a Eivissa encara no ha començat cap
pla especial de gestió, d'ordenació del medi natural.
En segon lloc parlam de les directrius d'ordenació territorial.
Ahir el president ens deia, també, que està interessat en crear un
debat social en el tema de les directrius, cosa que ens sembla,
en principi, molt interessant. Per tant nosaltres proposam que es
creï un òrgan, una mesa de diàleg, de discussió àmplia i plural,
allà a on es pugui discutir, a on es pugui parlar i a on es puguin
consensuar aquestes directrius d'ordenació territorial. Ara avui
veurem si realment aquestes ganes de consensuar i aquestes
ganes de dialogar amb l'oposició, amb grups ecologistes, amb
col•lectius cívics, és real o no.
En tercer lloc, una de les propostes -diguem-ne- clàssiques
d'alguns grups d'aquesta cambra, que és la del 0,7%. Ja se'n va
parlar. Òbviament nosaltres proposam que el 0,7% s'apliqui
sense trampes, és a dir, amb el 100% del pressupost que té la
Comunitat Autònoma i, per tant, si per a l'any 98 està previst
que gairebé es duplicarà o s'ampliarà molt el pressupost degut
a les competències d'educació, això també hi ha d'entrar, en el
0,7, no s'ha de deixar fora.

La número 6 fa referència també al mateix sentit i
proposam que també, per tal que no sigui necessari fer
aquesta autopista de Llevant, es torni a posar en marxa
l'antiga línia ferroviària Palma-Manacor-Artà, posar-la en
funcionament, adequar-la, reobrir-la, en definitiva.
I per últim demanam, pel que fa referència a les
competències educatives, que es consensuï el model
educatiu, que el Govern convoqui tots els sectors de la
comunitat educativa -pares, alumnes, mestres, sindicats,
sectors privats de l'ensenyament- per seure tots a una taula
i definir entre tots quin model educatiu volem per a aquestes
illes i com hem d'organitzar l'educació a les nostres illes.
Pensam que és important.
Comentaré també la proposició conjunta presentada per
tots els portaveus exceptuant el Grup Popular, lògicament,
que és fruit i que és producte del malestar que ens ha creat,
a tots els grups de l'oposició, l'actitud del Govern aquests
dos dies de debat, on hem vist que no hi havia una actitud
respectuosa en el que ha de ser un debat sobre l'estat de la
comunitat, allà a on, quan hi ha torns de rèplica i
contrarèplica, s'ha de contestar a allò que s'ha dit: si un
portaveu de l'oposició diu "Sr. Matas, vostè en carreteres no
fa això", idò el Sr. Matas ha de contestar dient "no, jo en
carreteres no faré això sinó que faré allò altre", no treure
dossiers de la màniga que no tenen res a veure amb un debat
sobre l'estat de la comunitat i que fan referència a no sé quin
regidor de no sé quin poble. Per tant, aquesta actuació
respectuosa que hauria de tenir el Govern no s'ha vist
aquests dies i per això aquest és el sentit d'aquesta
iniciativa.
Per últim diré que les propostes de resolució presentades
per Unió Mallorquina i, per tant, firmades per la seva
portaveu, queden defensades en els seus termes. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obri un torn de fixació de
posicions sobre aquestes propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Damià Pons, té vostè la paraula per
part del Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. PONS I PONS:

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida Sra.
Thomàs té vostè la paraula.
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Esquerra
Unida donarà suport a totes les propostes de resolució
presentades pel Grup Mixt perquè consideram que moltes
d'elles són coincidents, gairebé, en els mateixos termes amb les
propostes de resolució que plantejam nosaltres; així, el tema del
0,7, nosaltres allò que especificam a la nostra és el total dels
pressupostos, però entenem, per l'explicació que ha donat el Sr.
Balanzat, que és en aquest mateix senti, que fan la proposta
número 3. A la vegada entenem que les que afecten a carreteres
són semblants a les nostres, així com la línia ferroviària. I
respecte al model educatiu de la Comunitat Autònoma és
igualment semblant a una proposta de resolució nostra.
Respecte a les propostes de resolució presentades per Unió
Mallorquina, igualment donam suport a totes elles excepte a la
proposta de resolució número 14, que fa referència a la
proposició de Llei de règim econòmic i fiscal especial per a les
Illes Balears, ja que allò que significa aquesta resolució és que
es mantengui l'esperit d'aquesta proposició de llei en els termes
en què es va aprovar, quan és una llei que, en el Congrés dels
Diputats, ha tengut una proposta alternativa presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida en el Congrés dels
Diputats i, a més a més, a part d'aquesta proposta alternativa
que va ser rebutjada, tenim moltes esmenes parcials a presentar
en el debat. Per tant, demanaríem votació separada de la
proposta de resolució número 14 del Grup Parlamentari Mixt en
allò que fa referència a aquesta proposta de la Llei de règim
econòmic i fiscal, i donam suport a tota la resta de propostes
presentades també per Unió Mallorquina. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputat. El diputat Sr. Ramon Orfila,
per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, Sr. President. Podria dir que assumesc, en la
pràctica totalitat i amb una excepció, la intervenció que ha
hagut de fer la portaveu que m'ha precedit en l'ús de la paraula,
però em permetin que simplement digui que assumim totes les
propostes que ha presentat el Grup Mixt, tant les que van
signades pel Sr. Balanzat com les que estan firmades per la
portaveu, per dir-ho així, d'Unió Mallorquina, perquè coincidim
amb el seu contingut i coincidim amb el discurs que van fer ahir
quan van defensar la posició que tenen respecte del discurs i del
posicionament del Govern respecte de la situació de la
Comunitat Autònoma, i també amb el plantejament o la
presentació que avui ha fet el Sr. Balanzat des de la tribuna, una
presentació, una intervenció que no només ha confirmat que
tenia raó el president quan parlava de possibles sospites d'una
certa simpatia socialista per part del diputat verd -i perdoni que
li posi color així i prou- sinó que, fins i tot, ens fa pensar que
les seves simpaties, a més de socialistes, poden arribar a ser
quasi nacionalistes, i açò ens fa pensar que vostè s'ho hauria de
mirar. De tota manera li he de dir que m'ha agradat molt la seva
camisa verda i pens que, d'alguna forma, és un retorn als seus
orígens. Gràcies.

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
senyor portaveu del Grup Mixt, no tengui por que l'acusin
de socialista. Recordi que en els països seriosos -Alemanya
ho és- Els Verds voten normalment i formen govern i
governen d'una manera raonada amb els socialdemòcrates,
que és l'equivalent dels socialistes espanyols.
Dit això, unes quantes puntualitzacions a les 24
propostes que presenta el Grup Mixt. En primer lloc naturalment, de les que hem de votar favorablement no faré
comentaris perquè se m'acabaria el temps- volia fer unes
petites matisacions al punt quart de les que vostè ha redactat
com a diputat verd dins el Grup Mixt, a on ens parla de no
crear carreteres de nou traçat i fer un manteniment efectiu
de l'actual xarxa viària. Miri, jo admet que vostè sigui molt
verd, però no pensem que la xarxa viària actual és una cosa
miraculosa i que és la xarxa perfecta, és un heretatge, fins
i tot, d'antigues vies romanes -la de Palma fins a Alcúdia- hi
ha hagut modificacions medievals, modificacions
medievals, modificacions en el XIX i en el XX, i per què
ens hem d'aturar avui a mantenir estrictament el traçat que
tenim l'any 1997?, què té de miraculós aquest traçat?, i si
volem evitar travessar un poble, Vilafranca mateix, no hem
de fer un nou traçat?, si volem evitar travessar Muro i sa
Pobla no hem de sortir del poble amb una via per evitar
perills?, és més verd anar amb el nostre cotxe a fer fum i
contaminació per dins les poblacions que sortir a fora, cosa
que implica un nou traçat? Veu, vostè ja no està d'acord, la
proposta, senzillament, no s'aguanta; realment aquesta és
una proposta que queda molt bé de cara a la galeria, que no
hem de créixer més, que no hem de destruir més territori,
però a l'hora de la veritat, a l'hora de ser raonables, a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es necessiten nous
traçats. Quins?, això ja és un tema més espinós i delicat,
com s'han de fer, si han de tenir carrils de bicicleta o no:
com farem carrils-bici si deixam intacta la nostra xarxa?;
moltes vegades un carril-bici implica una nova via. Per tant,
li demanaria que la retiràs perquè si no, això, com que és
una proposta purament il•lusòria i negativa en la seva
aplicació, seria un disbarat donar-li suport i votaríem que
no.
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Una altra cosa en relació a les propostes del Grup Mixt: el
punt 14 diu que hem de mantenir, amb tots els termes amb els
quals es va aprovar, la Proposició de llei de règim econòmic i
fiscal especial per a les Illes Balears. Jo crec, i seria convenient
que en prenguessin nota de cara al futur, que allò que es pot
mantenir és allò raonable, el mateix que li he dit de les
carreteres de nou traçat. No, això és una proposta inviable, no
es pot mantenir; si vostè participava en un govern no ho podria
mantenir. La proposta que es va dur al Congrés dels Diputats
per part d'aquest parlament, però no amb el suport del Grup
Socialista, tenia un defecte: demanava tant que necessàriament
havien de dir que no, era absolutament impossible; l'error que
va cometre aquest parlament i pagaran tots els ciutadans de les
Illes Balears és que, per haver-se passat dels límits del que és
raonable, probablement al final jo quasi estic convençut que
quedarem per davall del límit del que raonablement es pot
defensar i aconseguir. Per tant, jo crec que, a hores d'ara, quan
per la part d'allà va anar a Madrid don Jaume i va tornar en
Jaimito, no hem de reiterar una proposta que ja s'ha demostrat
que és un fracàs total i que és el ridícul davant totes les
comunitats de tot l'Estat espanyol, que no pot trobar mai suport
d'altres grups parlamentaris i que, per tant, aquesta proposta
avui reiterar-la seria...; jo ho comprenc, hi ha una proposta d'un
grup polític determinat, nacionalista de Mallorca, que ho vol
defensar a capa i espasa -molt lògic- però raonablement aquesta
proposta ja no s'aguanta i el temps, en definitiva, ens està
donant la raó. Demanem i proposem el que és raonable.
Hi ha una altra proposta presentada també pel Grup Mixt,
pel diputat verd, que és el tema de la millora i adequació de
l'actual carretera Palma-Manacor renunciant al projecte de
construcció de l'autopista de Llevant. Miri, el tema és el
següent: podem resoldre el problema simplement millorant
l'actual carretera de Palma a Manacor? Vinculant això amb el
que vostè ens ha dit sobre el fet que no vol altres traçats,
significaria mantenir talment la mateixa carretera sense fer
rodones, sense sortir dels pobles, sense fregar Algaida, sense
travessar Vilafranca, allà a on vostè veurà com la gent mallorquins i estrangers- s'atura alegrement a comprar fruita
damunt la carretera, una carretera amb un trànsit viari de mils
i mils de cotxes, i naturalment hi ha accidents greus i és una
carretera de molt alta sinistrabilitat. Hem de renunciar a un
projecte de construcció?, home!, si el coneguéssim podríem
renunciar, però, a on és? El Govern practica una política de
secretisme en matèria d'autopistes i li diré amb coneixement de
causa, perquè pràcticament vàrem haver de segrestar -és una
paraula un poquet forta- en fi, vàrem aconseguir per vies
indirectes un avantprojecte del traçat que té la prolongació cap
a Alcúdia, que travessa els termes d'Inca, Selva, Campanet, sa
Pobla, etc., perquè el Govern no donava informació als
ciutadans i tothom estava preocupat de si l'autopista passava per
dins la seva finca, si li tomaven la casa o si no li tomaven, i jo
crec que, en aquest moment, a l'autopista de Palma-Manacor,
el Govern, d'una vegada, hauria de sortir i hauria de parlar
clarament sobre quins avantprojectes té o quin projecte té i quin
és el que li agrada més, perquè així sabríem a qui afecta, a qui
no afecta, la gent i els municipis, les corporacions locals
afectades per aquesta autopista podrien fer les al•legacions...
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EL SR.PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.
EL SR. PONS I PONS:
Sí, no pretenc allargar-me però em doni mig minutet.
Això és la qüestió fonamental. Per tant, no és que estiguem
en contra que es faci de Palma a Llevant una via que
resolgui els problemes que no pot resoldre l'actual traçat de
Palma a Manacor, que és altíssimament perillós, però
nosaltres, si de cas, renunciarem a un projecte en el moment
que el coneguem. Si creim que destrueix territori sense
necessitat, si creim que té un impacte ambiental que és molt
fort, si no dóna proteccions com es poden veure a les
autopistes d'Europa, proteccions acústiques en un moment
determinat perquè és molt important crear una barrera
acústica, les nostres autovies no en tenen cap i, per tant, el
renou, si en un moment determinat es pot evitar, s'ha
d'evitar; quan coneguem aquest projecte sabrem si és bo o
dolent, direm sí o no o ens abstendrem, però avui, sense
conèixer-lo, evidentment nosaltres no ens podem pronunciar
i, per tant, ens abstendrem. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu Sr.
Rovira.
EL SR. ROVIRA I ALÓS:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar me posicionaré sobre las propuestas del Sr.
Balanzat y le explicaré que, en cuanto a la primera
propuesta como ya le dijimos el año pasado, el Grupo
Popular es el máximo interesado en que se protejan las
Salinas de Ibiza; de hecho hay una propuesta en este
parlamento, que se ha aprobado, que dice que las Salinas de
Ibiza deben ser parque natural. En ese sentido le vuelvo a
decir lo que ya se le dijo el año pasado: usted pide un plan
especial de gestión y protección de las Salinas y se lo pide
a la Comunidad Autónoma; primero, esa figura no existe; en
segundo lugar, no es la Comunidad Autónoma, en estos
momentos, quien tiene que hacer ningún tipo de plan
especial; en todo caso, en estos momentos hay un recurso
presentado, hay un tema que está sub iudice, hay un tema
que en estos momentos no depende del Gobierno balear y
que cuando dependa de este gobierno balear le puedo
asegurar que las Salinas estarán protegidas y seguirán
protegidas.
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En segundo lugar le decimos que las directrices de
ordenación territorial ya están, a partir de hoy estarán en
período de discusión y que no creemos que sea necesario crear
un nuevo tipo de órgano específico de debate. Creemos que es
socialmente plural el hecho de que se pongan a disposición de
toda la sociedad.
En tercer lugar, en cuanto a la partida del 0,7, si usted lo
modifica y aquí donde pone 98 pone 99 nosotros se la
aprobaremos; hay un compromiso de este gobierno que dice
que en el año 99 será efectivo este 0,7; en estos momentos -ya
le aviso y con permiso del Gobierno- para este próximo
presupuesto se van a destinar más de 500 millones de pesetas
a esta partida.
En cuanto a las propuestas 4 y 5, que hacen referencia a las
carreteras, como usted comprenderá nosotros sí que queremos
ese nuevo trazado de la autopista de Llevant y también creemos
que es necesario, de la misma manera que lo ha indicado el
PSOE, que se modifique el trazado de algunas de las carreteras
que hay actualmente, y no podemos apoyar ni la cuarta
propuesta ni la quinta propuesta.
En cuanto a la propuesta número 6 es un tema de
prioridades. El Gobierno ya marcó ayer y anteayer las
prioridades en cuanto a ferrocarril: se ha dicho que se pretende
llegar hasta el puerto de Alcudia; nosotros en este momento no
queremos marcarnos como prioridad esta línea que usted marca
aquí, Palma-Manacor-Artá; en un futuro el Gobierno ha dicho
que ya lo estudiaría.
En cuanto a la propuesta número 7 le pediría una
transacción en función del interés que podemos tener todos en
consensuar y en el diálogo, y en tema educativo, más que en
ningún otro tema, lo que está claro es que aquí es importante
introducir la palabra "intentar consensuar"; está claro que no
todo se consensuará, supongo; el Grupo Popular le pide que
introduzca la palabra "e intentar consensuar con todos los
sectores implicados", de tal manera que deje un poco la puerta
abierta para que el Gobierno balear pueda presentar este
modelo educativo y pueda intentar consensuarlo y, si no es
posible consensuar este modelo, pues, mire, algo habrá que
hacer, no lo podremos dejar sobre la mesa para siempre.
En cuanto a las propuestas del Grupo Mixto, del Grupo de
Unión Mallorquina, perdón, quiero decirles que la primera, la
número 8, supongo que debe estar mal redactada, en primer
lugar porque las propuestas del año 97 todavía no las hemos
aprobado, supongo que se refieren ustedes a las del 96. En
cualquier caso no vamos a apoyar esta propuesta número 8.

La propuesta número 9 la vamos a votar favorablemente.
Estamos todos de acuerdo en el hecho que se necesita el
máximo autogobierno que permite la Constitución y el
marco legal vigente en este momento.
En cuanto a la propuesta número 10 vamos a votar que
no. La 11 también vamos a votar que no, entre otras cosas
porque ya se ha hecho por decreto esta regulación del
tiempo compartido. En cuanto a la propuesta número 12
también vamos a votar que no porque creemos que en estos
momentos ya se va a dar la máxima publicidad a estas
directrices y además creemos que está claro que la gente, la
población, lo va a tener a su disposición desde este mismo
momento. En cuanto a la propuesta número 13 le vamos a
votar que no, también.
La propuesta número 14 nuestra intención seria poder
votar que sí a mantener el espíritu que ha inspirado la
Proposición de ley de régimen económico y fiscal, pero hay
que recordarles que lo que este gobierno quiere es
consensuar esta proposición de ley, consensuarla, sobre
todo, con el Partido Socialista que es un partido que está
ampliamente representado en el Congreso de los Diputados
en Madrid; en este sentido, si nosotros votásemos que sí,
votásemos favorablemente a esta propuesta número 14, ese
consenso no sería posible y nosotros no queremos cerrar la
puerta al posible consenso con el Partido Socialista.
En cuanto a la propuesta número 15 por supuesto que
vamos a votar que sí; de hecho creemos que esas reuniones
y ese consenso para buscar esa modificación del Plan de
tratamiento y eliminación de residuos sólidos está en
marcha y se está trabajando en ello y votaremos que sí, por
lo tanto, a esta número 15. En cuanto a la número 16 vamos
a votar que no y la número 17, si ustedes retiran el plazo de
tres meses la votaríamos a favor y dejaríamos que el
Gobierno mantenga su agenda en este plan de transporte
público.
En cuanto a la propuesta que han firmado todos ustedes
referente al filibusterismo parlamentario, ¿qué quiere que le
diga, Sr. Balanzat, que yo no esté sufriendo en estos
momentos en otra institución? Le puedo asegurar que si en
esta institución se tuviese el mismo tratamiento que se tiene
en otras administraciones de esta comunidad autónoma no
hubiesen ustedes firmado esta propuesta aquí. El Presidente
de la Cámara llevó el debate según lo que el Partido Popular
cree, en sus perfectos términos, perfectamente ordenado, y
no hubo discriminación para que nadie pudiese participar y,
de hecho, se quejan cuando hablan poco con los grupos
minoritarios, se quejan cuando hablan mucho con los grupos
minoritarios, se quejan cuando hablan poco, se quejan
cuando hablan mucho: ¿qué quieren?, ¿que hable, que no
hable, que se les responda, que no se les responda? Nosotros
creemos que ayer el Presidente de la Comunidad hizo un
esfuerzo para poderles responder a todos y que se les
respondió en los justos términos y tal como marca el
Reglamento. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència entén que
vostè ha fet dues propostes concretes de transacció; una que fa
referència a la número 7, Sr. Balanzat, a on diria: "El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma
a definir, a intentar consensuar amb tots els sectors implicats de
la comunitat educativa, el model educatiu de les Illes Balears";
és així? Sr. Balanzat, l'accepta?
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Sí, sí, l'accept, Sr. President.
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EL SR. ROVIRA I ALÓS:
Sr. Presidente, había hecho otra propuesta: en la número
3 había propuesto al Sr. Balanzat que modificasen el año 98
por año 99, y en cuanto a lo que me acaban de pedir, no,
nosotros solicitaríamos que se retirase el plazo en la número
17 y que no se hiciese referencia a ningún plazo.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, pel que es veu a la proposta número 3 ja s'ha fet la
indicació d'una manera palesa (...) que no s'accepta, i la
número 17 tampoc. Per tant, continuaran tal com estan
presentades pels grups. Moltes gràcies.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):
Sr. President...

Té la paraula el representant del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida per fer la defensa de les seves propostes,
el Sr. Grosske.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per què em demana la paraula?

Per disposició del Sr. President, s'inserten les 34 propostes
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears:

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):
És que he detectat un error i no m'agradaria que el
Parlament ni cap grup parlamentari fes el ridícul. En els punts
10, 12, 14 i 16 del Grup Parlamentari Mixt, a la part firmada
per la Sra. Maria Antònia Munar, veim que parla d'instar el
Govern de la Comunitat Autònoma a la presentació davant
aquest parlament de diferents iniciatives, proposicions de llei o
diferents plans. Vull recordar que en català correcte "davant"
equival al castellà "delante" i, naturalment, s'ha de presentar
"en" aquest parlament i no "davant" aquest parlament, no en el
carrer del Conquistador ni del Palau Reial; ho dic perquè
convendria que estirassin les orelles al seu corrector d'estil
perquè és un error que reiteradament es produeix.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pons, per aquesta magnífica ajuda.
Anem a les transaccions. Sr. Balanzat, perdó, Sra. Maria
Antònia Munar, n'hi ha una, que és la número 17, la darrera,
que li demanen que llevi el termini per poder-li donar suport, hi
estan d'acord?
EL SR. PASCUAL I RIBOT:
Sí, gràcies, Sr. President. Estaríem disposats a canviar el
termini, no a eliminar-lo, és a dir, jo crec que hauria de fer una
proposta, per exemple un any, i l'acceptaríem; ara, clar,
indefinit jo crec que no es pot acceptar. Acceptaríem el termini
el més llarg possible.
Bé, vull aprofitar per donar les gràcies al Sr. Pons, però jo
crec que tothom ho havia entès, eh?

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos,
un projecte de llei de creació del Consell Assessor de la
publicitat i comunicació institucional, amb l'objectiu d'establir
els mecanismes de control suficients sobre la política de
publicitat i comunicacions del Govern balear.
2.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'incompliment dels calendari previst pel desplegament de la
Llei d'Incompatibilitats de membres del Govern i alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per
estudiar el desenvolupament de la Llei de Consells insulars, el
paper d'aquests en el desplegament de l'autogovern i
l'experiència i possibles dèficits en la dotació de recursos de
les competències exercides, amb l'objectiu, si s'escau, de la
reforma de la Llei de Consells insulars per fer que aquestes
siguin institucions bàsiques en la política autonòmica.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
cessió als consells insulars de la gestió dels museus, arxius i
biblioteques de titularitat estatal, per completar les
competències dels consells insulars en matèria de promoció
cultural.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de Consells
insulars amb la remissió a la Cambra, en el termini de tres
mesos, de la Llei Reguladora del fons de compensació
interinsular, per a corregir els desequilibris existents al
conjunt de les Illes Balears.
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, una
ampliació del Pla de Residus sòlids urbans que doni prioritat a la
reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el
reciclatge per a cadascuna de les quatre illes i que no obligui a la
incineració com a sistema d'eliminació dels residus sòlids urbans.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, des de la declaració de Menorca reserva
de la biosfera, en les seves actuacions a l'illa de Menorca,
requerint per aquestes dictamen favorable del Consorci Menorca
Reserva de la Biosfera.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
sol•licitar del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera dictamen
previ a l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de Menorca.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu possible
al Parlament un projecte de llei de mesures d'estalvi d'aigua.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern central la gestió de la reserva natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a atorgar
als consells insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera els mitjans tècnics i humans necessaris per a la
redacció, a cada illa, del seu propi Pla d'Ordenació territorial
insular.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè en la seva política de carreteres s'eliminin aquelles
actuacions agressives com el projecte de l'autopista de Llevant a
Mallorca o l'autovia de l'aeroport a la ciutat d'Eivissa pel consum
excessiu del territori que signifiquen.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
en l'actuació programada en la millora de la xarxa viària de
Balears es prioritzi l'eliminació de punts negres, millora del
paviment, senyalització, ampliació on sigui necessari, que
signifiquin millora per a la seguretat i la comoditat en els
desplaçaments.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a reclamar del Govern de l'Estat les
competències relatives a la prestació social substitutòria.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i Social
per a l'any 1998.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a arbitrar l'augment de les partides
pressupostàries suficients als pressuposts per a l'any 1998, per
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les illes.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure dins els Pressuposts Generals de la CAIB del 1998, el
0,7% del total dels pressuposts per a cooperació i solidaritat
amb l'anomenat Tercer Món.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
estratègic de drogodependències que desenvolupi el document
presentat i aprovat al Parlament el desembre del 1994.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
gerontològic que permeti donar resposta d'una manera
operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de
salut que permeti donar resposta d'una manera operativa a les
necessitats del sector a les nostres illes.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
d'atenció a l'immigrant que permeti donar resposta d'una
manera operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de
pobresa i exclusió social que permeti donar resposta d'una
manera operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
d'habitatge que permeti donar resposta d'una manera
operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un annex del Pla de la sida elaborat, que fixi un
calendari d'actuacions a dur a terme, defineixi els recursos
materials, organitzatius, tècnics i pressupostaris amb què
comptarà, estableixi sistemes eficaços de coordinació
institucional i defineixi les competències dels diferents nivells
de l'administració i dels altres organismes implicats, per tal de
donar-li una vertadera estructura de pla que permeti donar
resposta d'una manera operativa a les necessitats del sector a
les nostres illes.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
quantificar cadascun dels programes del Pla d'Atenció a la
infància i l'adolescència en risc -1996/1999- aprovat pel
Parlament balear, i a establir el calendari i abast de la seva
aplicació.
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26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei de
creació del Consell de Cooperació de les Illes Balears amb
l'objectiu principal d'assegurar la participació de les
organitzacions implicades en la definició i correcta aplicació dels
criteris que han d'orientar els programes de cooperació amb
l'anomenat Tercer Món.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació del II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona amb participació dels agents
socials, organitzacions socials i organitzacions de dones.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a obrir
la Comissió Mixta entre l'Insalud i el Govern balear per assegurar
la participació de municipis, organitzacions sindicals i
professionals i associacions ciutadanes implicades.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revocar el Decret de creació del Consell Assessor en matèria de
pol'tica cultural i la seva substitució per una comissió de
coordinació de política cultural i artística amb la participació dels
consells insulars.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern , una
vegada assumides les competències en educació, a negociar amb
els ajuntaments les prioritats i calendari de construcció dels nous
instituts d'Educació Secundària Obligatòria a Eivissa i Mallorca.
32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
instruments immediats de participació per tal d'elaborar
consensuadament el model educatiu de les Illes Balears.
33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
de contingut la Mesa de diàleg social convertint-la en una eina útil
per al seguiment del Pacte per a l'ocupació i per al seguiment de
polítiques sectorials i socials que puguin millorar les condicions
de vida dels treballadors i treballadores de la nostra comunitat.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar, dins l'oferta d'ocupació pública anunciada pel
President, totes les vacants existents dins l'Administració
autonòmica amb criteris de transparència i igualtat d'oportunitats.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President, senyores i senyors diputats, em permetran que
faci una defensa genèrica de les 34 proposicions que planteja,
en aquest plenari, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i que
m'estengui potser una mica més, sempre dins els 10 minuts
reglamentaris, en la proposta conjunta que hem presentat tots
els grups de l'oposició.
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Crec que es pot fer una defensa genèrica d'aquestes
propostes perquè totes elles se sustenten sobre la nostra
intervenció del dia d'ahir: les resolucions sobre temes
socials, les resolucions sobre temes mediambientals, les
institucionals, les que fan referència a carreteres, als
recursos naturals, a cultura, al finançament dels consells
insulars, al tema de la sida, al tema de l'ocupació, al control
sobre publicitat, a l'autopista de Llevant, al 0,7, a les
polítiques sectorials... Tot això ja ho vàrem argumentar en
el dia d'ahir a la nostra intervenció i seria una reiteració
tornar a incidir en els arguments. I això està a la nostra
intervenció perquè ahir nosaltres vàrem intentar, des de la
nostra modesta posició en aquest parlament, que ahir els
protagonistes del debat fossin els ciutadans d'aquesta
comunitat, els seus problemes, i vàrem intentar contrastar
els problemes dels ciutadans amb l'orientació de la política
general del Govern, que això és el títol del debat, per tal de
veure si aquesta política era adequada o no per a la resolució
d'aquests problemes. I dins aquesta intervenció jo crec que
vàrem parlar del tema de la corrupció, per exemple, cinc
minuts, màxim, d'una intervenció de 40 o de 45, amb
contundència, amb rigor, sense concessions, però
efectivament situant problema -que és gravíssim i que
donaria per parlar tres hores- dins el context general d'un
munt de problemes que també mereixen l'atenció de la
Cambra.
No obstant això, si ens demanam si aquesta és la
percepció que els ciutadans tenen avui del debat d'ahir, jo
crec que haurem de contestar que no; i aquí va una mica el
sentit d'aquesta proposició conjunta que presenta l'oposició.
El que varen percebre els ciutadans del debat d'ahir no és
aquest protagonisme seu en el debat, el que varen percebre
és un clima general de to molt baix, de polseguera, de
confusió, allunyat dels seus problemes reals, de baralla de
navajeros va dir un portaveu; i és un clima que va ser
imposat aprofitant les atribucions que li dóna el Reglament
pel president de la Comunitat Autònoma.
Però jo -i lament que no sigui aquí davant per dir-li
directament- tampoc no li retrec excessivament. Podia fer
una altra cosa el Sr. Matas?, ell ens podia presentar un
balanç de la seva actuació, de la seva posició, de la situació
del seu govern i del seu grup parlamentari, objectiva,
tranquil•la, serena, davant el Parlament i davant els
ciutadans? Evidentment no podia, no hagués aguantat cinc
minuts. La seva única arma, i és la mateixa que va emprar
l'any 96 en aquest mateix debat, és fer això, filibusterisme,
utilització abusiva del temps, descentrar el debat, i sobretot
donar un missatge a la ciutadania: “Bé, tots com a mínim
són igual de bruts que nosaltres”. Aquest és el missatge, que
jo crec que no va aconseguir transmetre, però va ser el seu
intent. És a dir, una mica repartir brutícia pertot.
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I acab ja, Sr. President, i a més no se m'ha encès el llum, o
sia que avui vaig més alerta que ahir. Això és una reflexió, jo
crec que és important: Quan Esquerra Unida demana
responsabilitats polítiques, quan es critica el tancament del
Govern, del Partit Popular i del Grup Parlamentari Popular en
torn de la corrupció i dels corruptes, no es fa per un afany de
venjança, de persecució a unes determinades persones, per un
afany de mirar cap al passat, no es fa per això. Es fa perquè si
no es donen aquestes condicions de responsabilitats polítiques,
de renovació, de sortida de la política de la gent implicada en
casos de corrupció, el que feim és viciar el clima polític i el
funcionament institucional, i això és el que va passar ahir en
aquest parlament, i és el que va passar l'any passat en aquest
mateix debat de política general, perquè aquesta depuració de
responsabilitats polítiques, aquesta renovació de la gent és
absolutament necessària com a condició de futur per tenir un
clima polític normalitzat, un respecte per part de tots a les
institucions i perquè efectivament els protagonistes d'aquesta
casa siguin els ciutadans i els seus problemes. Això és l'objectiu
quan s'és rigorós en la lluita contra la corrupció i en la
sol•licitud de responsabilitats polítiques. Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir per fixar
la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar que els
diputats d'Unió Mallorquina i Els Verds donarem suport a totes
i cadascuna de les propostes presentades per Esquerra Unida.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Per part del PSM té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, Sr. President. Vull dir també que donarem suport
a totes les propostes presentades per Esquerra Unida, tant les
que fan referència a la política d'ordenació territorial, amb les
quals hi ha una coincidència absoluta; les propostes de
regeneració de la vida pública, amb les quals també coincidim
en la seva totalitat; i les que fan referència al desenvolupament
estatutari, qüestions pendent per part d'aquesta cambra que
pensam que és ben hora que s'assumeixin.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Socialista, té la paraula
el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:
Gràcies, Sr. President. El que avui feim jo crec que és
una part molt important del debat de l'estat de la Comunitat,
i aquesta importància no es tradueix possiblement en
l'expectació que hi hauria d'haver en aquesta cambra, i tots
els ciutadans que per ventura ens estan veient avui, han de
saber que avui es debaten les propostes en positiu que tots
els grups fan cap al Govern, i és de lamentar que
pràcticament de tots els membres del Govern només hi ha
dos consellers presents a la sala.
Nosaltres donarem suport a la majoria de propostes de
resolució d'Esquerra Unida, i faré un parell de comentaris a
aquelles que jo crec possiblement més transcendents. Sobre
el tema del consell assessor de la publicitat institucional,
cerc recordar que es va dur una proposició no de llei ja a
aquest parlament, li varen donar suport tots els grups de
l'oposició, el Partit Popular no hi va estar d'acord;
curiosament es va dur una proposta l'altre dia al Consell
Insular i varen votar que sí, amb un argument jo crec que
pelegrí, dient que el que era bo per a una institució no ho era
per una altra.
Llei d'incompatibilitats: Hi ha lleis en aquest parlament
que no sap ben bé per què s'eternitzen. S'ha de rebutjar el
retard del desplegament d'aquesta llei, de la posada en
marxa.
El tema dels consells insulars crec que és un tema molt
interessant, és una proposta que es va fer l'any passat i ja
també la vàrem comentar. És important, jo crec que és
bàsic, reconduir el tema del desplegament de competències
cap al Consell Insular amb una adequada dotació; no podem
acudir a aquest espectacle lamentable a què s'està acudint
continuadament de “jo et vull donar competències; jo no les
vull rebre perquè estan mal dotades”. S'ha de crear aquesta
comissió no permanent. Jo fins i tot diria que en aquesta
comissió no permanent participassin experts que puguin
ajudar a redactar uns dictàmens que puguin ser no
vinculants, però que ens puguin donar una pista com han
d'estar dotades les competències, que en definitiva és el més
important.
Fons de compensació: Absolutament d'acord. Ja haurem
de tornar a rescatar el debat del 50, 25, 25, perquè ja està
absolutament antiquat, les comunitats autònomes han
millorat en termes generals el seu finançament, i és normal
que les corporacions locals, les institucions que tenen major
presència a primera línia amb els ciutadans tenguin cada
vegada més competències i més dotacions.
Pla de residus: Nosaltres votarem que sí, deixant clar un
tema que crec que també és important, i és que la nostra
interpretació de la proposta és la necessitat de reforma del
Pla de residus sòlids urbans per tal d'incloure els sistemes de
recollida selectiva i reciclatge.
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Ens entendrem a la proposta número 12, quasi sense
importar repetir els arguments que ha donat el company Damià
Pons amb el tema del nou traçat d'autopista-autovia. Nosaltres
som partidaris no d'eliminar projectes, som partidaris que es
presentin projectes minimitzant l'impacte ambiental, projectes
no agressius amb el medi ambient, projectes amb traçats
coherents, i difícilment es pot rebutjar una cosa que no es
coneix. En el moment en què es conegui ens pronunciarem.
Un aspecte també molt important, i crec que és un tema que
s'està analitzant també a la Comissió de sinistrabilitat a les
carreteres de Balears, és el tema dels punts negres. Jo crec que
no es fa massa feina en aquest tema. Els punts negres de les
nostres carreteres es podrien corregir moltíssims d'ells
analitzant les causes dels accidents, eliminant determinades
barreres que continuadament estan provocant molts de morts.
Al 0,7% sí que vull fer una referència. Sempre m'han
interessat molt les coses en què la societat civil sempre va per
davant de les institucions i dels polítics. El tema de la
solidaritat internacional és una prova d'això; la societat va
donar una mostra de generositat, es va avançar a les institucions
polítiques, i les institucions han anat una mica al carro d'aquest
tema. Jo crec que el 0,7 s'ha de veure no pel que representa
aplicat a una quantitat -que sempre ens pot parèixer moltíssimsinó que s'ha d'analitzar des de l'inici, que vol dir que el 99,3%
queda aquí, el 0,7% se'n va cap allà. I sí m'agradaria fer una
recomanació, encara que no hi sigui present, al Sr. Matas, i és
que visiti les realitzacions que s'han finançat amb aquest 0,7.
Estic segur que quan torni de veure les coses que es fan amb
una cosa tan important com aquesta, segur que no podrà
plantejar i no plantejarà a davant aquest parlament un 0,7
capitidisminuït com el que s'aplicarà l'any que ve.
Donarem també suport a tot el retall de plans que presenten,
i un altre punt al qual també donarem suport, però li vull fer el
comentari, és a la proposta de resolució número 29, que diu que
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i
la Generalitat de València”. No crec que en aquest moment a la
Generalitat de València trobin interlocutor perquè s'està
convertint, lamentablement, amb el paradigma de la involució
lingüística. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Popular té la
paraula el seu portaveu Sr. Joan Marí i Tur.
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EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
mateix que ha fet el portaveu d'Esquerra Unida, que ha
començat per aquesta proposta de resolució que presenta, el
Grup Popular evidentment li dirà que no. Algun company
meu ja ha explicat una mica els motius, i a mi m'agradaria
tan sols fer reflexionar els proposants d'aquesta resolucions,
que el que passa és que no accepten que el nostre president
va tenir una gran actuació, i que tots junts no varen poder
amb un sol. Si l'actuació del president de la Cambra hagués
set una altra que no hagués estat d'acord amb el Reglament,
sí que nosaltres li donaríem suport, però tant l'actuació del
president de la Cambra, com sobretot l'actuació del
president del Govern, va ser escrupolosa, i val a dir que mai,
mai, el president del Govern va baixar als nivells de
claveguera, empr les mateixes paraules d'algun de vostès;
vostè, Sr. Grosske proposant, no es va haver de posar ni els
guants ni les botes per baixar a les clavegueres. Nosaltres no
hi (ÿ) baixar a les clavegueres, i per tant qui va emprar
vocabulari poc propi per a aquesta cambra, qui va emprar un
vocabulari que, evidentment, els que ens estaven veient o
escoltant no podien de cap de les maneres, no va ser
precisament el president del Govern, que va estar
respectuosíssim, no va aixecar mai la seva veu, i sempre va
estar disposat al col•loqui i al diàleg. El que passa, i ho
repetesc, i així ho han recollit alguns mitjans de
comunicació, que els va agafar a tots vostès -a vostè
especialment, Sr. Grosske- amb el peu canviat, i de cap de
les maneres ho volen acceptar. I això ha motivat que crec
que precisament vostè redactés aquesta proposta de
resolució i que la fes firmar als altres grups parlamentaris.
Evidentment no tan sols no estam d'acord amb aquesta
proposta de resolució, sinó que estam absolutament d'acord
amb la digníssima actuació del president d'aquesta
comunitat autònoma i de la manera amb què el president del
Parlament va portar endavant aquest debat de l'estat de
l'autonomia.
Per tant, no a aquesta proposta de resolució, com també
no a les 30 resolucions que vostè ens presenta. A 30 no i a
4 sí. A la número 1 evidentment no, i no la llegirem una
altra vegada. A la 2, vostè sap molt bé que la Llei ja va ser
aprovada, i que properament s'aprovarà el reglament. Seria
bo que aquestes mateixes exigències que vostès demanen
aquí les portassin allà, i quan dic allà dic endavant, o a
davant, que no sé exactament com s'ha de dir.
Quant a la proposició número 3, també li deim que no
perquè ja hi ha la comissió tècnica, i a més ja està
constituïda també la comissió de reforma de l'Estatut. Quant
a la número 4, també li direm que no, no per una simple
voluntat de sempre dir que no al que vostès proposen, sinó
senzillament perquè si vostè es mira l'article 12 de l'Estatut
d'Autonomia veurà que realment, en no ser que es trobàs
una argúcia legal que en aquests moments nosaltres no
volem buscar, no es pot accedir a això que vostè demana,
perquè el punt número 9 d'aquest article 12 diu que “la
gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal
que no es reservi l'Estat corresponen a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Al punt 5 també li direm que no; al punt 6 també que no; al
7 igualment que no, entre d'altres coses perquè ja hi ha els
organismes encarregats de tirar-ho endavant. Al 8 també que
no; 9 no; 10 no; 11 tampoc; 12 tampoc -i no puc explicar
perquè el llum ja està encès- 13 sí, al 13, malgrat el malefici del
número 13, li direm que sí, i no cal que li donem una explicació
més llarga perquè vostè ja ho entén.
Al número 14 no; al 15 també no, entre d'altres coses perquè
ja hi ha un pacte amb els agents socials. Al número 16, d'això
en parlarem al debat dels pressuposts; al 17 no; 18 tampoc; 19
tampoc. Al 20 tampoc; 21 tampoc; 22 no; 23 no; 24 no; 25
tampoc; 26 tampoc, entre altres coses al 26 perquè ja existeix
un decret, que no cal fer cas a la seva proposta de resolució. A
la 27, ja hi ha una comissió, i per tant no en creem més, que ja
n'hi ha abastament. A la 28 tampoc; i a la 29 sí, miri per on aquí
hi estam d'acord, fent realitat una vegada més les paraules que
va dir ahir el president, que cadascuna de les comunitats a ca
seva, però totes juntes podem fer molt; per tant, sí.
Ja acab, Sr. President. La 30 no; la 31 sí, si vostè hi afegeix que
a més dels ajuntaments es consultarà als consells insulars. La
32 no, la 33 sí. A la 34 li volíem oferir una transacció, però no
perdrem temps i li direm que no.
Per tant, acabaré així com he començat. Per a mi la més
important de totes ha set la que vostès han presentat tots junts,
però ja saben: Tots junts no podem amb nosaltres, que som
majoria. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Grosske, entenc que el Sr. Marí
Tur, portaveu del Grup Popular, li ofereix una transacció a la
31, allà on diu “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern, una vegada assumides les competències en educació,
a negociar amb els ajuntaments i els consells insulars”. Hi està
d'acord?
Gràcies. Passam, idò, a debatre les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari PSM. Per defensar-les té la
paraula el Sr. Alorda.
Per disposició del Sr. President, s'insertes les 21 propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM:
1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el seu
rebuig a la taxa aeroportuària, com ja va expressar, per
unanimitat, el Ple de la Cambra dia 17 d'ocutbre de 1996.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de forma
immediata la tramitació de la reforma del Reglament de la
Cambra de tal manera que sigui possible la creació de comissions
no permanents d'investigació sense la necessitat de comptar amb
el suport de la majoria de la Cambra.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de forma
immediata una comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
4. El Parlament de les Illes Balears manifesta la voluntat
d'aprovar en aquesta legislatura un projecte de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que equipari a nivell
competencial les Balears amb les comunitats autònomes que
accediren a l'autonomia per l'article 151 de la Constitució
Espanyola.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions de l'Estat a les Balears el 1997 han estat per davall
de la mitjana de les inversions estatals a la resta de comunitats
autònomes i insta el Govern de les Illes Balears a reivindicar
per al 1998 l'equiparació, com a mínim, de les inversions de
l'Estat a les Balears amb la mitjana.
6. El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a la
Mesa del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent
de la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estata donar compliment al conveni de col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient sobre actuacions per al proveïment
d'aigua i condicionament de torrents a les Illes Balears,
executant dins l'any 1998 els projectes valorats en 3.000
milions de pessetes que figuren en el Pla general de torrents de
la CAIB.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
dins el primer trimestre de 1998 s'iniciïn les obres de
desviament de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per
Ferreries.
9. Ateses les previsions del Govern d'un augment del 20%
en el finançament de la Comunitat Autònoma, per al període
1997-2001, el Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'un ponència per tal de distribuir les dotacions econòmiques
corresponents a les competències atribuïdes als consells
insulars.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar el 0,7% efectiu dels Pressuposts de 1998 de la
Comunitat a ajuda al Tercer Món.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en el termini de sis mesos la declaració de parc
natural de la Serra de Tramuntana.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini màxim de dos mesos signi l'acord adient
amb el Ministeri d'Educació i Cultura per a la catalogació com
a bilingües de les places d'ensenyança secundària.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar durant l'any 1998 la creació d'una emissora institucional
en llengua catalana adaptada -en la seva gestió i programació- a
la naturalesa pluriinsular del nostre país.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estendre
la ruta cicloturística a tots els municipis del Pla de Mallorca.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla Director Sectorial de residus sòlids urbans de
l'illa de Mallorca dins el mes d'octubre.
16. El Parlament de les Illes Balears acorda debatre i aprovar
els projectes de llei pendents de tramitació abans que no s'iniciï el
pròxim període de sessions.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
Pla de transports es doni prioritat a les inversions en matèria
ferroviària.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme les negociacions escaients per garantir que el Govern
central contracti les obres de l'Hospital d'Inca dins l'any 1998.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
elabori i presenti al Parlament de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, el Pla de salut mental, adaptat a les demandes i a la
realitat sanitària de les Illes Balears, atesa la necessitat d'enllestir
un vertadera reforma psiquiàtrica.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar la partida destinada al suport transitori comunitari.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
en el termini d'un mes, una comissió d'estudi, amb el seu
corresponent calendari de reunions, que tengui com a objectiu
avaluar el grau d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua
catalana en la perspectiva del compliment del manament de la Llei
de normalització lingüística que diu que els escolars en acabar els
seus estudis obligatoris han de tenir un coneixement oral i escrit
de la nostra llengua pròpia.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El PSM presentam una vintena de propostes de resolució. La
primera la redactàrem abans de saber que el PP en presentaria
una de semblant, de reafirmar, de tornar a expressar el rebuig
a la taxa aeroportuària, perquè vàrem tenir el dubte, amb la
defensa bastant aferrissada i bastant declarada del president
d'aquesta taxa, que aquesta cambra estigués canviant el seu
criteri aprovat l'any passat. Creim que la seguretat no és un
concepte que no s'ha de pagar, s'ha de pagar a través d'impostos
i no a través de taxes; que aquesta taxa agreuja la insularitat, de
moment l'únic reconeixement de la insularitat que ens ha donat
el PP: dues taxes aeroportuàries; i a més no podem entendre
com es fa defensa d'una taxa pel Govern central, i en canvi a
qualsevol proposta d'ecotaxa per entrades, qualsevol ecotaxa
que gravi especialment el col•lectiu dels turistes és rebuda amb
indignació pel Partit Popular. La darrera, vint duros es
demanava per entrades de turistes, pels residus, a unes recents
jornades sobre residus, amb les quals tots els ponents estaren
d'acord, i el representant del Govern va sortir indignat, que així
ens podíem carregar la qualitat i l'entrada de turistes a les Illes
Balears. Eren vint duros.
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El segon punt era -ja la férem també l'any passat- el tema
de les comissions d'investigació. Voldríem demanar al PP
que fos conscient i que fos coherent amb la proposta estatal
que les comissions d'investigació no haguessin de ser per
majoria, de la mateixa manera que, com ens ha dit molt bé,
entre tots volem comissió, però tots no podem contra el
Partit Popular, que si les vol bloquejar les bloqueja i no es
deixa investigar de res, quan hem vist sentències on es fa
votar els morts, on es fa pagar els regidors -encara no hi ha
una sentència, però ja va ben avançada- per mocions de
censura, quan es fan contractacions, aquí sí que hi ha
sentència, en la qual es diu que es cobra el partit, els
advocats dient que és una pràctica habitual; creim que és el
mínim -moix escaldat aigua freda tem- de veure què hi ha
en tot això. N'hem demanat un reguitzell, no hem vist cap
mena d'obertura per part del Partit Popular que, com molt bé
se'ns ha dit, té majoria i per tant fa el que vol. Crec que en
aquest tema no es pot actuar d'aquesta manera. No parlaré
de micròfons dins ajuntaments, no parlaré de pagar
funcionaris inexistent, perquè evidentment parlaríem
d'administració local, i nosaltres pensam que encara estam
en les resolucions del debat de l'autonomia.
Enganxaré aquí, per la similitud, amb la proposta
conjunta de l'oposició. Crec que tots els grups hem fet
l'esforç ahir de no caure en una temptació enorme quan es
parla del Partit Popular i del Govern balear, que és recrearnos en la brutícia que ens ha ofert aquests anys el PP, que va
a tones. Feim l'esforç de no entrar a sac en tot aquest tema,
d'intentar fer un debat polític, un debat d'idees, i se'ns
contesta ben al contrari només jugant a aquest altre joc
d'acusacions, algunes d'elles bastant absurdes. Un sol
objectiu, ja s'ha dit: “tots són iguals. Nosaltres som dolents,
però els altres no vos penseu que se'n salvin”. Crec que és
greu, crec que el PP ens demostra una vegada més que no
mereix tanta deferència, que no hem d'intentar el debat
polític, amb ells s'ha de parlar de corrupció i de corrupció,
i venga i tornarem a corrupció. Probablement dins aquest
debat guanyarem per golejada, està bastant clar, però a un
preu absurd, que és fastiguejar absolutament els ciutadans.
Creim que no es mereixen els ciutadans d'aquest país
aquesta mena de debats.
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Al punt tercer, i al cinquè, volem que la Cambra constati la
diferència de pessetes-habitant que en aquest moment reben els
ciutadans de les Illes Balears i es constati una vegada més
l'espoliació econòmic que patim. La solidaritat per al nostre
grup consisteix en el fet que pagui més qui més té, però que a
canvi tots els ciutadans rebin els mateixos serveis. Això no
succeeix en aquest moment. No podem entendre de cap de les
maneres que els alumnes de les Illes Balears, que els malalts de
les Illes Balears surtin més barats a l'Estat que surten a la restaÿ
que surtin més barats a les Illes Balears, perdó, del que hi
surten a la resta de l'Estat.
També tenim un quart punt, que és una cosa que el PP va
dient sistemàticament, però que després quan arriba el moment
no compleix, l'autonomia de primera. Volem que aquesta
reforma de l'Estatut serveixi bàsicament per una cosa: per
equiparar-nos al nivell d'autogovern que tenen des de l'any 79
-el cadàver del dictador per ventura encara no estava refredat
del tot- en aquell moment Catalunya, País Basc, Galícia,
arribaren a un sostre competencials que encara a nosaltres se'ns
tracta de radicals quan demanam que avui el tenguin les Illes
Balears. No podem entendre l'acusació de radicals per intentar
arribar al sostre que el 79 ja tenien d'altri. Canàries hi ha arribat
bastant apropada en aquest moment, a la llei de desembre del
96; i en canvi nosaltres no podem tenir policia perquè els de
Madrid no ens ho consenten. Crec que és un mal plantejament.
Anem al sostre competencial, anem-hi amb decisió i no facem
rebaixes respecte de l'Estatut del 91.
La sisena és que es tramiti molt ràpidament, ja, el règim
fiscal, el règim especial, el règim que li diguin el que li diguin,
perquè sobretot cal sortir ja de la incertesa, i saber realment fins
a on fan comptes d'arribar i donar la cara.
Al punt setè demanam que s'apliqui el conveni de torrents.
No és l'únic, amb el Sr. Borrell de'n firmaren d'altres. Pacta sunt
servanda, pareixia que és una cosa que vostès ens venen amb el
conveni de carreteres. Els pactes s'han de complir, s'han de
respectar. Veient com és que s'han respectat tots els firmats
amb el Govern socialista, ens costa molt que ens digui aquí el
que es pagarà l'any 2004 i l'any 2005. El PP ens du sempre
propostes de 8, de 9, de 10 anys; però quan demanam els
pressupostos de l'any que ve, d'aquí a dos anys, que són els que
realment podem veure, sempre són quantitats molt més baixes.
Al punt vuitè, vàrem quedar molt impressionats quan se'ns
va dir que l'única carretera que passava pel mig d'un poble era
el cas de Ferreries. Nosaltres en coneixem d'altres, però si en tot
cas ens diu que l'única carretera de l'Estat espanyol que passa
pel mig d'un poble és la de Ferreries, això ho hem d'arreglar
immediatament. Aquest grup parlamentari ho ha demanat en
nombroses ocasions, i per tant demanam que sigui la primera
actuació dins el primer trimestre de l'any 98.

Al punt novè demanam un major finançament dels consells
insulars. No només no es dóna finançaments per temes
cabdals que ja té, com serveis socials, com cultura, com
esports, com cooperació, sinó que a més se'ls demana ara un
esforç addicional. Es diu que la desclassificació de terrenys
l'han de finançar els consells insulars, transferència 0
pessetes. No sembla de rebut, quan fins i tot es recomana
ara ja que es baixin els impostos, l'únic recàrrec que té, que
és ridícul per altra banda dins el finançament global dels
consells insulars. Donin transferències, donin poder als
consells insulars. No s'omplin la boca d'insularisme bord,
donin doblers. Creim que “hi ha altres coses molt més
importants que els doblers. Llàstima que siguin tan cares”,
deia Groucho Marx. Creim que comencin a aplicar-s'ho.
El punt 10 és sobre el 0,7. Tots els grups hi han incidit.
Creim que la solidaritat amb el tercer món no es pot
escatimar, no es pot ser estret amb aquest tema, i creim que
és ja dins l'any 98 quan s'ha de fer efectiu aquest compromís
social.
El punt 11 és sobre la serra de Tramuntana. Creim que
tenir una joia com la serra de Tramuntana i viure del turisme
és una vertadera aberració no convertir-la en un parc
natural, un parc natural que ha de fer possible viure-hi, que
ha de fer possible absolutament l'explotació econòmica,
però que ha de protegir tots els seus elements. Fins ara el PP
fins i tot no ha donat suport a la declaració de (ÿ) d'aquell
austríac que va venir per l'illa de Mallorca, per més senyes
Arxiduc Lluís Salvador. Creim que com a mínim tot el que
sigui protegir la serra de Tramuntana redundarà en benefici
de la millora de qualitat de vida dels illencs i d'un atractiu
turístic per a tots els visitants.
Aniré fent més via amb la desena que em falta. La 12 i
la 13 fan referència a la normalització, tant pel que siguin
per les places bilingües en l'ensenyança secundària com als
mitjans de comunicació, que també tenen naturalment una
altra funció de cohesió social, de centrar el debat sobre les
pròpies Illes Balears. Creim que és cabdal. En aquest
moments es parla que més del 50% dels joves parlen en
castellà, creim que aquí qualque cosa falla d'aquest
compromís de la Llei de normalització lingüística, que
tothom en sortir de l'escolarització sap i domina les dues
llengües. Això no s'està produint, tothom surt dominant la
llengua castellana, no així la llengua catalana. Aquest
govern està fallant estrepitosament en aquest compromís, i
creim que és ben hora que es redreci, molt especialment, no
cal dir-ho, la funció dels mitjans de comunicació en aquest
camp, que creim que no podem continar sent una comunitat
autònoma sense mitjans de comunicació, públics s'entén.
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El punt 15 és un punt especialment greu, en el qual el PP
s'ha recreat amb un cinisme al qual ja ens té habituats. El Pla
director de residus sòlids de l'illa de Mallorca és un pla que diu
que el cent per cent dels residus s'han d'incinerar, una aberració
anacrònica ja des del dia que es va publicar. Però així i tot
encara la mantenen. De viva veu se'ns va dient que estan
completament a favor del reciclatge, un reciclatge, però, que
prohibeixen a través de les seves normes. Duim aquí una
proposta de modificar immediatament dins el mes d'octubre,
dins aquest mes, el Pla director de residus sòlids de l'illa de
Mallorca, aprovació inicial naturalment. Molt millor una llei de
residus, però facin alguna cosa. A més en aquests moments està
partint un finançament important a través de la Llei
d'embalatges, que es posa en perill amb aquesta temeritat del
Govern balear, amb aquesta caparrudesa, en primer lloc per
posar en dificultats una altra institució, com el Consell Insular
de Mallorca, però al final ja no sabem ben bé per quin interès
espuri no es modifica el Pla director de residus sòlids urbans,
demanat en tres ocasions per unanimitat del Consell Insular de
Mallorca. Si això és insularisme, no podem entendre què podria
ser el centralisme balearista.
La 16, que el proper període de sessions discuteixi tots els
temes que hi ha pendents; la 17 una defensa del tren, ja que
pareix que el Govern està canviant aquell atac sistemàtic al
tren, la ridiculització que hem patit els nacionalistes demanant
un tren a les Illes Balears, ara pareix que no era tan mala idea.
Encantats. Facin-ho aviat, no ho declarin cap a l'any 2000 i
busques.
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El punt darrer és sobre garantir el tema de l'ensenyament
en llengua catalana, que hi hagi una comissió, que hi hagi
uns estudis per veure com és que més del 50% dels joves
parlen castellà, on falla la cohesió social que demanam
entorn d'una llengua, entorn del coneixement de la llengua
pròpia aquest país.
Crec que amb això queden defensades les nostres
propostes, confiam que seran admeses totes per unanimitat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Alorda. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Balanzat.
EL SR.BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que els
diputats d'Unió Mallorquina i Els Verds donarem suport a
totes les proposicions presentades pel PSM. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Portella.
EL SR. PORTELLA I COLL:

L'hospital d'Inca. No ens entra ja l'excusa de Palma o Inca,
de cap manera. El Pla director sanitari deia tots, en aquest
moment ja haurien d'estar fets tots, els llits per habitant i les
ratio respecte de l'Estat espanyol ens diuen tots, i per tant són
tots. Per tant l'hospital d'Inca el que s'ha de fer és contractar-lo
dins l'any 98 i inaugurar-los tots dins aquest segle. Creim que
és un compromís ineludible, i com a mínim, si ho ha de fer el
Govern central, indiscutiblement, però si el Govern balear, que
frueix de recursos tan grossos que fins i tot poden baixar els
impostos, facin primer l'hospital d'Inca, facin l'Hospital d'Inca,
i llavors ja es plantejaran d'altres objectius.
El punt dinou, i acab ja, Sr. President, gairebé. Crec que el
Dia internacional de la salut mental hauríem de demostrar la
sensibilitat, de la manera indigna com són tractats els malalts
mentals a la nostra comunitat autònoma. Avui, Dia de la salut
mental crec que és imprescindible que s'aprovi aquesta proposta
de presentar en el termini de dos mesos un pla de la salut
mental.
La situació del Psiquiàtric és caòtica, ens hauria de fer
empegueir, molt especialment si volem venir aquí a parlar que
les Illes Balears van bé i que som tan rics. Creim que aquesta
sensibilitat social envers uns malalts, oblidats en gran mesura
dins la societat, alguns d'ells, com a mínim, crec que
requereixen la nostra sensibilitat.
Igualment, el punt 20, sobre el Suport Transitori
Comunitari, coneixent com coneixem la situació de mancança,
de pobresa, de gent que viu fora del sistema que hi ha a les Illes
Balears, creim que no podem continuar donant gotes com les
que es donen avui al Suport Transitori Comunitari.

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, senyors membres del Govern, bon dia. Aquest acte
d'avui en què cada grup presenta propostes de resolució té
molt a veure, hi hauria de tenir molt a veure, amb el debat
que hem tengut aquests dos dies anteriors, encara que si
escoltam amb atenció aquestes propostes i el que sembla
que ha resultat ser el debat, hi ha una contradicció entre el
que passa al debat i el que als mitjans de comunicació la
gent ha pogut pensar que va ser el debat i el que són
aquestes propostes, molt més concretes en molts punts.
Per açò, perquè és un fet important, avi hem d'agrair
l'interès que tots els grups demostren en presentar propostes
de resolució i també l'interès de televisió a les Illes Balears
de donar aquest debat perquè la gent que el segueix a
estones aquests tres dies pugui tenir coneixement de quines
propostes presenta cada grup.
Ens posicionarem en les propostes de resolució amb el
Grup Nacionalista-PSM. Direm que, com que coincidim
bàsicament amb la intervenció en el debat d'ahir, en la
crítica a l'exercici del Govern i en la posició davant temes
polítics que va tenir el portaveu del Grup Nacionalista,
donarem suport a totes, els donarem suport, però sí que en
voldríem destacar algunes particularment, per tenir més
esment o per fer més consideracions.
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Lògicament, donarem suport a la primera, rebutjar com a
Parlament, com a representants de la població de les Illes
Balears, la taxa aeroportuària. Si enguany hi havia una taxa
nova, que és una taxa d'aproximació, una taxa de benvinguda,
si no tenim aquesta posició, possiblement l'any que ve hi haurà
una altra taxa nova, que serà una taxa d'enllunyament, una taxa
de comiat; amb el mateix raonament per posar aquesta, en
podem posar una altra en aquest sentit.
Quant a la reforma del reglament de la cambra per fer
possibles comissions d'investigació, és lògica, és clara, no
hauria de tenir dificultat perquè fos així, l'oposició té l'obligació
de fer un control del Govern i el reglament de la cambra té
l'obligació de permetre que aquest control es faci amb les
majors garanties possibles. Hi ha una idea, i en tenim una
proposició presentada per fer una relectura del reglament de la
cambra més àmplia, però aquesta concreta, que es puguin fer
comissions d'investigació és adequada i, per tant, hi donarem
suport.
També, que es pugui fer un estudi sobre el balanç fiscal, el
que donen les Illes Balears i el que reben les Illes Balears de
Madrid, que se'n pugui fer un estudi concret detallat i exacte,
perquè quan els grups parlamentaris, quan els ciutadans, facem
un discurs sobre aquest tema, en tenguem un coneixement. És
correcte i hi donarem suport.
Lògicament, també hem de donar suport a la proposta
número quatre, que fa referència a equiparar el nivell
competencial de les Illes Balears amb el de les autonomies que
van accedir a l'Estatut d'Autonomia per la via del 151. Estam
d'acord amb aquesta idea del Grup Nacionalista-PSM, perquè
també és la idea del Grup d'Esquerra Unida, i nosaltres creim
que és important que un partit d'àmbit estatal, que no és només
a les Illes Balears, sinó que s'ha implantat a tot el territori
espanyol, tengui aquest compromís d'accedir fins al màxim
nivell de competències, un compromís que també està en
defensar el dret a l'autodeterminació, com defensa Esquerra
Unida, perquè creim que és important que un partit d'àmbit
estatal tengui aquest compromís i aquesta posició.
A la número 5, també hi donarem suport, com a la número
6, que és la tramitació urgent de la Proposició de llei de règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears, que lògicament no es
podrà tenir pendent sempre al Congrés de Diputats.
Lògicament, també donarem suport molt particularment,
molt personalment, a la proposta, a la resolució número 8,
quant a prioritzar el desviament de la carretera pel seu pas a
Ferreries, la carretera Maó-Ciutadella pel seu pas a Ferreries.
Havia d'estar feta el 95, havia d'estar feta el 96, fins i tot vam
tenir la visita del Sr. González Ortea, em sembla, a Ferreries, on
va fer una exposició pública en la qual va presentar el
desviament, em sembla que era el 95 o el 96, havia de ser una
qüestió immediata, i ara resulta que aquest desviament és dins
el paquet del Conveni de Carreteres signat amb el Govern
espanyol, i sembla que per al 98 hi ha 250 milions i per al 99,
la cosa s'arranjarà. Segurament, uns mesos abans de les
eleccions del 99, el Sr. González Ortea o un altre membre del
Govern farà una visita a Ferreries per rallar de la immediatesa
del desviament, però mentrestant han passat quatre anys en què
no s'ha fet res, per tant, creim que s'ha de prioritzar, sobretot
aquesta actuació puntual a Menorca tan demanada pels propis
ferreriencs i pels menorquins, perquè, no ho oblidem, tots els
ajuntaments de Menorca van donar suport a aquesta petició.

Coincidim amb totes les altres qüestions. En destacaré
només dues, per acabar. Una és la catalogació com a
bilingües de les places de secundària. Nosaltres creim que
es molt important que es faci ja, immediatament, perquè és
cert que l'any que ve hi haurà les competències a la
Comunitat Autònoma, però si ja volem que el curs pròxim
una cosa que s'ha demanat i de la qual s'ha dit que es faria
per part del ministeri a Madrid i també per part del Govern
balear i del Grup Popular, s'ha dit que es faria i que ja hauria
d'estar fet; si volem que l'any que ve aquestes places ja
siguin bilingües del tot, s'ha de fer ja, no podem esperar a
tenir les competències, perquè, si no, perdem un any més.
És oportuna aquesta proposta i, per tant, nosaltres hi
donarem suport. I també una altra que volem destacar és
aquesta, ens parlen a la proposta número 13 de demanar, o
instar, al Govern balear la creació d'una emissora
institucional. No especifiquen aquí si és una emissora de
radiodifusió o una emissora de televisió, suposam que és
una cosa general. A altres propostes que hem fet nosaltres
i a d'altres que són pendents s'ha rebutjat aquesta idea d'una
emissora. Jo encoratj Esquerra de Menorca, a Menorca, i
Mallorca ja presentarà propostes, perquè, segons la Llei de
radiodifusió per ones mètriques amb modulació de
freqüència, es permet a les corporacions locals fer emissores
de ràdio, i el consell de ràdio, lògicament, pot fer emissores
de ràdio...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Portella, per favor.
EL SR. PORTELLA I COLL:
(...) consells insulars facin emissores de ràdio, al Govern
balear, no li importarà presentar propostes de resolució, farà
abans la seva emissora de ràdio.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. He
d'anunciar, i pot prendre nota, si vol, Sr. President, per després
fer-ne votació separada, que ens abstendrem a les propostes de
resolució número 3 i número 13, entre altres coses perquè a la
número 13 proposen la creació d'una emissora institucional en
llengua catalana, entenem que és amb tota la bona voluntat
d'impulsar la normalització de la nostra llengua, però la veritat
és que comprovam l'actitud que manté el Govern de la nostra
comunitat autònoma respecte de les institucions i ens temem
que podria arribar a ser tot el resultat contrari al que es pretén,
i, si no, l'exemple el tenen vostès a la seva proposta de
resolució número 14, on podem comprovar que una cosa tan
elemental com és una ruta cicloturística es confecciona en
funció del color del govern de cada un dels ajuntaments.
La veritat és que dimecres ens feia una mica la sensació, o
ho crèiem, que vivim en una comunitat autònoma idíl•lica, que
vivíem poc més poc manco en el país de les meravelles, en
canvi, desgraciadament, ahir vam comprovar la crua realitat,
ahir vam comprovar que la nostra comunitat autònoma té
encara, avui per avui, importants dèficits, importants
problemes, que va bé, en definitiva, però no tant, però
especialment va preocupar al Grup Socialista una certa olor
desagradable, una certa olor, quan es va baixar fins i tot a les
clavegueres de la nostra comunitat autònoma i hi podíem
comprovar, com deia, la crua realitat. I deixaré per al Diari de
Sessions qui va treure aquest debat, perquè ha sortit aquesta
qüestió abans. Com dic, no hi entraré, ho deixaré per al Diari de
Sessions.
Desgraciadament, ahir vam comprovar, com dic, per
exemple, i el Grup Nacionalista ho fa constar en la primera
proposta de resolució, que el Govern passa del Parlament, a
pesar de les grans manifestacions del Sr. President, que va dir
que els acords del Parlament eren sagrats, comprovam com un
acord parlamentari que rebutja la taxa aeroportuària no només
no s'ha aplicat, sinó que en aquesta mateixa tribuna
comprovàrem com el president del Govern d'aquesta comunitat
autònoma justificava la necessitat d'implantar, no aquesta taxa
que s'hi va rebutjar, sinó en aquest moment ja dues taxes.
Podríem fer l'acudit fàcil, allò que diu que si no vols caldo,
dues tasses.
També ens va sorprendre una mica com el que fins ara
havien set reivindicacions cap al Govern central es convertien
ahir en aquest debat en justificacions de coses que, ho
constatam, el mateix Parlament ha rebutjat i que el Govern
tendria l'obligació de complir.
També vam comprovar ahir com és necessari,
desgraciadament, en aquesta comunitat autònoma impulsar
actituds democràtiques, vigilar, si més no, per salvaguardar les
actituds democràtiques del Govern. Hem escoltat avui, per
exemple, com, a pesar que tota l'oposició s'uneixi, la dreta
continua guanyant perquè compten, i són més; bé, això,
democràticament, és correcte, però sempre que es faci amb
respecte a les institucions, amb respecte als reglaments. Per
tant, creim correcte que es modifiqui el reglament de la cambra
per poder aprovar, sense necessitat que les hagin d'aprovar les
majories, comissions d'investigació no permanents.
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Comprovàrem també en el dia d'ahir com, a pesar dels
increments en la millora del finançament de la nostra
comunitat autònoma, es va repetir reiteradament que entre
el 97 i l'any 2001 s'ha previst que el finançament de la
Comunitat Autònoma millori un 20%, i els consells insulars
continuen sent les institucions oblidades del Govern de la
Comunitat Autònoma i que en aquest moment no gestionen,
ni tan sols hi arriba, ni el 3% del pressupost, en
competències autonòmiques que gestionen en aquest
moment els consells insulars.
També hi va quedar palès que la nostra llengua continua
estant discriminada respecte de la llengua catalana, que
l'ensenyament és un element molt important per a la
normalització de la nostra llengua i que, per tant, tal com
proposen vostès, i hi donarem suport, és correcte que es
cataloguin com a bilingües les places d'ensenyament
secundari i, a més a més, que s'impulsi una comissió per
donar compliment a la Llei de normalització lingüística dins
el món de l'educació, a fi i efecte d'aconseguir l'objectiu que
és que, en acabar els estudis obligatoris, els joves de la
nostra comunitat autònoma tenguin un coneixement oral i
escrit de la llengua pròpia de les nostres illes.
A la proposta de resolució número 15, jo els hi
proposaria una transaccional, si m' ho permet. Vàrem
escoltar com a la gran campanya publicitària que promou el
Govern respecte de les directrius d'ordenació territorial es
proposa el reciclatge com un dels principals objectius o
instruments de gestió dels residus sòlids, però, en canvi, està
prohibit pels plans de gestió de residus sòlids urbans tant de
Mallorca com d'Eivissa. Per tant, jo els proposaria una
transacció, que s'hi inclogui, aquí on diu “modificar el Pla
director sectorial de residus sòlids urbans de l'illa de
Mallorca”, “de l'illa d'Eivissa”, a la proposta de resolució
número 15.
En el tema de l'Hospital d'Inca crec que comprovam una
vegada més que hi ha qüestions que no s'ha d'utilitzar
demagògicament, perquè després un es troba davant la crua
realitat. Aquests dos hospitals, el de Palma i el d'Inca són
necessaris, un d'ells s'ha fet, el que correspon en aquest
moment és impulsar la construcció del segon hospital.
Pel que fa al Pla de Salut, hi ha un compromís del Sr.
Conseller a una pregunta d'un representant del Grup
Socialista, que és presentar-lo dins el primer semestre del
97. Comprovam que ja no serà possible, però esperam que
es presenti en un termini màxim de dos mesos, tal com
proposa la resolució. Esperam que, atès el compromís que
hi havia del Govern, sigui aprovada aquesta proposta de
resolució.
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També vam comprovar que, a pesar que les nostres illes van
tan bé, com se'n deia, hi ha importants bosses de pobresa dins
la nostra comunitat autònoma i que, per tant, donarem suport
també a la proposta de resolució d'incrementar la partida
destinada al Suport Transitori Comunitari. Moltes gràcies, Sr.
President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat, per aquestes propostes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Hi ha
una transacció a la número 15. Sr. Alorda, té vostè la paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Acceptam la transacció. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni, per ajudar aquesta presidència, si és tan amable,
podria dir com quedaria exactament?
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Si no ho he entès malament, es tractaria que el punt número
15 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a modificar el Pla director sectorial de residus sòlids urbans de
l'illa de Mallorca i el de l'illa d'Eivissa dins el mes d'octubre”.
Perdoni, pla en plural, hi posaríem “els plans directors
sectorials de residus sòlids urbans de les illes de Mallorca i
d'Eivissa”. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. És així?
Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. Perdó, Sr. Triay.
Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Joan Flaquer.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Fixaré la posició del Grup Parlamentari Popular en relació amb
aquestes propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
Quant a la primera, n'hi ha una idèntica del Partit Popular,
que serà la que votarà aquest grup, vostè mateix ho ha dit.

La segona ja és una proposta tradicional del grup de
l'oposició i també, tradicionalment, complirem amb la
nostra tradició i hi votarem que no. Entenem que no és necessària.
A la tercera, també hi votarem que no, perquè ja hi va
haver en el seu moment una comissió no permanent d'estudi
aquest balanç fiscal de les Illes amb l'Estat espanyol, creim
que aquest no és el moment per reobrir-la.
Sobre la quarta proposta li he de dir que el Partit Popular
entén que en aquest moment hi ha una ponència que estudia
la reforma de l'Estatut i que el consens imprescindible per
a aquesta reforma no es pot veure sacrificat per aquesta
exigència concreta i puntual que marca la proposta número
4. En qualsevol cas, insistesc que el Parlament està
estudiant ja aquesta qüestió.
La cinquena la rebutjam senzillament per no ser certa.
No podem donar suport a una fal•làcia i a una qüestió que
no té cap tipus de realitat, com vostès hi volen fer veure.
A la sisena, hi diem que sí. Efectivament, tramitació
urgent del Projecte de llei de règim econòmic i fiscal de les
Illes Balears, encara que, una vegada admès a tràmit pel
Congrés de Diputats, la tramitació seguirà el curs
corresponent i molt poca cosa hi podrem fer, per molt que
demanem aquesta urgència.
També votarem que sí a la número 7, que fa referència
al proveïment d'aigua i condicionament de torrents a les
Illes Balears.
A la 8, que fa referència a la construcció de les obres de
desviament de la carretera Maó-Ciutadella, no hi podrem
votar a favor, perquè és una qüestió de planificació i perquè
en aquest moment encara desconeixem quin és el projecte
concret que vol l'ajuntament, per la qual cosa, en
conseqüència, hem d'esperar a aquestes dades.
Quant a la número 9, hi votarem que no.
Quant a la 10, la del 0'7, li he de dir que el 0'7,
efectivament, a partir de l'any 99,del pressupost 99, és el
compromís que fa agafar aquest grup i que ha assumit ja en
diverses ocasions el govern aquesta comunitat autònoma.
En relació a la 11, pel que fa referència al parc natural de
la Serra de Tramuntana, vostè sap que la seva ideologia i la
nostra en aquest sentit és completament distinta. Volem una
figura especial de protecció que contempli i respecti els
valors mediambientals de la Serra de Tramuntana, però amb
un respecte escrupolós i total a la propietat privada que
vostès no tenen.
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Quant a la número 12, la de la catalogació de places
bilingües a l'ensenyament secundari, els he de dir que a partir
de dia 1 de gener del 98 en serem competents i que, en
conseqüència, no hem de menester el ministeri per fer-ho.
Quant a la 13, millora d'una emissora institucional, li he de
dir que hi haurà un concurs per part del Govern de freqüències,
i serà el moment oportú per discutir aquesta qüestió.
Quant a la 14, el Govern ha fet una ruta cicloturística amb
els municipis i ajuntament que l'han demanada. Hi ha
determinats municipis del Pla que no l'han demanada; en
conseqüència, entenem que no deuen tenir interès a fer aquesta
ruta, i en cas que n'hi tenguin, la poden demanar i sol•licitar, i
estam convençuts que el Govern atendrà aquesta petició.
Li proposaríem una transacció a la número 15. Vostè hi
parla de modificar el Pla director sectorial de residus sòlids
urbans de l'illa de Mallorca dins el mes d'octubre, som ja a dia
10, creim que és bastant impossible que dins el mes d'octubre
el puguem modificar. Li proposaríem la transacció “dins aquest
període de sessions”, vostè ja acceptarà o no aquesta transacció.
A la 16, hi votam que no, és inviable totalment.
A la 17 el PSM torna a donar mostres de la seva vocació
única i exclusiva mallorquina, desconeixement total i absolut de
la realitat pluriinsular d'aquesta comunitat autònoma, i això que
tenen un diputat de Menorca. A Menorca no hi ha tren, a
Eivissa no hi ha tren, a Formentera no hi ha tren, i vostès volen
que prioritzem, del transport, el tren. Nosaltres entenem que el
tren és important, el Govern en dóna mostra amb tota una sèrie
d'actuacions que durà a terme, però, evidentment, Menorca,
Eivissa i Formentera no poden consentir mai aquesta
priorització de la inversió en matèria ferroviària.
De l'Hospital d'Inca, no és el Partit Popular qui n'ha fet
demagògia, en tot cas, han estat altres partits qui n'han feta, i
molta. Li diré que donarem suport a aquesta proposta, perquè
entenem que és un compromís d'aquest govern, de l'ajuntament
del Partit Popular i que es durà endavant, lògicament.
Quant a la 19, li he de dir que el Govern té previst presentar
un Pla de salut en un termini de sis mesos, i automàticament
després presentar un pla de salut mental, per la qual cosa
votarem en contra a la seva proposta.
La número 20 fa referència al Suport Transitori Comunitari.
Li he de dir que aquesta és una qüestió pressupostària i que ja
es discutirà en el seu moment.
Quant a la 21, la comissió d'estudi del compliment del
bilingüisme a l'ensenyament, li he de dir que és un tema que el
Govern ja fa pels seus propis mitjans i que no és necessari
obligar-lo a crear-ne una comissió.
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He deixat per al final, i acab, Sr. President, la proposta
conjunta de tots els grups de l'oposició, allà on es parla de
filibusterisme, abús de reglament, desviament de temes
objecte de debat, etc. Jo crec que ahir no hi va haver ni
filibusterisme, ni abús de reglament, ni sortir fora dels límits
del debat, ahir, senzillament, jo crec que vaig poder veure,
i els diputats aquest grup i molta gent que el va poder seguir
per les càmeres de televisió, un president d'una comunitat
ben documentat, carregat d'arguments i raons, que va donar
un repàs total i absolut a cada un dels portaveus de
l'oposició, i això no és ni filibusterisme ni abús del
reglament. De manera que jo li recoman, seguint el símil
educatiu que tant es va seguir ahir durant el debat, que l'any
que ve venguin amb les feines i amb els deures un poc més
apresos. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per defensar les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Francesc Triay.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les 7 propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista:
1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista del Govern en relació a institucions consells, ajuntaments...-, a associacions ciutadanes i a
particulars, que introdueixen descrèdit i escepticisme en
l'opinió pública i un indesitjable allunyament dels ciutadans en
relació a les institucions democràtiques que els representen,
així com la política institucional, de constant confusió entre els
distints nivells de govern -estatal, autonòmic i municipal- i el
partit polític que els dóna suport.
2.- El considerable retard en la tramitació de les Directrius
d'Ordenació del Territori ha produït danys irreversibles en el
territori de les Illes Balears, dels que en són els únics
responsables els successius governs. Només determinades
actuacions responsables del Parlament, consells insulars i
ajuntaments han pal•liat els efectes de la manca de model
territorial, l'absència de planificació, la improvisació i les
actuacions inconnexes i conjunturals del Govern en matèria
d'ordenació territorial. El Parlament lamenta i rebutja que la
presentació de l'avanç de Directrius d'Ordenació Territorial,
plantejada de forma exclusivament propagandística, es
produeixi amb deu anys de retard, quan el territori es troba
hipotecat per una gran quantitat de plans territorials i
sectorials, elaborats i aprovats sense un criteri ordenador
comú.
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3.- El Parlament de les Illes Balears constata que la pretensió
d'un règim fiscal específic per a les Illes Balears resulta
incompatible amb l'evolució cap a l'harmonització dels sistemes
fiscals europeus i amb la corresponsabilitat fiscal incorporada al
nou sistema de finançament autonòmic. A més, sota el punt de
vista polític, resulta inadequat el manteniment d'una especificitat
fiscal injustificable en termes de progressivitat, cohesió social i
solidaritat. El Parlament de les Illes Balears considera que el
desenvolupament d'allò que preveu l'article 138 de la Constitució
espanyola hauria de concitar el més ample consens polític i
territorial possible del fet insular, sense privilegis fiscals de cap
mena.
4.- El Parlament de les Illes Balears constata una alta
incidència de la contractació eventual fixa discontínua i, per tant,
declara com a objectiu social prioritari la promoció de l'ocupació
estable impulsant els organismes de concertació social ja
constituïts i amb la creació d'un Consell Econòmic i Social i d'una
Agència Pública d'Ocupació.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre, aprofitant la conjuntura econòmica favorable, les
mesures necessàries per tal d'accelerar el procés de modernització
dels allotjaments turístics i de l'oferta complementària, i a
resoldre els dèficits estructurals del sector, sobretot els que tenen
un efecte directe sobre l'estacionalitat.
6.- Els consells insulars han de participar en la millora del
finançament autonòmic, com a mínim en la part que correspon a
les competències autonòmiques que els han estat transferides i, en
aquest sentit, el Parlament reclama al Govern l'aplicació
d'aquesta millora el 1998.
7.- El Parlament de les Illes Balears constata el notable
increment de la delinqüència, molt especialment durant la
temporada alta turística, amb el que suposa d'inseguretat
personal, d'alarma social i de deteriorament de la imatge turística
i per això insta tots els poders públics a incrementar les accions
tendents a reduir la gravetat de l'actual situació.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Només hem
presentat set resolucions, perquè ens consideram incapaços de
seguir la tiranga de resolucions que cada vegada es presenten
en aquest debat per després ser defensades i ser criticades en
deu minuts. Procurarem fer-ne menys cada vegada, amb
l'objecte de tenir, com a mínim, algun minut per defensar-les i
tenir alguna relació directa amb el debat que s'ha fet el dia
anterior. En presentam set, amb la participació de la resolució
en comú de quatre grups parlamentaris, aquí on es fa referència
al clar abús de poder que es va produir aquí dins, en el Ple del
Parlament.

Una de les nostres resolucions, molt important, gira al
voltant de l'ocupació i e la concertació social. Creim que és
greu que hi hagi un de cada tres joves en atur, que és greu
que un terç dels treballadors de les Illes balears tengui
contracte temporal i encara és molt més greu que, de cada
deu llocs de feina creats entre el mes de gener al mes de
juny, només un en sigui fix, i que, per tant, si hi havia un
terç de treballadors temporals, la tendència en el darrer anys
sigui una dècima part. Crec que això mereix que els
organismes de concertació social, aquells que ja s'han creat
i aquells que demanam que es creïn, el Consell Econòmic i
Social i l'Agència Pública d'Ocupació, contribueixin que hi
hagi un canvi en aquesta tendència, que hi hagi un diàleg
social fructífer per tal de canviar aquesta precarietat i
aquesta eventualitat i temporalitat de la feina a les Illes
Balears.
Per altra part, el sector turístic és un sector bàsic, ha estat
un any bo, el turisme ha anat bé, per tant, és el moment que
el Govern realment acceleri la pressió per fer modernitzar
tots els establiments d'allotjament turístic i d'oferta
complementària, precisament ara que les empreses “han fet
calaix”, faig us d'una expressió tan grata al president de la
Comunitat Autònoma, i que, a més, el Govern balear també
contribueixi a la supressió de tots aquells dèficits que
existeixen en el sector turístic que en són causants en part,
o que la seva desaparició pot contribuir a la superació de
l'estacionalitat.
Per altra part, també hi ha una qüestió que només ha
sortit de passada en el debat d'ahir i que, a més, quan els
socialistes governàvem a l'Ajuntament de Palma o quan els
socialistes tenien la responsabilitat del Govern d'Espanya
era gran notícia quotidiana a les Illes Balears però que ha
desaparegut des que els opositors del PP han passat a ser
governants, que és la importància de la inseguretat
ciutadana, la importància de la delinqüència a les Illes
Balears, un fenomen creixent en el qual també,
desgraciadament, som la primera comunitat per habitant, en
delictes i en sentències, per faltes i delictes, dels tribunals.
Crec que és hora que aquest parlament prengui consciència
aquesta realitat, que no l'amagui i que dins la mesura de les
seves possibilitats faci una crida a tots els poders públics
que tenen elements i incidència sobre la forma de reduir
aquest grau d'inseguretat, per tal que així ho facin.
Per altra part, vull recalcar aquí allò que ha estat des del
primer moment la postura del socialistes en matèria de
mesures compensatòries de la insularitat. Des que es va
iniciar amb el màxim de demagògia en aquest parlament,
amb un altre govern anterior, el projecte i la proposta de
règim fiscal especial, hi hem mantengut sempre la mateixa
posició, no a les mesures específiques de fiscalitat per a les
Illes Balears, sí a les mesures compensatòries del fet insular,
d'acord amb l'article 138 de la Constitució, i en aquest sentit
volem plantejar aquí una resolució que deixi clara aquesta
postura, que demani consens a tots els grups parlamentaris,
a tota la societat, a favor d'aquesta compensació de la
insularitat i que ens permeti superar aquest clima de
demagògia i d'irredemptisme en el qual el Partit Popular ens
ha ficat durant aquest temps, en aquesta qüestió, sense
parlar, perquè també en puc parlar, de l'immens frau
electoral que ha suposat tota la propaganda del Partit
Popular en relació amb la fiscalitat específica de les Illes
Balears.
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Per altra part, és indubtable, si creim totes les versions
oficials, que la Comunitat Autònoma tindrà beneficis del nou
règim de finançament autonòmic. La Comunitat Autònoma té
competències que exerceix a través dels consells insular i
d'altres que exerceix directament, poques a través dels consells
insulars, però n'hi ha algunes, i mal finançades. No és just que
aquesta millora del finançament autonòmic se la quedi per a les
competències que exerceix la Comunitat Autònoma i el Govern
balear, ha de ser equitativament repartida entre els consells
insulars i la Comunitat Autònoma, cada un segons les seves
competències.
Per altra part, lamentam que en ser com són els acords del
Parlament sagrats, segons frase encunyada aquí ahir pel
president de la Comunitat Autònoma, en ser com són sagrats els
acords parlamentaris, un acord parlamentari, no pot ser altra
cosa que una llei, molt més que un acord parlamentari, fet l'any
1987, que deia que en vuit mesos el Govern posaria a exposició
pública l'avanç de les directrius d'ordenació territorial, hi hagi
estat deu anys. És llàstima que aquest sacrament que suposen
els acords parlamentaris hagi tingut deu anys de retard. En
aquests deu anys de retard han passat moltes coses negatives,
moltes coses que s'haurien pogut evitar si s'hagués complert
l'acord parlamentari, acord de tothom, no tan sols acord d'un
grup en contra d'un altre, moltes coses s'haurien pogut evitar,
moltes llàgrimes de cocodril que s'aboquen ara no haguessin
estat possibles; moltes urbanitzacions o vaixells d'aigua que ha
fet falta dur i moltes inversions en infraestructures que ara
trobam a faltar, no estaríem en aquesta situació si la prudència
i la moderació amb unes directrius d'ordenació territorial
s'haguessin imposat des de l'any 1987 i 88. Igualment, tots els
plans que s'han iniciat amb anterioritat sense fer les directrius
i que ara no concorden, no harmonitzen amb aquestes directrius
que el Govern posa en circulació, pel que sabem de la
publicitat, que és l'únic que realment coneixem d'aquest
document, realment no es produiria. Tenim un plantejament,
creim, que clarament propagandístic d'aquestes directrius, que
òbviament estudiarem amb el màxim interès; ja hem llegit amb
tot interès el que hi ha dels 45 milions gastats en publicitat i
exposició; hem vist coses molt favorables i absolutament
contradictòries amb el que és la política de cada dia del Govern
del Partit Popular; hem llegit que no s'han de fer urbanitzacions
que no tenguin garantida la dotació d'aigua, ho diu la publicitat,
cosa totalment contradictòria amb el que cada dia fan; hem
llegit que hi ha d'haver les instalAlacions de classificació i
reciclatge adequada per al tractament de residus, cosa que ens
dificulten dia als que tenim responsabilitats en gestió de
residus; però tot això, insistesc, mereix un comentari del
Parlament sobre els deu anys de retard que han succeït.
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I no vull deixar tampoc de comentar que dins la vida de
les Illes Balears es produeix una tremenda confusió entre el
que són els diferents poders, entre el que és el poder i el
Partit Popular, i que això, entre el que és el Partit Popular i
la discriminació activa al que són colAlectius i persones que
no pertanyen a l'òrbita del Partit Popular, i que això
requereix una manifestació parlamentària. I crec que el
debat d'ahir és un exemple claríssim d'aquesta forma
d'actuar, una clara demostració d'entendre el Parlament per
confondre partit i Govern i per confondre administracions
diferents. No hi ha un sentit institucional al Govern; s'està
fent la guitza permanentment al Consell de Mallorca perquè
és d'un altre color polític des d'aquesta tribuna i des dels
òrgans del Govern institucional de les Illes Balears; hi ha
una interferència i una obstrucció i un atac permanent. Per
al Govern el Consell de Mallorca no és un altre consell dels
tres, el més gros o el més important, no, és l'oposició. Per
això negocien transferències amb el Consell de Menorca i
amb el Consell d'Eivissa, però no amb el Consell de
Mallorca, perquè el Consell de Mallorca és, segons paraules
textuals, l'oposició, no és una institució que mereix el
respecte, és l'oposició que s'ha de destruir.
I així veim com a un debat com el d'ahir s'entra en
qüestions domèstiques sobre si el Consell de Mallorca paga
o no paga un increment als seus funcionaris, sobre si
gestiona o no gestiona bé l'ITV, sobre si va omplir o no va
omplir el Teatre Principal el dia de La Diada, es fan
comentaris despectius sobre un símbol d'una institució, com
és La Diada, que, per cert, aprovada per ampli consens, i es
fa befa d'aquest símbol de les institucions i s'obliga al
Consell de Mallorca a no poder assumir competències
perquè se les infravalora sistemàticament per fer impossible
la seva assumpció. És una continua Opa hostil contra les
competències que exerceix el consell insular, en tercera
edat, en acció social, en cultura; un Govern ric, un Govern
sobrat de recursos que fa una política de fer la guitza per tal
de deixar sense paper polític una institució, precisament
perquè no la governa.
Una Llei de sòl rústic que no tan sols regula sinó que
impedeix i elimina una competència que tenien els consells
insulars, per tal que no puguin aplicar la seva proposta de
parcelAla mínima a Mallorca. S'ataca un viatge d'una
institució, un viatge de solidaritat des del Govern, des de les
conselleries del Govern, precisament perquè el promou una
institució.
Hi ha una dilació continuada, calculada, de la reforma
del Pla de residus sòlids, per tal de col•lapsar la gestió de
residus del Consell de Mallorca. Hi ha una confusió
continuada del Govern balear, del Govern central, de la
Delegació del Govern a les Illes Balears i del Partit Popular,
sinó, com s'expliquen aquestes presències de la Delegada
del Govern a les reunions del Consell de Govern?; aquestes
visites del President de la Comunitat Autònoma als pobles,
organitzades pel Partit Popular local i amb un protagonisme
especial dels líders locals del Partit Popular quan qui hi va
és el President de la Comunitat, se suposa que de tots els
ciutadans? Es fan discursos institucionals, discursos en els
quals, amb pactes teòricament institucionals, als que hi ha
convidades les autoritats militars, els diferents poders de
l'Estat a les Illes Balears, els grups parlamentaris, i que
semblen discursos de reunió del Partit Popular, estrictament
partidistes.
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I des d'aquesta tribuna s'utilitza el debat de la Comunitat
Autònoma per introduir polèmiques d'àmbit municipal,
estrictament municipal, sense respectar tampoc les autonomies
d'aquestes institucions. I si no que vegin a més quin tractament
les associacions de veïns que no són de la corda del Partit
Popular, que estan a pa i aigua, mentre les associacions de veïns
promogudes pel Partit Popular neden en l'abundància; o quin
tractament tenen les federacions de tercera edat que no són de
la corda del Partit Popular quan tots els privilegis, tots els
avantatges i totes les complaences ...

EL SR. PORTELLA I COLL:
Gràcies, Sr. Portella. Donarem suport a sis de les set
propostes de resolució. Hem de dir que felicitam el Grup
Socialista per la concreció de les propostes, que a la vegada
són generals i intenten abastar tot el contingut del debat, i
l'esforç per presentar-ne set únicament i que aquestes set
siguin, globalment, el que va ser el debat d'ahir, és un esforç
pel qual els felicitam, i que intentarem des dels grups imitar
en posteriors debats, perquè creim que és una bona
alternativa, una bona intenció.

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Triay, per favor.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
... es donen a les federacions que són de la corda i de
l'obediència del Partit Popular.
Aquesta és una resolució que tracta de posar límits, que no
val tot, que hi ha d'haver un sentit institucional al Govern de la
Comunitat Autònoma i que el temps de confondre partit i
Govern s'han acabat. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, es posin
d'acord, Sra. Munar, té vostè la paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Dir que tant Els Verds com Unió
Mallorquina donarem suport a totes les propostes presentades,
de resolució, pel Sr. Triay i pel Grup Socialista, a excepció de
la 3 en la qual el Partit d'Els Verds s'abstendrà i Unió
Mallorquina votarà en contra, perquè nosaltres entenem que el
règim econòmic i fiscal diferenciat per a aquestes Illes va ser
aprovat per una àmplia majoria d'aquest Parlament, tant pel
Partit Popular, com PSM, com Unió Mallorquina; que era
l'única solució, segons el propi Govern, perquè aquestes Illes
tenguessin la possibilitat de gaudir d'uns ingressos que
històricament no havíem rebut de l'Estat i que, per tant,
nosaltres no podem en aquest moment renunciar a defensar un
règim econòmic i fiscal especial per a les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Portella, té
vostè la paraula.

En primer lloc, estam d'acord amb la primera proposta.
El President de la Comunitat Autònoma va dir
reiteradament ahir que mereixia el respecte dels ciutadans
i el respecte dels grups parlamentaris, i el respecte que ell
no té per a altres institucions i altres ciutadans és el que
reclama per a ell. I, per tant, el primer punt de les
resolucions és correctíssim i li hem de donar suport.
Quant al segon punt, referit a l'incompliment dels
terminis, per deu anys, de la presentació de les directrius,
hem de dir que si, ahir mateix es va dir que els acords
parlamentaris eren sagrats, que si les bombetes que hi ha en
aquesta sala s'apagassin per cada acord parlamentari
incomplert faria molts d'anys que estaríem a les fosques, i
açò és així i no d'una altra manera, i a les fosques estaríem.
Deu anys de retard, deu anys de destrosses i ara ho
presenten com un èxit, amb una campanya propagandística
de 44 milions de pessetes, i veurem després què passa amb
la participació. Vostès demanen aquest rebuig i, per tant, li
donarem suport.
També donarem suport a la idea de la promoció de
l'ocupació estable, com no podria ser d'altra manera des
d'Esquerra Unida i, sobretot, en una comunitat com la nostra
on la precarització del treball és tan alta i tan dramàtica per
a molta de gent.
Igualment donarem suport a la qüestió dels consells
insulars i de la participació a la millora del finançament de
la Comunitat Autònoma. Els consells insulars són, i és un
debat continuat diari a Menorca i a les altres illes,
institucions residuals de la Comunitat Autònoma; residuals
perquè les institucions de la Comunitat Autònoma es van
vertebrar des d'una òptica centralista, molt centralista, i per
tant els consells insulars pateixen aquestes mancances. No
hem de recordar el percentatge pressupostari que toca als
consells insulars per fer evident aquesta marginació i
aquesta manca d'ilAlusió, desconfiança de la gent amb el
paper dels consells insulars, en general, des de Mallorca per
qüestions polítiques aquests anys i des de Menorca i
d'Eivissa per qüestions de la pròpia vertebració de la nostra
comunitat. Si hi ha un major finançament aquest major
finançament ha de ser traspassat també als consells insulars
i, lògicament, la revisió de les dotacions econòmiques
d'unes transferències que veim dia a dia que són
insuficients, que impedeixen el correcte funcionament dels
consells, és necessari i li donarem suport.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 5 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

No donarem suport, ens abstendrem, a la proposició número
3, quant al concert econòmic, al règim econòmic i fiscal
especial. En el debat que es va produir fa uns anys en aquest
parlament el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida no hi era
present, per tant no va intervenir en la confecció de la proposta
de llei davant el Congrés dels Diputats que va sortir d'aquest
parlament, i en aquest sentit ja seria prou argument per
abstenir-nos en aquest punt. Per altra banda, Esquerra Unida ja
ha presentat la seva alternativa a la Llei de règim econòmic i
fiscal concreta; i per altra, el tercer motiu d'aquesta abstenció
és la nostra alternativa final al finançament econòmic que passa
per un concert econòmic solidari, en el qual la Comunitat
Autònoma sigui qui recapti les taxes i que després d'aquestes
taxes remeti a Madrid, remeti a l'Estat, les que pertanyen als
serveis comuns, als serveis que dóna l'Estat, i també a la quota
de solidaritat entre les comunitats autònomes. Per aquests tres
motius al punt número 3 ens abstendrem.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Ramon Orfila té vostè la paraula.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gràcies, Sr. President. Dir que votarem sis de les set
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista i que no només coincidim amb aquestes sis, sinó que,
a més, assumim pràcticament la totalitat de les paraules de la
intervenció, de la brillant i apassionada intervenció que ha fet
el Sr. Triay. Un dels companys del meu grup m'ha demanat,
precisament escoltant la seva intervenció: i tu creus que els
tocarà la fibra i reaccionaran? I jo li he hagut de dir:
segurament que no, perquè no sé si els queda fibra. Per tant,
molt em tem que la seva apassionada intervenció no haurà ha
estat suficient com per commoure ningú, exceptuant els que ja
estam commoguts i que, per tant ja, respecte dels quals ja vostè
tenia el seu suport.
La proposta a la qual, evidentment, no donarem suport és la
tercera, per motius obvis, s'ha debatut ja suficientment i no he
d'afegir arguments. D'altra banda, confessar que molt ens
temem en aquests moments que si les coses van tal com van,
escoltant el Sr. Crespí ahir, però veient especialment com es
comporta el Grup Popular, que a la nostra comunitat no
tendrem ni règim, ni fiscal, ni específic, no tendrem res.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Juaneda té vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:
Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres, en relació amb la
primera proposta de resolució evidentment l'haurem de
rebutjar frontalment, a més, les afirmacions i la defensa que
ha fet el Sr. Triay d'aquesta proposta, que segurament ha
aprofitat per fer la intervenció que li hagués agradat fer ahir,
però que no va poder fer i ha fet avui, d'una forma
apassionada, doncs nosaltres l'hem de rebutjar d'una manera
frontal. Són els menys indicats per acusar aquest Govern de
sectari i de partidista, vostès són el màxim exponent
d'aquest tipus d'actituds i ho demostren, a més, des del pacte
d'esquerres aquest al Consell Insular de Mallorca, des d'on
intenten permanentment confondre l'opinió pública de quin
és el paper de cada una de les institucions; i duen una
estratègia, una política de confondre la gent culpant el
Govern balear de totes les seves mancances i de tots els seus
dèficits de gestió, que són moltíssims. Per tant, aquesta
primera proposta, evidentment, no rebrà el nostre suport.
Sobre les directrius d'ordenació del territori, una
proposició, una proposta de resolució alarmista, perquè no
es pot afirmar ni es pot donar a entendre que quan un
territori no disposa d'unes directrius doncs açò genera una
situació caòtica, que no existeix planejament, que no
existeix ni rei ni roc quan açò és una falsedat. Si fos així per
tot estaríem en la mateixa situació. Hi ha a Balears un
planejament sectorial, hi ha els diferents instruments de
planejament des de les diverses administracions competents,
i açò no lleva que en el mateix moment es puguin redactar
i aprovar unes directrius d'ordenació del territori que ens
donen una visió de conjunt, recollint un poc la política que
ja s'ha fet durant aquests darrers anys.
Quant al punt tercer, no rep el suport de cap dels grups,
pràcticament cap dels grups presents en aquesta cambra i,
per tant, tampoc el nostre, perquè un pronunciament en
aquest sentit està fora de lloc i és inoportú, sobretot des del
moment que, des del principi, el nostre partit, el nostre grup
ha ofert el consens i en aquest sentit es camina per
aconseguir l'objectiu final, com va dir el President, d'obtenir
una llei que reconegui el fet insular a les nostres Illes.
Sobre la proposta número 4, coneixen tots vostès, no sé
si en són conscients, que el pacte per a l'ocupació, signat per
aquest Govern, pel Govern del Partit Popular, contempla
totes les mesures de millora de l'ocupació, estan a la
mateixa taula i amb el mateix objectiu tots els agents
socials, i des d'aquest fòrum, des d'aquest pacte és des d'on
es fa la política per millorar l'ocupació a tots els nivells. I
per tant, tampoc no incidirem en una qüestió que nosaltres
hem resolt d'una manera satisfactòria amb un pacte aplaudit
per tots els agents socials.
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Si els donarem suport a la proposta número 5, tot i que
s'obliden, una vegada més, dels Consells Insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera. Fan una proposició instant el Govern
que acceleri i prengui mesures per modernitzar, per accelerar el
procés de modernització dels allotjaments turístics i de l'oferta
complementària, però el Govern no té competències sobre la
modernització a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
supòs que és un lapsus, per altra banda ja habitual en vostès.
Bé, en aquest sentit no tendríem inconvenient suport en donarlos suport, donat que és una millora important per al nostre
sector turístic; i encara que en aquest sentit actua la conselleria,
el Govern, doncs li podem donar suport.
Sobre la proposta de resolució número 6, és un debat
reiteratiu en aquesta cambra en diferents ocasions, en ocasió
dels pressuposts surt aquest tema del finançament dels consells
insulars. Les competències transferides tenen el seu règim de
concreció del finançament definitiu i, per tant, açò està
perfectament regulat i no ha de ser amb una proposta de
resolució en aquest debat que es fixi la manera com s'han de
finançar els costs de les competències atribuïdes als consells.
Per tant, tampoc no tendrà el nostre suport.
Sobre la darrera proposta de resolució, la número 7, si ens
accepten una transacció que pugui reconèixer que hi ha hagut
una situació preocupant i que s'ha d'instar els poders públics
que millorin la situació, doncs els donaríem el nostre vot
favorable. En aquest sentit, nosaltres proposaríem una redacció
d'aquest tipus: "El Parlament de les Illes Balears insta tots els
poders públics a reduir el nivell de delinqüència, especialment
durant la temporada turística". Si fos així votaríem a favor,
repetesc que votaríem a favor també de la proposta de resolució
número 5, però la resta tendria el nostre vot negatiu.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay, vol que vegem la
transacció ara o quan hi hagi... No l'accepta.
Senyors del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM perdonin
que se m'hagi passat abans, em sembla que el Grup
Parlamentari Popular, per boca del Sr. Flaquer, havia fet dues
propostes, o una proposta, una proposta de transacció. Sr.
Flaquer, si la volgués repetir i recordar, supòs que ajudaríem al
diputat.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Era la proposta de
resolució número 15 i demanàvem substituir "dins el mes
d'octubre" per "dins aquest període de sessions". Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té vostè la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Dubtam del retard d'aquesta
aprovació inicial, que demanaríem, en tot cas, en el termini
d'un més, més enllà del termini d'un mes ho consideram
exagerat. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Doncs, quedarà fixada tal com ve redactada. Per
defensar les propostes de resolució, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva Portaveu, Sra.
Maria Salom.
Vull recordar a les senyores i senyors diputats, sobretot
per després fer el seguiment de les votacions, que la votació
serà a la una i quart. Té vostè la paraula.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les 48 propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Popular:
1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció
política i de govern.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en el procés de sensibilització sobre les
circumstàncies específiques de la insularitat en els àmbits
europeus pertinents, amb l'objectiu d'obtenir el
desenvolupament de la recent modificació del Tractat de la
Unió d'Amsterdam, reconeixent la necessitat de preveure
mesures de discriminació positiva a favor d'aquests territoris
insulars.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar la seva activitat dirigida a aconseguir el consens de
les forces majoritàries al Congrés dels Diputats per aconseguir
el contingut i perdurabilitat màximes de la Llei de règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures d'estalvi en la prestació dels serveis
públics que permetin prendre mesures dirigides a reduir els
imposts dels ciutadans de les Illes Balears sense disminuir els
actuals nivells d'inversió ni de prestació de serveis.
5.- El Parlament de les Illes Balears considera que els costs
d'insularitat que pateixen els nostres conciutadans i empreses
han de ser progressivament identificats i reequilibrats pels
mitjans més adequats, siguin aquests fiscals, subvencions,
mesures administratives o legislatives. Per això insta a tots els
grups parlamentaris de les Illes Balears a prendre les mesures
que estiguin a l'abast de cada grup per tal d'aconseguir el
màxim reconeixement de la necessitat de reequilibri de la
nostra insularitat, tant a l'àmbit europeu com espanyol.
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
involucrar les comunitats balears assentades fora de les Illes, i les
persones considerades balears als efectes de la Llei 3/1992, de 15
de juliol, en els grans reptes culturals, socials, econòmics i polítics
de la nostra Comunitat Autònoma envers el proper mil•lenni.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
dins la present legislatura es comprometi a transferir als consells
insulars la titularitat de les competències mencionades en el
discurs d'investidura.
8.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
consolidar i impulsar el Sistema Integrat de Gestió d'Emergències
(SIGE) i dels centres d'atenció, a través de les oportunes
campanyes de divulgació i conscienciació dels ciutadans.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
l'estudi dels estàndards i temps de reacció dels serveis públics en
cas d'emergència, ordinària o catastròfica, en el marc del Pla
mestre de seguretat pública.
10.- El Parlament de les Illes Balears considera convenient
continuar amb la descentralització progressiva dels cursos de
l'Escola de Policia Local, així com l'adaptació de la seva
organització i estructura a la futura llei d'ordenació de les
emergències.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
finalitzi els treballs d'elaboració del Pla territorial de Balears en
matèria de protecció civil, així com la seva aprovació
corresponent.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dedicar
una especial atenció a les mesures tendents a reeducar i reinsertar
els menors en situació de risc de quedar exclosos del medi social.
13.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de crear una oficina de defensa dels drets del
menor i l'insta que consolidi aquesta iniciativa dotant-la dels
mitjans econòmics i personals que precisi.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè, de conformitat amb el que disposen els articles 15
i 16 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, transfereixi la
competència i adscrigui la denominada zona II, o exterior de les
aigües portuàries de tots els ports de titularitat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, atès que són necessaris per a
l'exercici de les competències que li corresponen estatutàriament
en matèria de ports.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè contempli mesures per al finançament de les
instal•lacions necessàries d'emmagatzament i transport dels
residus especials entre les Illes Balears i la península.
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16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles
finques per adquirir a l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com perquè s'habilitin els
fons necessaris per poder ampliar el patrimoni forestal de la
Comunitat Autònoma.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles
àrees recreatives per construir a l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com perquè
s'habilitin els fons necessaris per poder ampliar i mantenir el
nombre d'aquestes.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir un gran debat sobre les directrius d'ordenació
territorial amb la intervenció del major nombre possible
d'interlocutors socials, amb la participació dels ciutadans i
amb la col•laboració dels mitjans de comunicació per tal de
donar la major informació possible; i després d'habilitar els
períodes de presentació d'aportacions i al•legacions aprovar
les directrius d'ordenació territorial.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar i potenciar el voluntariat a les Illes Balears en tots
els camps d'acció que afecten al bé comú dels ciutadans i
ciutadanes.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè en compliment del II pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones, dugui a terme polítiques,
programes i actuacions que fomentin i promoguin la igualtat
de drets, la no discriminació i la integració de les dones en tots
els àmbits de la societat.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla gerontològic en el termini d'un mes.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la política de creació de places residencials per
a discapacitats psíquics, així com a continuar amb les
polítiques de protecció i formació de totes les persones que
pateixen de qualsevol tipus de discapacitat.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que compleixi l'acord sobre recepció de les emissions
de les televisions autonòmiques en llengua catalana de tot
l'Estat espanyol a tot el territori de la Comunitat Autònoma i
millori les actuals condicions tècniques de recepció.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir els canals de comunicació directes entre la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i el col•lectiu de
pares, mares i professorat, ara que les competències en
matèria educativa no universitària seran gestionades per la
Comunitat Autònoma des de l'1 de gener del 1998.
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25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que sol•liciti a la resta de les administracions públiques la
conjunció d'esforços per a la desestacionalització turística, cada
un dins les seves competències.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que amb els diversos agents turístics promogui la implantació d'un
sistema de qualitat total en el sector.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè en una futura modificació de la legislació laboral
sigui especialment considerada la modalitat contractual del fixdiscontinu i incorporats als grups de feina i estudi representants
dels agents socials i de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, per l'específica incidència que dita figura
jurídica té en la nostra economia i en el nostre mercat de treball.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació a suprimir la taxa d'aproximació aeroportuària.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè s'aprovi, el gener del 1998, el nou pla quadriennal
de l'habitatge en el qual es fomenti la rehabilitació d'habitatges.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació per a la firma d'un conveni de millora del transport públic.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè s'analitzi la
viabilitat de què l'aeroport de Son Bonet doni servei al trànsit aeri
per a particulars.
32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a potenciar, en el marc de coordinació amb el Govern de la Nació,
la promoció exterior dels productes agrícoles i industrials de les
Illes.
33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
el marc adequat que potenciï el consum dels productes agrícoles
produïts amb atenció al medi ambient i basats en una agricultura
ecològica.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
el marc normatiu que potenciï el consum de les matèries produïdes
en el context de l'agricultura integrada.
35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
desenvolupi iniciatives que potenciïn l'acolliment de les empreses
agràries a programes agroalimentaris, tot això en el marc
normatiu de la Unió Europea.

36.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi, en coordinació amb el MAPA i la Direcció
General IV (Agricultura) de la UE, els estudis i plans pilots
necessaris per tal de dur a terme un pla balear de regadiu que
permeti desenvolupar el reg agrícola amb aigües depurades.
37.- El Parlament de les Illes Balears es mostra d'acord
amb el suport que per part del Govern s'atorga als pescadors
perjudicats per les darreres maniobres de l'OTAN; en les seves
reclamacions davant el Govern de la Nació.
38.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè, en coordinació amb les confraries dels
pescadors i en el marc de les competències estatals, s'aprovi
un pla de pesca per a la flota de les Illes Balears.
39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar i promoure les inversions necessàries per al
desenvolupament integral dels nuclis comercials dels
ajuntaments de les Illes.
40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
preservi i fomenti les races autòctones de Balears i dugui a
terme aquelles actuacions necessàries per a la seva inscripció
en els corresponents llibres genealògics, identificació,
sanejament, millora genètica, divulgació i valorització.
41.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern perquè intensifiqui totes aquelles actuacions de lluita
contra el frau agroalimentari, competència deslleial i entrada
de mercaderies sense les garanties sanitàries corresponents,
o bé aquelles mercaderies que incompleixen la normativa per
al seu transport i maneig.
42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè distingeixi els productes de Balears amb les marques
i distintius de qualitat corresponents.
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè promocioni totes aquelles pràctiques agrícoles
respectuoses amb el medi ambient i amb l'obtenció de
productes de qualitat.
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
impulsi les obres d'infraestructures necessàries per a una
màxima reutilització de les aigües depurades per a fins
agrícoles així com d'aquells sistemes de regadiu més eficients
per a l'aplicació de l'aigua.
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla d'immigració a les Illes Balears en el termini
de tres mesos.
46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar el pla estratègic contra la droga en el
termini de tres mesos.
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47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a presentar el pla de salut en el termini de sis mesos.

A la proposta número 10 demanam que s'ha de continuar
amb la descentralització progressiva dels cursos de les
escoles de policia local.

48.- El Parlament de les Illes Balears insta els diversos grups
parlamentaris a intentar arribar a acords en totes aquelles
matèries que puguin ser d'interès general per a la nostra
Comunitat Autònoma.

Així mateix instam el Govern que finalitzi el treball
d'elaboració del Pla territorial de Balears en matèria de
protecció civil.

LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular ha presentat en aquest debat de
l'estat de la nostra comunitat 48 propostes de resolució, que
creim que engloben, que resumeixen tots aquells projectes,
totes aquelles iniciatives que de cara a aquest pròxim any es
durant a terme.
I en aquest sentit instam el Govern a continuar el procés de
sensibilització sobre les circumstàncies específiques de la
insularitat i a continuar desenvolupant tot el que és la darrera
modificació del Tractat de la Unió d'Amsterdam. Instam també,
en aquest mateix sentit, el Govern a continuar la seva activitat
d'intentar arribar a consens amb les forces majoritàries al
Congrés dels Diputats per aconseguir aprovar aquesta llei de
règim econòmic i fiscal de les Illes Balears.
També instam el Govern a prendre les mesures d'estalvi en
la prestació dels serveis públics, que ens permetin a la vegada
reduir els imposts i, això sí, sempre sense disminuir els actuals
nivells d'inversió ni de prestació de serveis.
Consideram, el Parlament considera que aquests costs
d'insularitat que pateixen els nostres ciutadans i les nostres
empreses han de ser progressivament identificats i reequilibrats
per mitjans més adequats. I en aquest sentit crec que per part
dels diferents grups parlamentaris hem d'intentar prendre totes
aquelles mesures que així ho facin possible.
També instam el Govern a involucrar les comunitats balears
assentades fora de les Illes Balears en els grans reptes culturals,
socials, econòmics i polítics de la nostra comunitat de cara al
proper milAlenni.
A la proposta número 7 instam el Govern que transfereixi
als consells insulars totes aquelles competències que en el
discurs d'investidura del Sr. Matas així es va comprometre.
Consideram necessari, així mateix, consolidar i impulsar el
sistema integral de gestió d'emergències i dels centres d'atenció,
acompanyat això de les campanyes de divulgació i de
conscienciació ciutadana.
Volem que el Parlament insti el Govern a realitzar estudis
dels stàndars i del temps de reacció dels serveis públics amb els
casos d'emergència, tant ordinaris com en casos de temes
excepcionals, tot això dins el marc del Pla Mestre de Seguretat
Pública.

A la número 12 instam el Govern a dedicar tot una sèrie
de mesures tendents a reeducar i a reinsertar els menors que
es troben en aquesta comunitat amb una situació de risc.
També demanam que el Parlament doni suport a la
iniciativa de crear una oficina de defensa dels drets del
menor.
El Parlament demanam que insti el Govern de la nació
a transferir totes aquelles competències que fan referència
a les aigües interiors per poder regular tot el que és matèria
de fondeig.
També demanam que el Parlament insti el Govern de la
nació a prendre totes aquelles mesures de finançació de les
instalAlacions necessàries d'emmagatzament i de transport de
residus especials entre les Illes i la península.
Així mateix, en matèria de medi ambient el Parlament
instaria el Govern balear a realitzar una relació de finques,
de possibles finques per adquirir a l'àmbit de la nostra
comunitat i habilitar el fons necessari per poder ampliar el
patrimoni de la nostra comunitat. Així mateix, demanam
que es faci una relació de possibles àrees recreatives per
construir dins l'àmbit de la nostra comunitat autònoma.
Així mateix, volem que el Govern balear obri un ampli
debat sobre les directrius d'ordenació del territori, amb la
intervenció del màxim nombre possible d'entitats, de
colAlectius, de partits polítics, per intentar arribar a acords i
a la seva posterior aprovació.
Creim que és important fomentar i potenciar el
voluntariat a la nostra comunitat.
De la mateix manera, volem que s'acompleixi el segon
pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones, perquè es
duguin a terme polítiques, programes i actuacions que
fomentin i promoguin la igualtat de drets, la no
discriminació, la integració de les dones dins tots els àmbits
de la nostra societat.
A la proposta número 21, instam que es presenti, en el
termini d'un mes, el Pla gerontològic.
També demanam, creim que el Parlament de les Illes
Balears ha d'instar el Govern a continuar amb la política de
creació de places residencials per als discapacitats psíquics.
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Creim que és important la proposta número 23, que el
Govern balear compleixi l'acord sobre la recepció de les
emissions de les televisions autonòmiques en llengua catalana
de tot l'Estat espanyol, a tot el territori de la nostra Comunitat
Autònoma i que es millorin les actuals condicions tècniques de
recepció.
La proposta número 24 tracta d'obrir els canals de
comunicació directes, entre la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports i els diferents colAlectius de pares, mares i professors,
ara que rebrem les competències en matèria d'educació.
Creim també que s'ha d'instar el Govern balear que solAliciti
a la resta de les administracions públiques la conjunció
d'esforços per a la desestacionalització turística de la nostra
comunitat.
Així mateix, en matèria turística, volem que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern balear que amb els diversos
agents turístics es promogui la implantació d'un nou sistema de
qualitat total en el sector.
Respecte dels temes de treball volem que en la futura
modificació de la legislació laboral sigui especial considerada
la modificació contractual dels fixos discontinus.
Volem suprimir la taxa d'aproximació aeroportuària.
Demanam al Govern de Madrid que l'any que ve s'aprovi el
pla quadriennal d'habitatge.
Així mateix, volem que se signi ja un conveni de millora del
transport públic.
I també demanam que el Govern de la Comunitat Autònoma
estudiï la viabilitat que l'aeroport de Son Bonet doni serveis al
trànsit aeri per a particulars.
I a continuació, presentam un conjunt de tretze propostes de
resolució que fan referència a matèria d'agricultura, de comerç,
d'indústria, de pesca, que passaré a dir d'una manera molt breu
i molt resumida. Volem que es potenciï el consum de productes
agrícoles produïts amb una atenció especial al medi ambient i
a l'agricultura ecològica. Volem que es potenciï el consum de
les matèries produïdes aquí en un context de l'agricultura
integrada. Volem que es facin els estudis i els plans pilots per
un pla balear de regadiu.
Donam suport al Govern balear amb el tema dels pescadors
perjudicats a les maniobres darreres de l'OTAN. Volem que
s'aprovi un pla de pesca per a la flota de les Illes Balears.
Volem que es preservin i que es fomentin les nostres races
autòctones. Volem que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern que distingeixi els productes de Balears amb una
marca, amb un distintiu de qualitat.

I per acabar, Sr. President, volem que, en un termini de
tres mesos, s'aprovi en aquest parlament el pla
d'immigració; el pla estratègic contra la droga; i, en un
termini de sis mesos, que també es presenti aquí al
Parlament el pla de salut. De la mateixa manera, a la darrera
proposta de resolució, creim que seria bo intentar que per
part dels diversos grups parlamentaris fer un pronunciament
que intentem, entre tots, arribar a acords, sobretot en
aquelles matèries, en aquells punts que puguin ser d'interès
general per a la nostra Comunitat Autònoma. Gràcies.
(El Sr. Vice-president primer del Parlament substitueix
el Sr. President en la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Salom. Grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que havent vist i
havent escoltat com ha anat el debat al llarg d'aquests
darrers dies, vista l'actitud del Govern, del President del
Govern, i del Partit Popular, crec que poc respectuosa amb
el Parlament; vist, a més, que tradicionalment se solen
incomplir molts o gairebé tots els acords que se solen
prendre en el Parlament, especialment pel que fa referència
a aquest tipus de propostes de resolució, que de vegades es
presenten coses que ja fa temps que s'havien d'haver resolt
o que ja s'havien acordat en el seu moment; i crec que no
val la pena, per tant, entrar a valorar el fons d'aquestes
propostes de resolució. Tal vegada n'hi hauria alguna que
podria ser acceptada, però, vista aquesta actitud, com dic,
als acords i a la manera de funcionar del Parlament, tant els
diputats d'Unió Mallorquina, com aquest diputat que els
parla, ens abstendrem a totes i cadascuna de les propostes de
resolució presentades pel Grup Popular.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 5 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Les propostes i el llenguatge amb el qual són defensades
produeixen la sensació d'estar assistint a un discurs autista, a un
discurs absolutament endogàmic, que queda dins l'àmbit del
Govern i del grup parlamentari majoritari que li dóna suport. Jo
personalment tenc la sensació que moltes proposicions estan
redactades pels propis consellers, la veritat, jo juraria que les
proposicions d'agricultura les ha fet el Conseller d'Agricultura.
I això va una mica en relació amb el tipus de debat que hem
tengut en aquest parlament i amb el tipus de debat al qual ens
ha conduït el Govern d'aquesta Comunitat Autònoma i, en
concret, el seu President; és per això que, malgrat que algunes
de les propostes que s'han presentat podrien ser, evidentment,
votades favorablement, algunes per inocues, algunes perquè en
no dir res no diuen res dolen, per tant no hi ha motiu per
oposar-te, i algunes, doncs no les votaríem a favor; nosaltres
també participarem d'aquesta postura d'abstenció generalitzada.
Però s'ha d'entendre, efectivament, que aquesta postura
d'abstenció generalitzada és, sobretot, una manera de protestar
per un debat que, des del nostre punt de vista, ha quedat
desvirtuat, un debat que no ha respost al contingut que li preveu
el reglament, un debat del qual han estat indegudament
exclosos els ciutadans d'aquesta comunitat i els seus problemes;
i un debat amb el to del qual és evident avui el Grup
Parlamentari Popular s'ha solidaritzat plenament.
Davant aquesta situació i en protesta per aquesta situació,
votarem abstenció, o ens abstendrem sistemàticament a totes les
propostes presentades pel Grup Parlamentari Popular. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Grosske. Per part del PSM, té la paraula el Sr.
Orfila.
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diuen recochineo, només de les forces majoritàries, ja per
definició les altres queden fora de joc. I no troben que amb
aquesta proposta se'ls veu el llautó?
Però n'hi ha més, sincerament que el PP proposi instar el
Govern, exactament així, a prendre les mesures d'estalvi en
la prestació dels serveis públics per poder reduir els
imposts, em fa el mateix efecte que el d'una moció
reprovatòria de la gestió feta per l'executiu fins ara.
Efectivament, si l'instam ara a fer-ho, vol dir açò que no s'ha
fet fins? I no em contestin, ja sabem que no ha duit aquesta
política d'estalvi. Però, està d'acord el PP que fins ara el
Govern no ha pres mesures d'estalvi en la prestació de
serveis que els permeti reduir els imposts? Idò, què han fet?
Han malgastat aquests tretze anys? Perquè, si ho han, si han
estalviat, on són els estalvis? Per quin motiu no els han
utilitzat per reduir fins ara cap impost? O deu ser que també
en aquesta qüestió de l'estalvi el Sr. Matas ha aconseguit
molt més en un any que la resta dels governants del PP en
tretze anys? Ai!, Sr. Cañellas; ai!, Sr. Soler, quan passem
comptes, algun la història els demanarà responsabilitats per
haver tengut amagada una meravella com el nostre
President, que en un any aconsegueix més competències i
més estalvis que tota la resta en tretze anys del mateix
Govern. S'imaginen, com l'anunci famós, s'imaginen si el
Sr. Matas ens hagués governat des del principi, imaginin
què hauria pogut arribar a fer.
Però senyores i senyors diputats del PP, que ens tornin
proposar una resolució instant el Govern a transferir als
consells tot allò que el President va prometre a la
investidura, ¿quin president dels tants?, n'hem tengut tres,
¿quin president dels tants? Serà possible, una altra vegada!
I què han fet fins ara? I per quin no ho han transferit, per
quin motiu no han duit cap proposta de transferència?
Tampoc se'n fien d'açò? Deu ser aquest el contingut o
l'objectiu de la proposta.

EL SR. ORFILA I PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats, amb quatre o cinc
en tendré prou Sr. Jaén. Les paraules, no massa imaginatives,
ho hem de reconèixer, del President Sr. Matas quan començava
el seu discurs de despús-ahir, les Balears van bé, varen ser
contestades pels diferents portaveus en el debat d'ahir, posant
en dubte per a qui van realment bé les coses en aquestes Illes
nostres. Avui, a la vista de les 48 propostes de resolució que
presenta el Grup Parlamentari Popular, hem de convenir que
potser per a qui no van tan bé les coses és per al Govern, si el
propi grup parlamentari que li dóna suport l'ha d'instar que
dugui a terme 48 actuacions que, o se suposa que no fa, o, com
a mínim, que no es refia que les arribi a fer. Van bé les Balears
amb la política del Govern de la Comunitat Autònoma? Quan
he llegit les seves propostes he pensat allò de "Bé anam si no
tombam" i qui ho deia tenia dues rodes del carro dins la sèquia.
I em permetin uns comentaris que serviran de
posicionament sobre alguna de les seves propostes que, ho he
de reconèixer, em semblen realment delicioses. Mirin, senyores
i senyors diputats, jo puc entendre que el PP pretengui que el
Parlament, com proposa la seva primera proposta, assumeixi
com a pròpies les línies programàtiques contingudes en el
discurs del President, encara que m'han de reconèixer que
després d'escoltar el debat d'ahir és una mica allò de somiar
truites, és evident que els grups de l'oposició no combreguen,
perquè seria combregar amb rodes de molí amb aquestes línies
programàtiques, com també és evident que el grup del PP sí que
hi combrega per definició; què pretenien idò amb la seva
proposta, alguna sorpresa? La primera prova de la voluntat de
consens? Però que pretenguin que tots els grups donem suport
a la seva tercera proposta instant el Govern a propiciar, així, el
consens de les forces majoritàries del Congrés dels Diputats pel
que a la llei de règim econòmic i fiscal ja em sembla allò que

Però llegeixin, per favor, senyores i senyors diputats la
proposta número 16, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires; ara
ja no instam el Govern a adquirir finques rústiques a les
Balears, ni tan sols a modificar la seva política que ha fet
que fins ara no n'hagin comprada cap a Menorca ni a
Eivissa, ara l'instam simplement a elaborar una llista de
possibles finques per adquirir. I troben que açò, elaborar una
llista, ho ha d'aprovar el Parlament? No és prou grosset el
Govern per fer-ho, no li poden telefonar, Sra. Salom,
telefonar al President del Govern: Jaume, hauries d'elaborar
una llista de les finques possibles per adquirir amb especial
incidència a les de Menorca, d'Eivissa i Formentera? I el
Parlament ha d'aprovar aquesta, perdonin, "xorrada"? Fins
ara les que havien comprat ho havien fet sense llista? Com
ho feien, la primera empresa, el primer propietari que els
venia a oferir una finca, els ho compram? I a partir d'ara,
serem més rigorosos, tendrem una llista i ho farem pito pito
colorito o per quin sistema?
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I em perdonin, però he tornat veure la mà o, més bé, el
cervell de l'inefable Cardenal Rassinguer darrera la redacció de
la proposta número 18, directrius d'ordenació territorial. Obrir
un gran debat on intervengui el major nombre possible
d'interlocutors socials, ¿no els sona d'alguna cosa, no té un cert
regust de PTP de Menorca? Perquè, i una volta fet el gran
debat, què en feim de les propostes i del consens obtingut, el
que van fer amb el consens del PTP de Menorca, en el tràmit
del qual no van dubtar en apunyalar el propi president del
consell insular d'aquella illa per rompre el consens obtingut per
totes les forces parlamentàries, per tots els alcaldes? I quines
propostes ciutadanes escoltaran, les del ciutadà marquès, les del
ciutadà comte, les del ciutadà baró, les del ciutadà duc, les del
ciutadà terratinent, les del ciutadà urbanitzador o les dels
ciutadans ecologistes? Clar que aquests darrers no són dels
nostres, com va dir un dia el Sr. Cañellas, és a dir, no són dels
seus.

Mirin, senyores i senyors diputats, Sr. President, i ja acab,
el PSM s'abstendrà també davant totes les seves propostes.
Amb el contengut d'algunes, tan genèriques com són, hi
podríem estar d'acord, però la seva actitud d'ahir, la del
President, gens respectuosa amb els grups de l'oposició,
quasi de burla al parlamentaris, i el propi fet que algunes de
les seves propostes o bé contradiguin el discurs del
President o, fins i tot, siguin el reflex de propostes
presentades per l'oposició, amb forma de proposicions no de
llei...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Orfila, ha extralimitat el temps.
EL SR. ORFILA I PONS:

Però senyores i senyors diputats, s'han llegit la proposta 23?
Instar el Govern a complir l'acord sobre recepció de les
emissions de televisions autonòmiques. Però, és que no els cau
la cara de vergonya? No deia ahir el President que els acords
parlamentaris són sagrats? On és la sacralització dels acords si
després els han d'instar a complir els acords que vostès
mateixos han aprovat? A mi és que em cauria la cara de
vergonya o he d'arribar a la conclusió que vostès no són el grup
que dóna suport al Govern, que realment no el suporten, com
nosaltres d'altra banda.
Però, anem a veure una cosa. Mirin la proposta número 18,
i acab, Sr. President. No va defensar i va justificar el Sr. Matas
la nova taxa aeroportuària? No era injust, segons paraules del
President que el pobre pagès, el pobre pescador, el bijuter, el
sabater de Menorca, pagàs les despeses originades pels que
viatjam? El PP no està d'acord amb allò que va dir el President?
La taxa de seguretat sí que l'han de pagar els qui l'utilitzen i
aquesta altra l'han de pagar només segons quins? Jo és que no
entenc aquesta doble política.
Com també em costa d'entendre, sincerament, allò que
proposen a la número 37. Van anar vostès a la darrera Comissió
d'Economia? La setmana passada, el Sr. Jaén Palacios va
defensar un vot en contra d'una proposta del PSM, en la qual el
PSM proposava exactament el mateix, reclamar al Govern de
l'Estat que s'indemnitzi els pescadors perjudicats per les
maniobres de l'OTAN. En aquell moment no va ser positiu, el
Govern ja ho ha fet, no hi ha cap problema; i ara són vostès els
que duen aquesta proposta de resolució. No s'escolten ni vostès
mateixos.

... acab, Sr. President, que ha rebutjat sistemàticament,
ens obliga a mantenir una actitud d'abstenció. El consens,
Sr. President, són tres segons, no s'obté d'aquesta manera;
consensuar no és insultar ni menysprear els altres mentre
s'exigeix o s'insta a acordar determinades coses, consensuar
és atracar postures, dialogar, parlar i tenir clar que la veritat
ni es vostra ni es nostra de forma absoluta, és allò del vers
de Machado "Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a
buscarla, la tuya guárdatela". Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Quetglas, té vostè la paraula.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El Reglament del Parlament exigeix que hi hagi
una congruència entre les propostes de resolució i el debat
de política general i d'acció de govern de la Comunitat
Autònoma. Existeix congruència entre aquest conjunt de
propostes de resolució i el debat d'ahir?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Quetglas, li he de dir que açò és un debat innecessari,
es va reunir la Mesa del Parlament, que vostè sap que és
plural i altament representativa de tots els aquí presents, i va
trobar congruents totes les propostes de resolució. Una altra
cosa és que s'estigui d'acord o no. Jo li demanaria que no
jutgi ara, en aquest moment, la congruència de les propostes
en relació al Reglament, sinó en relació a si tenen el suport
o no tenen el seu suport. Gràcies.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sr. President, la meva argumentació era estrictament
política, no era reglamentària, estava parlant de congruència
...
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EL SR. PRESIDENT:
Doncs, no mencioni el Reglament i faci la intervenció de
congruència amb les propostes i el que aquí es va dir, perquè
són congruents en base al Reglament, totes.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sí, i incongruents políticament, Sr. President. Si un
espectador ahir, fent zaping o escoltant la ràdio, hagués escoltat
a bocins el que passava dins aquest parlament, hagués vist a un
determinat moment al Sr. Matas recomanant al Sr. Balanzat
com s'ha de fer un grup verd, com ha d'actuar des de l'oposició
un grup verd i com ha d'estar estructurat un grup parlamentari
o una acció política d'un partit verd; hauria vist al Sr. Grosske
justificant, a instàncies i a interpelAlació del Sr. Matas, perquè
un regidor de Calvià donava suport al Partit Socialista per evitar
que un "xoriço", un "xoriço" del PP, fos batle de Calvià; hauria
vist a la Sra. Munar explicant les dificultats que té un pacte de
govern de tres partits que actuen en minoria, suportat per un
quart, dins el Consell Insular de Mallorca; hauria vist, a
instàncies del Sr. Matas, al Sr. Sampol intentant explicar la seva
actuació en relació amb problemes judicials d'un regidor del
municipi de Vilafranca; hauria vist al Sr. Crespí intentant
explicar la seva política com a Delegat Provincial o Director
Provincial d'Educació en matèria d'instituts. I s'hauria demanat,
i aquests senyors de què estan parlant? Quin és l'objecte del
debat? De què parlen?
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La veritat és que l'actitud del Partit Popular, del Grup
Parlamentari Popular, perdó, queda perfectament resumit
amb la proposta darrera, la número 48; que a mi,
personalment és la que més em preocupa, perquè posa de
manifest aquesta estranya confusió institucional que té el
Grup Parlamentari Popular. Diu: El Parlament de les Illes
Balears insta els diversos grups parlamentaris a intentar
arribar a acords en totes aquelles matèries que puguin ser
d'interès general per a la nostra Comunitat Autònoma. El
Parlament no ha d'instar els grups parlamentaris, però quina
confusió tenim sobre el paper del Parlament a una
democràcia? Què és el Parlament sinó els grups
parlamentaris? El Parlament ha d'instar el Govern de la
Comunitat Autònoma o ha de prendre resolucions que la
Mesa del Parlament ha de posar en marxa, i punt. Però això
és un òrgan de control del Govern; el Parlament no és qui
per dir als grups parlamentaris el que han de fer, perquè, si
no, vostès ho tendrien molt senzill: facin una sola resolució
al principi de legislatura, el Parlament acorda que els grups
parlamentaris donaran suport a tota l'acció política de
govern; la treuran per majoria i ja podem tancar, fins a les
pròximes eleccions. Però què és això? Quina concepció del
paper del Parlament té el Grup Parlamentari Popular? El
mateix que el President de la Comunitat Autònoma, un cor,
un corifeu laudatori, un corifeu que ha d'evitar tota la
discussió sobre l'acció política del Govern de la Comunitat
Autònoma, perquè aquí el que hem de fer és callar i, si de
cas, en la mesura del possible estendre la porqueria per tot.

El Sr. Rovira, fa uns moments, es demanava: però vostès
què volen? Quan es debat massa amb uns grups protesten i
quan es debat massa poc també. Miri, li contestaré molt
clarament què volem, volem que es debati el que és el títol
d'aquest debat, un debat general sobre acció política del Govern
de la Comunitat Autònoma, i ahir, lamentablement, no va tenir
lloc aquest debat. I no va tenir lloc aquest debat per exclusiva
responsabilitat del President de la Comunitat Autònoma que va
convertir aquest debat en un debat sobre l'acció dels grups de
l'oposició a altres institucions que no tenen res a veure. Es va
respectar que aquest havia de ser el debat sobre política general
de la Comunitat Autònoma? En el més mínim.

Miri, no, volem fer-nos respectar. Ahir aquest Parlament
va donar una espantosa imatge del que és la classe i una
institució política de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, lamentable. I nosaltres volem que aquest Parlament
es respecti, i per fer-se respectar hem de començar per
respectar-nos a nosaltres mateixos. Senyors del Grup
Popular, vostès treuran endavant aquestes propostes de
resolució, però no amb els nostres vots.

I clar, com a conseqüència d'això, surten unes propostes de
resolució del Grup Parlamentari Popular que tenen poc a veure
amb el que ahir es va debatre, són unes propostes de resolució
exclusivament laudatòries, unes propostes de resolució que
diuen que el Govern de la Comunitat Autònoma ho fa tot bé i
si no ho fa tot bé ho farà tot bé; unes propostes de resolució que
signifiquen una amnistia a tots i cada un dels compliments de
les resolucions parlamentàries i, fins i tot, d'incompliments
legals, se n'ha parlat d'aquest tema aquí; unes propostes de
resolució que signifiquen, senyors del Govern vostès han
incomplert les sagrades resolucions parlamentàries, es va dir
aquí ahir, el Sr. President de la Comunitat Autònoma va dir que
les resolucions parlamentàries eren sagrades; s'incompleixen i
se li dóna una amnistia a aquest incompliment. I se'ns demana
als grups parlamentaris que en un debat de deu minuts donem
suport a totes i a cada una de les línies d'acció de govern de la
Comunitat Autònoma.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Record que la votació serà
a la una i quart. Se suspèn la sessió.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, demanaria per favor que
prestéssim atenció per poder agilitar al màxim les votacions.
Abans de cada votació el President pronunciarà aquelles que
es faran de manera separada, i si hi ha qualque moment en
què es vol un altre tipus de votació, per favor, que es
demani.
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Abans de passar a la votació, demanar als serveis de la
cambra que transcriguin el contingut de totes elles en el Diari
de Sessions, tal com ja vam quedar a la Junta de Portaveus i a
la Mesa.

LA SRA. SALOM I COLL:
Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, votarem la proposta de resolució presentada
pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista, portaveu del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, portaveu del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i portaveu del Grup Parlamentari
Mixt.

Té vostè la paraula, Sra. Portaveu del Grup Parlamentari
Popular.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Era per anunciar que
retiram la proposta número 48.

Vots en contra, es volen posar drets?
Vots a favor, 28; en contra, 31. Queda rebutjada aquesta
proposta de resolució.

LA SRA. SALOM I COLL:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam a votar les propostes...
EL SR. BALANZAT I TORRES:

I anam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista. Votarem, en primer lloc, la
proposta número 3, perquè hi ha hagut una petició de votació
separada. És així, Sr. Balanzat?

Sr. President, demanaria votació separada de la proposta
número 2.
EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
de resolució número 3 del Grup Parlamentari Socialista, es
volen posar drets? Poden seure, gràcies.
Vots en contra, es volen posar drets?
Abstencions?
Vots a favor, 16; en contra, 40; abstencions, 4. Queda
rebutjada la proposta número 3.
Passam a votar la proposta número 5 del Grup Parlamentari
Socialista.

Són les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Popular. Per tant, es voten conjuntament les propostes de
resolució números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
i 47. La 48 ha estat retirada.
Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies.
Vots en contra, es volen posar drets?
Abstencions, es volen posar drets?

Vots a favor, es volen posar drets per favor? Poden seure,
gràcies.
Vots en contra no n'hi ha. S'aprova per unanimitat.
I passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
Socialista números 1, 2, 4, 6 i 7.

Vots a favor, 31; cap en contra; 28 abstencions. Queden
aprovades aquestes 47 propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Popular.
Passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Passarem a votar conjuntament...

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure gràcies.
Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes números 1, 2, 4, 6 i 7 del Grup
Parlamentari Socialista.
Anam a passar a la votació de les propostes presentades pel
Grup Parlamentari...

Perdoni, Sr. President, ara sí. Demanaria votació
separada de la segona, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
La proposta segona o tercera, ha dit? Segona. Sr. Tur?
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EL SR. TUR I TORRES:
Sí, Sr. President, també votació separada de la número 3 i
número 13.
EL SR. PRESIDENT:
La proposta número 1 de resolució ha estat ja incorporada
en la votació anterior de la proposta de resolució del Grup
Parlamentari Popular.
Anam a votar ara la proposta de resolució número 2.
Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.
Vots en contra, es volen posar drets?
Vots a favor, 29; en contra, 30. Queda rebutjada aquesta
proposta de resolució.
Anam a votar la proposta de resolució número 3 i número
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Vots a favor, es volen posar drets?
Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.
Abstencions?
Vots a favor, 10; en contra, 31; abstencions, 18. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.
I anam a votar conjuntament les propostes de resolució
números 13, 29, 31, a la qual s'ha incorporat la transacció "i
consells insulars", 33. Repetesc, propostes que votam
conjuntament: 13, 29, 31 i 33.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets per favor? Poden seure, gràcies.
Vots en contra?
Abstencions? S'aproven per unanimitat.

13.
Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Anem a votar la resta de propostes, que són les números
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 i 34.

Vots en contra, es volen posar drets?
Abstencions?

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

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 16. Queda
rebutjada la proposta número 3 i la proposta número 13.

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

Anam a votar ara les propostes de resolució números 6, 7 i

28 vots a favor; 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes propostes de resolució.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure.
Vots en contra? Abstencions, no n'hi ha. Queden aprovades
per unanimitat les propostes números 6, 7 i 18.

I passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Mixt. En primer lloc, votarem la
proposta de resolució número 4 i número 14 conjuntament.
O separadament 4 i 14? Conjuntament. Separadament.

I ara passam a votar les propostes de resolució números 4,
5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 i 21.

Anam a votar la proposta de resolució número 4 del
Grup Parlamentari Mixt.

18.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, es volen posar drets?

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes aquestes propostes de resolució.
I passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, on hi ha la petició de
votació separada de la número 12 i de la número 13, de dos
grups diferents.

Vots a favor, 10; en contra, 49; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 4.
Anam a votar la proposta número 14.
Vots a favor, es volen posar drets?
Vots en contra, es volen posar drets?

Molt bé, anem fer, primer de tot, la votació de la proposta
d'Esquerra Unida número 12.

Abstencions?
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8 vots a favor; 47 en contra i 4 abstencions. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

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

Passam a votar ara les propostes de resolució números 7, a
la qual s'ha acceptat la transacció substituir la paraula
"consensuar" per "intentar"; la proposta número 9 i la proposta
número 15.
Vots a favor de les propostes números 7, 9 i 15, es volen
posar drets, per favor?
En contra?

Abstencions?
Vots a favor, 12; en contra, 31; 16 abstencions. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.
I anam a votar les propostes de resolució números 1, 2,
3, 6, 8 i 17. La 9 està votada i està aprovada per unanimitat.
Repetesc, anam a votar les propostes de resolució números
1, 2, 3, 6, 8 i 17.

Abstencions?
Vots a favor, es volen posar drets?
Queden aprovades per unanimitat.
Vots en contra, es volen posar drets?
I passam a votar les propostes de resolució números 1, 2, 3,
5, 6,...
EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

Demanaríem la votació separada de la número 5.
EL SR. PRESIDENT:
La número?
EL SR. PASCUAL I RIBOT:
5.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons? La número 5, molt bé.
Vots a favor de la proposta de resolució número 5, es volen
posar drets?
Vots en contra, es volen posar drets?
Abstencions?
Vots a favor, 10: en contra, 31; 18 abstencions. Queda
rebutjada la proposta de resolució número 5.
Hi ha cap més petició de votació separada? Sr. Pons?
EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):
Sr. President, voldríem votació separada dels punts 10, 11,
12, 13 i 16, separats.
EL SR. PRESIDENT:
Anam a votar les propostes de resolució números 10, 11, 12,
13 i 16.

I no havent-hi més assumptes a tractar, moltes gràcies
per la seva col•laboració. S'aixeca la sessió.
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Article 6.
1. El Comitè Balear del Transport per Carretera estarà
format pels mateixos representants de les associacions
professionals que el constitueixin.
L'estructura i la forma de designació dels seus membres
es determinaran de manera reglamentària, amb atenció a la
representativitat que acrediten les associacions professionals dels
diferents sectors, possibilitant que les posicions minoritàries siguin
recollides de manera suficient i puguin ser conegudes i ponderades
per l'Administració. Es podrà exigir un llindar mínim de
representativitat per formar part del Comitè.
2. Es podran establir dins del Comitè Balear distintes
seccions o departaments corresponents a diferents classes
d’activitats de transport o auxiliars i complementàries d'aquest.
3. El Comitè Balear aprovarà el seu Reglament
d’organització i funcionament, que haurà de ser autoritzat per
l’Administració de la Comunitat Autònoma i ajustar-se a les
normes que reglamentàriament s’assenyalin.
Article 7.
Corresponen al Comitè Balear del Transport per
Carretera les funcions següents:
- Emetre informes preceptius en els assumptes que
determini la legislació vigent i facultatius en qualsevol altre cas.
- Informar en els procediments d’elaboració de
disposicions que afectin al sistema de transports terrestre.
- Informar en el procediment d’elaboració de plans de
transport que es refereixin o afectin a qualque mitjà terrestre.
- Formular propostes i consultes a les administracions
públiques en matèria de transports terrestres i d’activitats auxiliars
i complementàries del transport.
- Totes les altres que es determinin reglamentàriament.
Disposició transitòria.
Fins que no es dugui a terme el desenvolupament previst
en la llei actual i es constitueixi amb efectivitat el Consell Balear
del Transport Terrestre, continuarà exercint les seves funcions
l’actual Comissió de Transports de la Comunitat Autònoma.
Disposició final.
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 6 de setembre de 1997
El president:
Jaume Matas i Palou.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5333/97, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
relativa al debat sobre l'orientació política del Govern. (Mesa de 10
d'octubre del 1997).
RGE núm. 5334/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al debat sobre l'orientació política del Govern. (Mesa de 10
d'octubre del 1997).
RGE núm. 5335/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al debat sobre l'orientació política del Govern. (Mesa de 10
d'octubre del 1997).
RGE núm. 5336/97, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa al debat sobre l'orientació política del Govern. (Mesa
de 10 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5337/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al debat sobre l'orientació política
del Govern. (Mesa de 10 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5338/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
al debat sobre l'orientació política del Govern. (Mesa de 10 d'octubre
del 1997).
Palma, a 10 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, els portaveus dels grups sotasignants
presenten la proposta de resolució següent, com a conseqüència del
debat general sobre l'acció política i de govern:
El debat sobre l'orientació política general del Govern de
la Comunitat Autònoma té com a objecte exclusiu debatre i aprovar
resolucions sobre la política general del Govern. El debat que ha
tingut lloc durant els dos darrers dies ha estat un mal exemple d'abús
del Reglament, filibusterisme parlamentari i desviament dels temes
objecte de debat per part del president del Govern. En
conseqüència:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a mantenir una actuació respectuosa amb el
Parlament i amb la resta de forces polítiques i a respectar el
contingut propi dels debats sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre del 1997.
Els portaveus:
Pel GP Socialista:
J. Francesc Triay i Llopis.
Pel GP Nacionalista-PSM:
Pere Sampol i Mas.
Pel GP d'Esquerra Unida de les Illes Balears:
Eberhard Grosske i Fiol.
Pel GP Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern:
1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista del Govern en relació a institucions -consells,
ajuntaments...-, a associacions ciutadanes i a particulars, que
introdueixen descrèdit i escepticisme en l'opinió pública i un
indesitjable allunyament dels ciutadans en relació a les
institucions democràtiques que els representen, així com la
política institucional, de constant confusió entre els distints nivells
de govern -estatal, autonòmic i municipal- i el partit polític que els
dóna suport.
2.- El considerable retard en la tramitació de les
Directrius d'Ordenació del Territori ha produït danys irreversibles
en el territori de les Illes Balears, dels que en són els únics
responsables els successius governs. Només determinades
actuacions responsables del Parlament, consells insulars i
ajuntaments han pal•liat els efectes de la manca de model
territorial, l'absència de planificació, la improvisació i les
actuacions inconnexes i conjunturals del Govern en matèria
d'ordenació territorial. El Parlament lamenta i rebutja que la
presentació de l'avanç de Directrius d'Ordenació Territorial,
plantejada de forma exclusivament propagandística, es produeixi
amb deu anys de retard, quan el territori es troba hipotecat per una
gran quantitat de plans territorials i sectorials, elaborats i aprovats
sense un criteri ordenador comú.
3.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
pretensió d'un règim fiscal específic per a les Illes Balears resulta
incompatible amb l'evolució cap a l'harmonització dels sistemes
fiscals europeus i amb la corresponsabilitat fiscal incorporada al
nou sistema de finançament autonòmic. A més, sota el punt de
vista polític, resulta inadequat el manteniment d'una especificitat
fiscal injustificable en termes de progressivitat, cohesió social i
solidaritat. El Parlament de les Illes Balears considera que el
desenvolupament d'allò que preveu l'article 138 de la Constitució
espanyola hauria de concitar el més ample consens polític i
territorial possible del fet insular, sense privilegis fiscals de cap
mena.
4.- El Parlament de les Illes Balears constata una alta
incidència de la contractació eventual fixa discontínua i, per tant,
declara com a objectiu social prioritari la promoció de l'ocupació
estable impulsant els organismes de concertació social ja
constituïts i amb la creació d'un Consell Econòmic i Social i d'una
Agència Pública d'Ocupació.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre, aprofitant la conjuntura econòmica favorable, les
mesures necessàries per tal d'accelerar el procés de modernització
dels allotjaments turístics i de l'oferta complementària, i a resoldre
els dèficits estructurals del sector, sobretot els que tenen un efecte
directe sobre l'estacionalitat.

6.- Els consells insulars han de participar en la millora del
finançament autonòmic, com a mínim en la part que correspon a les
competències autonòmiques que els han estat transferides i, en
aquest sentit, el Parlament reclama al Govern l'aplicació d'aquesta
millora el 1998.
7.- El Parlament de les Illes Balears constata el notable
increment de la delinqüència, molt especialment durant la
temporada alta turística, amb el que suposa d'inseguretat personal,
d'alarma social i de deteriorament de la imatge turística i per això
insta tots els poders públics a incrementar les accions tendents a
reduir la gravetat de l'actual situació.
Palma, a 9 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que preveu
l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'acció política i de govern:
1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de
govern.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en el procés de sensibilització sobre les circumstàncies
específiques de la insularitat en els àmbits europeus pertinents, amb
l'objectiu d'obtenir el desenvolupament de la recent modificació del
Tractat de la Unió d'Amsterdam, reconeixent la necessitat de
preveure mesures de discriminació positiva a favor d'aquests
territoris insulars.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar la seva activitat dirigida a aconseguir el consens de les
forces majoritàries al Congrés dels Diputats per aconseguir el
contingut i perdurabilitat màximes de la Llei de règim econòmic i
fiscal de les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures d'estalvi en la prestació dels serveis públics que
permetin prendre mesures dirigides a reduir els imposts dels
ciutadans de les Illes Balears sense disminuir els actuals nivells
d'inversió ni de prestació de serveis.
5.- El Parlament de les Illes Balears considera que els
costs d'insularitat que pateixen els nostres conciutadans i empreses
han de ser progressivament identificats i reequilibrats pels mitjans
més adequats, siguin aquests fiscals, subvencions, mesures
administratives o legislatives. Per això insta a tots els grups
parlamentaris de les Illes Balears a prendre les mesures que estiguin
a l'abast de cada grup per tal d'aconseguir el màxim reconeixement
de la necessitat de reequilibri de la nostra insularitat, tant a l'àmbit
europeu com espanyol.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
involucrar les comunitats balears assentades fora de les Illes, i les
persones considerades balears als efectes de la Llei 3/1992, de 15 de
juliol, en els grans reptes culturals, socials, econòmics i polítics de
la nostra Comunitat Autònoma envers el proper mil•lenni.
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7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir als
consells insulars la titularitat de les competències mencionades en
el discurs d'investidura.
8.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
consolidar i impulsar el Sistema Integrat de Gestió d'Emergències
(SIGE) i dels centres d'atenció, a través de les oportunes
campanyes de divulgació i conscienciació dels ciutadans.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar l'estudi dels estàndards i temps de reacció dels serveis
públics en cas d'emergència, ordinària o catastròfica, en el marc
del Pla mestre de seguretat pública.
10.- El Parlament de les Illes Balears considera
convenient continuar amb la descentralització progressiva dels
cursos de l'Escola de Policia Local, així com l'adaptació de la seva
organització i estructura a la futura llei d'ordenació de les
emergències.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè finalitzi els treballs d'elaboració del Pla territorial de
Balears en matèria de protecció civil, així com la seva aprovació
corresponent.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dedicar una especial atenció a les mesures tendents a reeducar i
reinsertar els menors en situació de risc de quedar exclosos del
medi social.
13.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de crear una oficina de defensa dels drets del
menor i l'insta que consolidi aquesta iniciativa dotant-la dels
mitjans econòmics i personals que precisi.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè, de conformitat amb el que disposen els articles
15 i 16 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, transfereixi la
competència i adscrigui la denominada zona II, o exterior de les
aigües portuàries de tots els ports de titularitat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, atès que són necessaris per a
l'exercici de les competències que li corresponen estatutàriament
en matèria de ports.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè contempli mesures per al finançament de les
instal•lacions necessàries d'emmagatzament i transport dels
residus especials entre les Illes Balears i la península.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles finques
per adquirir a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, així com perquè s'habilitin els fons necessaris per
poder ampliar el patrimoni forestal de la Comunitat Autònoma.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles àrees
recreatives per construir a l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com perquè s'habilitin els fons
necessaris per poder ampliar i mantenir el nombre d'aquestes.
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18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir un gran debat sobre les directrius d'ordenació
territorial amb la intervenció del major nombre possible
d'interlocutors socials, amb la participació dels ciutadans i amb la
col•laboració dels mitjans de comunicació per tal de donar la major
informació possible; i després d'habilitar els períodes de presentació
d'aportacions i al•legacions aprovar les directrius d'ordenació
territorial.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar i potenciar el voluntariat a les Illes Balears en tots els
camps d'acció que afecten al bé comú dels ciutadans i ciutadanes.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè en compliment del II pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones, dugui a terme polítiques, programes i actuacions que
fomentin i promoguin la igualtat de drets, la no discriminació i la
integració de les dones en tots els àmbits de la societat.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla gerontològic en el termini d'un mes.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la política de creació de places residencials per a
discapacitats psíquics, així com a continuar amb les polítiques de
protecció i formació de totes les persones que pateixen de qualsevol
tipus de discapacitat.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que compleixi l'acord sobre recepció de les emissions de les
televisions autonòmiques en llengua catalana de tot l'Estat espanyol
a tot el territori de la Comunitat Autònoma i millori les actuals
condicions tècniques de recepció.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir els canals de comunicació directes entre la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports i el col•lectiu de pares, mares i
professorat, ara que les competències en matèria educativa no
universitària seran gestionades per la Comunitat Autònoma des de
l'1 de gener del 1998.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que sol•liciti a la resta de les administracions públiques la
conjunció d'esforços per a la desestacionalització turística, cada un
dins les seves competències.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que amb els diversos agents turístics promogui la implantació
d'un sistema de qualitat total en el sector.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè en una futura modificació de la legislació laboral
sigui especialment considerada la modalitat contractual del fixdiscontinu i incorporats als grups de feina i estudi representants dels
agents socials i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per l'específica incidència que dita figura jurídica té
en la nostra economia i en el nostre mercat de treball.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació a suprimir la taxa d'aproximació aeroportuària.
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29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè s'aprovi, el gener del 1998, el nou pla quadriennal
de l'habitatge en el qual es fomenti la rehabilitació d'habitatges.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè distingeixi els productes de Balears amb les marques i
distintius de qualitat corresponents.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació per a la firma d'un conveni de millora del transport
públic.

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè promocioni totes aquelles pràctiques agrícoles respectuoses
amb el medi ambient i amb l'obtenció de productes de qualitat.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè s'analitzi la
viabilitat de què l'aeroport de Son Bonet doni servei al trànsit aeri
per a particulars.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
impulsi les obres d'infraestructures necessàries per a una màxima
reutilització de les aigües depurades per a fins agrícoles així com
d'aquells sistemes de regadiu més eficients per a l'aplicació de
l'aigua.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a potenciar, en el marc de coordinació amb el Govern de la
Nació, la promoció exterior dels productes agrícoles i industrials
de les Illes.

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla d'immigració a les Illes Balears en el termini de tres
mesos.

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear el marc adequat que potenciï el consum dels productes
agrícoles produïts amb atenció al medi ambient i basats en una
agricultura ecològica.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar el pla estratègic contra la droga en el termini de
tres mesos.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear el marc normatiu que potenciï el consum de les matèries
produïdes en el context de l'agricultura integrada.
35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
desenvolupi iniciatives que potenciïn l'acolliment de les empreses
agràries a programes agroalimentaris, tot això en el marc normatiu
de la Unió Europea.
36.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat que es realitzi, en coordinació amb el MAPA i la
Direcció General IV (Agricultura) de la UE, els estudis i plans
pilots necessaris per tal de dur a terme un pla balear de regadiu
que permeti desenvolupar el reg agrícola amb aigües depurades.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar el pla de salut en el termini de sis mesos.
48.- El Parlament de les Illes Balears insta els diversos
grups parlamentaris a intentar arribar a acords en totes aquelles
matèries que puguin ser d'interès general per a la nostra Comunitat
Autònoma.
Palma, 9 d'octubre del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
D)

37.- El Parlament de les Illes Balears es mostra d'acord
amb el suport que per part del Govern s'atorga als pescadors
perjudicats per les darreres maniobres de l'OTAN; en les seves
reclamacions davant el Govern de la Nació.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'acció política i de govern:

38.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè, en coordinació amb les confraries dels
pescadors i en el marc de les competències estatals, s'aprovi un pla
de pesca per a la flota de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el seu
rebuig a la taxa aeroportuària, com ja va expressar, per unanimitat,
el Ple de la Cambra dia 17 d'ocutbre de 1996.

39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar i promoure les inversions necessàries per al
desenvolupament integral dels nuclis comercials dels ajuntaments
de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de forma
immediata la tramitació de la reforma del Reglament de la Cambra
de tal manera que sigui possible la creació de comissions no
permanents d'investigació sense la necessitat de comptar amb el
suport de la majoria de la Cambra.

40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
preservi i fomenti les races autòctones de Balears i dugui a terme
aquelles actuacions necessàries per a la seva inscripció en els
corresponents llibres genealògics, identificació, sanejament,
millora genètica, divulgació i valorització.
41.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern perquè intensifiqui totes aquelles actuacions de lluita
contra el frau agroalimentari, competència deslleial i entrada de
mercaderies sense les garanties sanitàries corresponents, o bé
aquelles mercaderies que incompleixen la normativa per al seu
transport i maneig.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar de forma
immediata una comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
4. El Parlament de les Illes Balears manifesta la voluntat
d'aprovar en aquesta legislatura un projecte de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears que equipari a nivell competencial
les Balears amb les comunitats autònomes que accediren a
l'autonomia per l'article 151 de la Constitució Espanyola.
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5. El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions de l'Estat a les Balears el 1997 han estat per davall de
la mitjana de les inversions estatals a la resta de comunitats
autònomes i insta el Govern de les Illes Balears a reivindicar per
al 1998 l'equiparació, com a mínim, de les inversions de l'Estat a
les Balears amb la mitjana.
6. El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a la
Mesa del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent de
la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estata donar compliment al conveni de col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient sobre actuacions per al proveïment
d'aigua i condicionament de torrents a les Illes Balears, executant
dins l'any 1998 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes
que figuren en el Pla general de torrents de la CAIB.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
dins el primer trimestre de 1998 s'iniciïn les obres de desviament
de la carretera Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries.
9. Ateses les previsions del Govern d'un augment del
20% en el finançament de la Comunitat Autònoma, per al període
1997-2001, el Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'un
ponència per tal de distribuir les dotacions econòmiques
corresponents a les competències atribuïdes als consells insulars.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
a terme les negociacions escaients per garantir que el Govern
central contracti les obres de l'Hospital d'Inca dins l'any 1998.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
elabori i presenti al Parlament de les Illes Balears, en el termini de
dos mesos, el Pla de salut mental, adaptat a les demandes i a la
realitat sanitària de les Illes Balears, atesa la necessitat d'enllestir un
vertadera reforma psiquiàtrica.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar la partida destinada al suport transitori comunitari.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en el termini d'un mes, una comissió d'estudi, amb el seu
corresponent calendari de reunions, que tengui com a objectiu
avaluar el grau d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua catalana
en la perspectiva del compliment del manament de la Llei de
normalització lingüística que diu que els escolars en acabar els seus
estudis obligatoris han de tenir un coneixement oral i escrit de la
nostra llengua pròpia.
Palma, 9 d'octubre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar el 0,7% efectiu dels Pressuposts de 1998 de la Comunitat
a ajuda al Tercer Món.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en el termini de sis mesos la declaració de parc natural de
la Serra de Tramuntana.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta les propostes de resolució
següents, com a conseqüència del debat general sobre l'acció
política i de govern:

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini màxim de dos mesos signi l'acord adient amb
el Ministeri d'Educació i Cultura per a la catalogació com a
bilingües de les places d'ensenyança secundària.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos, un
projecte de llei de creació del Consell Assessor de la publicitat i
comunicació institucional, amb l'objectiu d'establir els mecanismes
de control suficients sobre la política de publicitat i comunicacions
del Govern balear.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar durant l'any 1998 la creació d'una emissora institucional
en llengua catalana adaptada -en la seva gestió i programació- a
la naturalesa pluriinsular del nostre país.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'incompliment dels calendari previst pel desplegament de la Llei
d'Incompatibilitats de membres del Govern i alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
estendre la ruta cicloturística a tots els municipis del Pla de
Mallorca.

3.- El Parlament de les Illes Balears crearà, d'acord amb
l'article 50 del Reglament, una comissió no permanent per estudiar
el desenvolupament de la Llei de Consells insulars, el paper
d'aquests en el desplegament de l'autogovern i l'experiència i
possibles dèficits en la dotació de recursos de les competències
exercides, amb l'objectiu, si s'escau, de la reforma de la Llei de
Consells insulars per fer que aquestes siguin institucions bàsiques
en la política autonòmica.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla Director Sectorial de residus sòlids urbans de l'illa
de Mallorca dins el mes d'octubre.
16. El Parlament de les Illes Balears acorda debatre i
aprovar els projectes de llei pendents de tramitació abans que no
s'iniciï el pròxim període de sessions.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en el Pla de transports es doni prioritat a les inversions en matèria
ferroviària.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
cessió als consells insulars de la gestió dels museus, arxius i
biblioteques de titularitat estatal, per completar les competències
dels consells insulars en matèria de promoció cultural.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al compliment de la Llei de Consells insulars
amb la remissió a la Cambra, en el termini de tres mesos, de la Llei
Reguladora del fons de compensació interinsular, per a corregir els
desequilibris existents al conjunt de les Illes Balears.
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6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini de tres mesos,
una ampliació del Pla de Residus sòlids urbans que doni prioritat
a la reducció en origen, la reutilització, la recollida selectiva i el
reciclatge per a cadascuna de les quatre illes i que no obligui a la
incineració com a sistema d'eliminació dels residus sòlids urbans.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, des de la declaració de Menorca reserva de
la biosfera, en les seves actuacions a l'illa de Menorca, requerint
per aquestes dictamen favorable del Consorci Menorca Reserva de
la Biosfera.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
sol•licitar del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera dictamen
previ a l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de Menorca.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar en el termini més breu
possible al Parlament un projecte de llei de mesures d'estalvi
d'aigua.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern central la gestió de la reserva natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
atorgar als consells insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera els mitjans tècnics i humans necessaris per a la
redacció, a cada illa, del seu propi Pla d'Ordenació territorial
insular.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè en la seva política de carreteres s'eliminin aquelles
actuacions agressives com el projecte de l'autopista de Llevant a
Mallorca o l'autovia de l'aeroport a la ciutat d'Eivissa pel consum
excessiu del territori que signifiquen.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en l'actuació programada en la millora de la xarxa viària de
Balears es prioritzi l'eliminació de punts negres, millora del
paviment, senyalització, ampliació on sigui necessari, que
signifiquin millora per a la seguretat i la comoditat en els
desplaçaments.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a reclamar del Govern de l'Estat les
competències relatives a la prestació social substitutòria.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació del Consell Econòmic i
Social per a l'any 1998.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a arbitrar l'augment de les partides
pressupostàries suficients als pressuposts per a l'any 1998, per
cobrir la demanda efectiva de percepció del suport transitori
comunitari a les illes.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure dins els Pressuposts Generals de la CAIB del 1998, el 0,7%
del total dels pressuposts per a cooperació i solidaritat amb
l'anomenat Tercer Món.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla estratègic
de drogodependències que desenvolupi el document presentat i
aprovat al Parlament el desembre del 1994.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
gerontològic que permeti donar resposta d'una manera operativa a
les necessitats del sector a les nostres illes.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de salut que
permeti donar resposta d'una manera operativa a les necessitats del
sector a les nostres illes.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla d'atenció
a l'immigrant que permeti donar resposta d'una manera operativa a
les necessitats del sector a les nostres illes.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de pobresa
i exclusió social que permeti donar resposta d'una manera operativa
a les necessitats del sector a les nostres illes.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla d'habitatge
que permeti donar resposta d'una manera operativa a les necessitats
del sector a les nostres illes.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un annex del Pla de la sida elaborat, que fixi un calendari
d'actuacions a dur a terme, defineixi els recursos materials,
organitzatius, tècnics i pressupostaris amb què comptarà, estableixi
sistemes eficaços de coordinació institucional i defineixi les
competències dels diferents nivells de l'administració i dels altres
organismes implicats, per tal de donar-li una vertadera estructura de
pla que permeti donar resposta d'una manera operativa a les
necessitats del sector a les nostres illes.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
quantificar cadascun dels programes del Pla d'Atenció a la infància
i l'adolescència en risc -1996/1999- aprovat pel Parlament balear, i
a establir el calendari i abast de la seva aplicació.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei de creació
del Consell de Cooperació de les Illes Balears amb l'objectiu
principal d'assegurar la participació de les organitzacions implicades
en la definició i correcta aplicació dels criteris que han d'orientar els
programes de cooperació amb l'anomenat Tercer Món.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació del II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona amb participació dels agents
socials, organitzacions socials i organitzacions de dones.
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28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
obrir la Comissió Mixta entre l'Insalud i el Govern balear per
assegurar la participació de municipis, organitzacions sindicals i
professionals i associacions ciutadanes implicades.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revocar el Decret de creació del Consell Assessor en matèria de
pol'tica cultural i la seva substitució per una comissió de
coordinació de política cultural i artística amb la participació dels
consells insulars.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern ,
una vegada assumides les competències en educació, a negociar
amb els ajuntaments les prioritats i calendari de construcció dels
nous instituts d'Educació Secundària Obligatòria a Eivissa i
Mallorca.
32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear instruments immediats de participació per tal d'elaborar
consensuadament el model educatiu de les Illes Balears.
33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar de contingut la Mesa de diàleg social convertint-la en una
eina útil per al seguiment del Pacte per a l'ocupació i per al
seguiment de polítiques sectorials i socials que puguin millorar les
condicions de vida dels treballadors i treballadores de la nostra
comunitat.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar, dins l'oferta d'ocupació pública anunciada pel President,
totes les vacants existents dins l'Administració autonòmica amb
criteris de transparència i igualtat d'oportunitats.
Palma, 9 d'octubre del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que preveu
l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'acció política i de govern:
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4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat entre
poblacions, fent un manteniment efectiu de l'actual xarxa viària,
fent-les més segures, amb la deguda senyalització i respectant el
medi ambient i el paisatge.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a fer una millora i adequació de l'actual
carretera Palma-Manacor, renunciant al projecte de construcció de
l'autopista de Llevant.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la reobertura i modernització de la línia
ferroviària Palma-Manacor-Artà.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a definir i consensuar amb tots els sectors
implicats de la comunitat educativa, el model educatiu de les Illes
Balears.
Palma, 9 d'octubre del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
8.- El Parlament de les Illes Balears lamenta
profundament la manca de compliment per part del Govern de la
Comunitat Autònoma de les resolucions aprovades pel Ple de la
Cambra al debat de l'orientació de política general del Govern de la
Comunitat Autònoma de l'any 1997.
9.- El Parlament de les Illes Balears declara que les Illes
Balears com expressió de la personalitat històrica dels pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i en exercici del dret a
l'autogovern de la Constitució reconeix a tota nacionalitat, aspira al
màxim grau d'autonomia que empara l'actual marc constitucional
vigent.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació davant aquest parlament
d'un projecte de llei del sòl, en un termini màxim de tres mesos.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació, en el termini de tres
mesos, d'un projecte de llei de regulació de l'oferta turística
anomenada "a temps compartit" per a la seva tramitació en el
Parlament.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar el Pla de carreteres de les Illes
Balears davant la Cambra les directrius d'ordenació territorial, en el
termini màxim de tres mesos.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de sis
mesos, el Pla especial de gestió i protecció de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar el Pla de carreteres de les Illes
Balears davant aquesta cambra, en el termini màxim de tres mesos.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear un òrgan específic de debat,
socialment plural, per a la discussió de les Directrius d'Ordenació
Territorial, en un termini màxim de tres mesos.

14.- El Parlament de les Illes Balears declara la seva
voluntat davant el Congrés dels diputats de mantenir l'esperit que ha
inspirat la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal especial per
a les Illes Balears en els termes en els quals es va aprovar.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% dels
pressuposts del 1998, destinada a finançament de projectes al
tercer món.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a modificar el Pla de tractament i
eliminació de residus sòlids urbans amb el màxim consens dels
consells insulars.
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16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la redacció i presentació davant el
Parlament del Pla energètic de les Illes Balears, en el termini d'un
mes.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació d'un pla de transport
públic en el termini màxim de tres mesos i que contempli les
necessitats de comunicació entre els municipis de la part forana
pel que es refereix a l'illa de Mallorca.
Palma, 9 d'octubre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5262/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a naus
construïdes a càrrec de Fomento Industrial, SA. (Mesa de 15
d'octubre del 1997).
RGE núm. 5263/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
adquisicions i alienacions realitzades per Fomento Industrial SA,
entre 1/1/96 i 30/9/97. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5264/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a immobles
propietat de Fomento Industrial, SA. (Mesa de 15 d'octubre del
1997).
RGE núm. 5265/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
percepció d'ajuts en concepte d'aportació pública als salaris dels
treballadors disminuïts del centre especial d'ocupació ubicat a
Eivissa. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5266/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
recepció de les competències sobre l'Inem pel Govern balear. (Mesa
de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5267/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aprofitament de les aigües procedents de la futura depuradora
terciària de la ciutat d'Eivissa. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5268/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
per a la contractació de treballadors fixos-discontinus. (Mesa de 15
d'octubre del 1997).
RGE núm. 5291/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament de la depuradora Maó-Es Castell. (Mesa de 15
d'octubre del 1997).

RGE núm. 5292/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
de carreteres. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5293/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació de pedreres. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5294/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camps
de treball. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5297/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització d'un programa de "folklore tradicional" de les
Illes Balears. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5298/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contracte per a la realització del programa de televisió
"Gent divertida". (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5299/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per combatre l'expansió del "carpobrotus edulis"
a l'illa de Menorca el 1997. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5301/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sessions de la Comissió Interdepartamental d'Afers
Europeus. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5302/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació dels consells insulars en la determinació de les
línies estratègiques en la política de la Comunitat Autònoma davant
la Unió Europea. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5303/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mitjans humans i materials de la Comissió
Interdepartamental d'Afers Europeus. (Mesa de 15 d'octubre del
1997).
RGE núm. 5304/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions, peticions i iniciatives davant la Unió Europea
durant el 1997. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5305/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds d'ajudes i subvencions de persones i institucions
durant l'any 1997. (Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5306/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a plans especials de reforma de les xarxes d'instal•lacions.
(Mesa de 15 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5307/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adequació de les xarxes d'instal•lacions en la restauració
d'edificis en les àrees històricoambientals a les Illes Balears. (Mesa
de 15 d'octubre del 1997).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 10 d'octubre de
1997, s'aprovaren les Resolucions relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.
A)
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre, aprofitant la conjuntura econòmica favorable, les
mesures necessàries per tal d'accelerar el procés de modernització
dels allotjaments turístics i de l'oferta complementària, i a resoldre
els dèficits estructurals del sector, sobretot els que tenen un efecte
directe sobre l'estacionalitat.
2.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de
govern.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en el procés de sensibilització sobre les circumstàncies
específiques de la insularitat en els àmbits europeus pertinents,
amb l'objectiu d'obtenir el desenvolupament de la recent
modificació del Tractat de la Unió d'Amsterdam, reconeixent la
necessitat de preveure mesures de discriminació positiva a favor
d'aquests territoris insulars.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar la seva activitat dirigida a aconseguir el consens de les
forces majoritàries al Congrés dels Diputats per aconseguir el
contingut i perdurabilitat màximes de la Llei de règim econòmic
i fiscal de les Illes Balears.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures d'estalvi en la prestació dels serveis públics
que permetin prendre mesures dirigides a reduir els imposts dels
ciutadans de les Illes Balears sense disminuir els actuals nivells
d'inversió ni de prestació de serveis.
6.- El Parlament de les Illes Balears considera que els
costs d'insularitat que pateixen els nostres conciutadans i empreses
han de ser progressivament identificats i reequilibrats pels mitjans
més adequats, siguin aquests fiscals, subvencions, mesures
administratives o legislatives. Per això insta a tots els grups
parlamentaris de les Illes Balears a prendre les mesures que
estiguin a l'abast de cada grup per tal d'aconseguir el màxim
reconeixement de la necessitat de reequilibri de la nostra
insularitat, tant a l'àmbit europeu com espanyol.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
involucrar les comunitats balears assentades fora de les Illes, i les
persones considerades balears als efectes de la Llei 3/1992, de 15 de
juliol, en els grans reptes culturals, socials, econòmics i polítics de
la nostra Comunitat Autònoma envers el proper milAlenni.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè dins la present legislatura es comprometi a transferir als
consells insulars la titularitat de les competències mencionades en
el discurs d'investidura.
9.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari
consolidar i impulsar el Sistema Integrat de Gestió d'Emergències
(SIGE) i dels centres d'atenció, a través de les oportunes campanyes
de divulgació i conscienciació dels ciutadans.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar l'estudi dels estàndards i temps de reacció dels serveis
públics en cas d'emergència, ordinària o catastròfica, en el marc del
Pla mestre de seguretat pública.
11.- El Parlament de les Illes Balears considera convenient
continuar amb la descentralització progressiva dels cursos de
l'Escola de Policia Local, així com l'adaptació de la seva
organització i estructura a la futura llei d'ordenació de les
emergències.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè finalitzi els treballs d'elaboració del Pla territorial de Balears
en matèria de protecció civil, així com la seva aprovació
corresponent.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dedicar una especial atenció a les mesures tendents a reeducar i
reinsertar els menors en situació de risc de quedar exclosos del medi
social.
14.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de crear una oficina de defensa dels drets del
menor i l'insta que consolidi aquesta iniciativa dotant-la dels mitjans
econòmics i personals que precisi.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè, de conformitat amb el que disposen els articles 15
i 16 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, transfereixi la
competència i adscrigui la denominada zona II, o exterior de les
aigües portuàries de tots els ports de titularitat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, atès que són necessaris per a
l'exercici de les competències que li corresponen estatutàriament en
matèria de ports.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè contempli mesures per al finançament de les
instalAlacions necessàries d'emmagatzemament i transport dels
residus especials entre les Illes Balears i la península.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral, perquè elabori una relació de possibles finques per adquirir
a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
així com perquè s'habilitin els fons necessaris per poder ampliar el
patrimoni forestal de la Comunitat Autònoma.
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18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern,
mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, perquè elabori una relació de possibles àrees
recreatives per construir a l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com perquè s'habilitin els fons
necessaris per poder ampliar i mantenir el nombre d'aquestes.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació a suprimir la taxa d'aproximació aeroportuària.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir un gran debat sobre les directrius d'ordenació
territorial amb la intervenció del major nombre possible
d'interlocutors socials, amb la participació dels ciutadans i amb la
colAlaboració dels mitjans de comunicació per tal de donar la
major informació possible; i després d'habilitar els períodes de
presentació d'aportacions i alAlegacions aprovar les directrius
d'ordenació territorial.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació per a la firma d'un conveni de millora del transport públic.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè s'aprovi, el gener del 1998, el nou pla quadriennal
de l'habitatge en el qual es fomenti la rehabilitació d'habitatges.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè s'analitzi la
viabilitat de què l'aeroport de Son Bonet doni servei al trànsit aeri
per a particulars.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar i potenciar el voluntariat a les Illes Balears en tots els
camps d'acció que afecten al bé comú dels ciutadans i ciutadanes.

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a potenciar, en el marc de coordinació amb el Govern de la
Nació, la promoció exterior dels productes agrícoles i industrials de
les Illes.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè en compliment del II pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones, dugui a terme polítiques, programes i actuacions que
fomentin i promoguin la igualtat de drets, la no discriminació i la
integració de les dones en tots els àmbits de la societat.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear el marc adequat que potenciï el consum dels productes
agrícoles produïts amb atenció al medi ambient i basats en una
agricultura ecològica.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla gerontològic en el termini d'un mes.

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear el marc normatiu que potenciï el consum de les matèries
produïdes en el context de l'agricultura integrada.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la política de creació de places residencials per a
discapacitats psíquics, així com a continuar amb les polítiques de
protecció i formació de totes les persones que pateixen de
qualsevol tipus de discapacitat.

36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
desenvolupi iniciatives que potenciïn l'acolliment de les empreses
agràries a programes agroalimentaris, tot això en el marc normatiu
de la Unió Europea.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que compleixi l'acord sobre recepció de les emissions de les
televisions autonòmiques en llengua catalana de tot l'Estat
espanyol a tot el territori de la Comunitat Autònoma i millori les
actuals condicions tècniques de recepció.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a obrir els canals de comunicació directes entre la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i el colAlectiu de pares,
mares i professorat, ara que les competències en matèria educativa
no universitària seran gestionades per la Comunitat Autònoma des
de l'1 de gener del 1998.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que solAliciti a la resta de les administracions públiques la
conjunció d'esforços per a la desestacionalització turística, cada un
dins les seves competències.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que amb els diversos agents turístics promogui la
implantació d'un sistema de qualitat total en el sector.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè en una futura modificació de la legislació laboral
sigui especialment considerada la modalitat contractual del fixdiscontinu i incorporats als grups de feina i estudi representants
dels agents socials i de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, per l'específica incidència que dita figura
jurídica té en la nostra economia i en el nostre mercat de treball.

37.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es realitzi, en coordinació amb el MAPA i la Direcció General
IV (Agricultura) de la UE, els estudis i plans pilots necessaris per
tal de dur a terme un pla balear de regadiu que permeti desenvolupar
el reg agrícola amb aigües depurades.
38.- El Parlament de les Illes Balears es mostra d'acord
amb el suport que per part del Govern s'atorga als pescadors
perjudicats per les darreres maniobres de l'OTAN; en les seves
reclamacions davant el Govern de la Nació.
39.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern balear perquè, en coordinació amb les confraries dels
pescadors i en el marc de les competències estatals, s'aprovi un pla
de pesca per a la flota de les Illes Balears.
40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar i promoure les inversions necessàries per al
desenvolupament integral dels nuclis comercials dels ajuntaments
de les Illes.
41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
preservi i fomenti les races autòctones de Balears i dugui a terme
aquelles actuacions necessàries per a la seva inscripció en els
corresponents llibres genealògics, identificació, sanejament, millora
genètica, divulgació i valorització.
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42.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern perquè intensifiqui totes aquelles actuacions de lluita
contra el frau agroalimentari, competència deslleial i entrada de
mercaderies sense les garanties sanitàries corresponents, o bé
aquelles mercaderies que incompleixen la normativa per al seu
transport i maneig.
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè distingeixi els productes de Balears amb les marques i
distintius de qualitat corresponents.
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè promocioni totes aquelles pràctiques agrícoles
respectuoses amb el medi ambient i amb l'obtenció de productes
de qualitat.
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
impulsi les obres d'infraestructures necessàries per a una màxima
reutilització de les aigües depurades per a fins agrícoles així com
d'aquells sistemes de regadiu més eficients per a l'aplicació de
l'aigua.

54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern , una
vegada assumides les competències en educació, a negociar amb els
ajuntaments i els consells insulars les prioritats i calendari de
construcció dels nous instituts d'Educació Secundària Obligatòria a
Eivissa i Mallorca.
55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a definir i intentar consensuar amb tots els
sectors implicats de la comunitat educativa, el model educatiu de les
Illes Balears.
56.- El Parlament de les Illes Balears declara que les Illes
Balears com expressió de la personalitat històrica dels pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i en exercici del dret a
l'autogovern de la Constitució reconeix a tota nacionalitat, aspira al
màxim grau d'autonomia que empara l'actual marc constitucional
vigent.
57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a modificar el Pla de tractament i
eliminació de residus sòlids urbans amb el màxim consens dels
consells insulars.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el pla d'immigració a les Illes Balears en el termini de
tres mesos.

Seu del Parlament, a 11 d'octubre del 1997.
El president:
Joan Huguet i Rotger.
La secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar el pla estratègic contra la droga en el termini de
tres mesos.
48.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar el pla de salut en el termini de sis mesos.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

49.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se
a la Mesa del Congrés dels Diputats demanant la tramitació urgent
de la Proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears.
50.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat donar compliment al conveni de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient sobre actuacions per al proveïment
d'aigua i condicionament de torrents a les Illes Balears, executant
dins l'any 1998 els projectes valorats en 3.000 milions de pessetes
que figuren en el Pla general de torrents de la CAIB.
51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dur a terme les negociacions escaients per garantir que el Govern
central contracti les obres de l'Hospital d'Inca dins l'any 1998.
52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en l'actuació programada en la millora de la xarxa viària de
Balears es prioritzi l'eliminació de punts negres, millora del
paviment, senyalització, ampliació on sigui necessari, que
signifiquin millora per a la seguretat i la comoditat en els
desplaçaments.
53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure convenis de colAlaboració en
matèria cultural i lingüística amb la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre del 1997, rebutjà la Proposta de Resolució RGE núm.
5333/97, dels Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre del 1997, rebutjà les Propostes de Resolució RGE núm.
5334/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).
La votació obtengué el resultat següent:
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Proposta 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Proposta 12:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propostes 1, 2, 4, 6 i 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Propostes 1-11, 14-28, 30, 32 i 34:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

59
10
31
18

C)

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre del 1997, rebutjà les Propostes de Resolució RGE núm.
5336/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa al
debat sobre l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm.
125 de 17 d'octubre del 1997).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre del 1997, rebutjà les Propostes de Resolució RGE núm.
5338/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).

La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:

Proposta 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Proposta 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Propostes 3 i 13:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proposta 14:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

59
12
31
16

Propostes 4, 5, 8-12, 14-17, 20 i 21:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Proposta 5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59
10
31
18

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.

Propostes 11-13 i 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59
12
31
16

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre del 1997, rebutjà les Propostes de Resolució RGE núm.
5337/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa al debat sobre l'orientació política general del
Govern. (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).
La votació obtengué el resultat següent:

Propostes 2, 3, 6, 8 i 17:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la proposta de resolució núm.48 de
les presentades pel Grup Parlamentari Popular al debat sobre
l'orientació política general del Govern (RGE núm. 5335/97).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 d'octubre del 1997, es retirà la proposta de resolució de
referència, publicada en el BOPIB núm. 125, de 17 d'octubre del
1997, a petició de la portaveu del Grup Parlamentari Popular.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.

Aquesta opció del Govern, legítima i clara, d'optar per la
legislació estatal, implica acceptar-la en tots els seus extrems;
també, per tant, en els tràmits i regles establertes en la Llei del suelo
y ordenación urbana estatal per aquests tipus de plans, tant per la
seva aprovació com per la determinació de continguts i tramitació.
Aquesta acceptació de les regles establertes per la Llei
escollida pel Govern obliga:
1.- A acceptar que la competència per a la seva formulació
correspon als consells insulars.
2.- A acceptar que la competència del Govern de les Illes
Balears es limita a un informe preceptiu i no vinculant.
Malgrat la claredat del repartiment competencial establert
a la Llei del suelo y ordenación urbana, les contradiccions
provocades pel Govern estan avui limitant les capacitats dels
consells insulars:
No es reconeix, per part del Govern, que siguin els
consells insulars que elaborin i aprovin els plans especials, qüestió
en aquest moment en contradicció amb l'actuació del Consell
Insular de Menorca.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5607/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a exercici de la
competència en la redacció i aprovació dels plans especials
d'ordenació dels espais naturals. (Mesa de 29 d'octubre del 1997).
Palma, a 29 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del
Parlament:
Pere Palau i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

No es reconeix, per part del Govern, que siguin els plans
especials els mecanismes per aconseguir l'acord que permeti trobar
sortides, pactades o no, als problemes de gestió i d'accés al litoral.
Per resoldre aquestes i altres contradiccions en torn a la
competència, contingut i tramitació dels plans especials que han
d'ordenar usos i gestió dels espais naturals a les nostres illes, és
necessari i urgent que el Govern aclareixi, en el marc de la
legislació actual, els seus objectius, i per aquests motius el Grup
Parlamentari Socialista interpel•la el Govern sobre competència,
continguts i tramitació dels plans especials que han d'ordenar els
espais naturals a les nostres illes.
5607
Palma, a 24 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS

A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la interpel•lació
següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.
L'article 9 de la Llei 1/1984 de 14 de març d'Ordenació
i Protecció d'Àrees Naturals d'Interés Especial estableix una doble
possibilitat pel que fa als plans que han d'ordenar urbanísticament
les àrees naturals d'especial interès, i així preveu que podrà
realitzar-se mitjançant plans d'ordenació al medi natural, prevists
a la Llei 8/1987, d'Ordenació territorial de les Illes Balears o, com
a segona opció, mitjançant plans especials d'acord amb la Llei
estatal 2/1975, sobre Régimen del suelo y ordenación urbana.
L'opció del Govern de les Illes Balears, d'acord amb les
respostes del conseller de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
és clara: els plans especials prevists en el text refós de la Llei del
suelo y ordenación urbana de 26 de juny del 1992. Són els plans
especials de protecció del paisatge, regulats a l'article 86 de la
citada llei estatal.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5568/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4694/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
criteris del Govern en relació als traspassos de les competències
d'educació. (Mesa de 29 d'octubre del 1997).
RGE núm. 5570/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències en matèria d'Educació i el seu finançament. (Mesa de
29 d'octubre del 1997).
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Debat sobre l'orientació política general del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària sobre el debat de l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té la
paraula el Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per fer la seva intervenció; Sr. President, té
vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Senyor president, senyores i senyors diputats, bon dia. Amb
aquestes paraules, obrim el darrer debat de política general
d'aquesta legislatura a les Illes Balears. Es tracta, com és
tradició, d'obrir un intercanvi de visions entre el Govern i els
grups polítics d'aquesta cambra sobre l'estat, sobre la situació
actual de la nostra Comunitat. Naturalment, també és l'hora en
què el Govern, com a principal responsable de tirar endavant
aquest petit país, passi comptes del que ha fet i deixat de fer,
encara que, en aquest sentit, estic tranquil perquè estic segur que
els senyors i senyores diputats ens recordaran els nostres oblits
i carències.
El que voldria, en aquests moments, com a president d'aquest
Govern, que ve a passar comptes, és intentar la descripció més
encertada possible de la nostra realitat actual. Voldria ser capaç
de mostrar-vos una fotografia d'aquest moment que ens ha tocat
viure. Però, com passa sempre quan l'objecte a fotografiar és
massa gros, hem de prendre distàncies, i aleshores els detalls
–tan necessaris per avaluar la visió de conjunt– ens quedaran
damunt la taula. Serà necessari, idò, apropar-nos als referits
detalls quan aquests siguin suficientment significatius.
Vegem, idò, quina és la situació de les Illes Balears avui.
D'entrada, estic segur que si dic que la situació de Balears és
bona no vos sorprendré gens ni mica, perquè mai un govern no
diu el contrari. El que passa és que, en la meva opinió, la gran
majoria de ciutadans d'aquestes illes està d'acord que les coses
van raonablement bé. És un estat d'opinió que sura pel carrer, a
les tertúlies, a les trobades d'amics i també en els fòrums
d'opinió: tan bé mai, frase que podem escoltar pertot arreu a
l'hora de polsar l'estat de la nostra comunitat. La gent, la majoria
de la gent, està satisfeta: hi ha un equilibri social; hi ha un
funcionament econòmic positiu; hi ha unes institucions que, amb
les polèmiques que són inevitables, funcionen i, també, hi ha un
sentiment de poble que està creixent dia a dia. Hi ha, en
definitiva, una impressió general de bonança, i val a dir que jo,
com a president del Govern, crec que aquesta és una impressió
correcta.

Però no vull xerrar del present de forma aïllada, com aquell
que camina cap al precipici amb una bena als ulls. Tenc
assumit, senyores i senyors diputats, que aquest present de
bonança pot resultar molt dolent si no sabem aprofitar-lo per
preparar el futur. En aquest sentit, crec que, avui més que
mai, estam fixant els fonaments del futur. En xerrarem més
endavant fil per randa, però ara ja puc dir que el Govern
acabarà aquesta legislatura amb una solució a llarg termini
per al problema de l'aigua, per al de l'energia, per a la gestió
del sòl, per als transports públics, per a la sanitat i, com ja
se sap, per a les carreteres i la innovació telemàtica; haurem
creat els fonaments per recuperar la qualitat de l'educació i
el model econòmic i productiu quedarà orientat cap al
creixement en qualitat i no en quantitat, per fer-lo
compatible amb les nostres febleses territorials. Ben prest es
tancaran els principals punts que romanen oberts i podrem
oferir a la societat balear una solució de futur que –tot i que
sigui discutida, com és natural i obligat per part de qui
defensa un model diferent– serà una solució que obrirà, a la
nostra terra, les portes del demà.
Ara, si vos pareix, anem als detalls, a una visió més
propera.
Política i institucions. En el decurs dels darrers anys hem
viscut un sensible enfortiment institucional. Des de
l'Imserso, passant per la Universitat, fins a l'educació i, més
recentment, la taxa del joc, Balears ha anat assumint més
competències que mai, fins al punt d'esdevenir una
autonomia amb el desenvolupament integral de les
previsions estatutàries. Per afegitó, ens trobam a la recta
final de la tramitació d'un nou Estatut, aprovat pel 80 % de
vots d'aquesta cambra, que suposarà ampliar
substancialment el sostre de competències i, a grans trets,
equiparar la nostra Comunitat amb les autonomies més
importants. Per tant, gosaria dir que hem donat passes molt
substancials, transcendentals, de cap a un major autogovern,
donant compliment a la legítima ambició dels fills d'aquesta
terra de poder gestionar aquí, a ca nostra, els nostres
assumptes. Fins i tot, ja estam entrant en el camp de la
cogestió de la sanitat, mentre esperam que, amb un nou
estatut d'autonomia, hi hagi la base legal per negociar la
transferència que serà la més important d'aquesta comunitat.
Al meu entendre, hem aconseguit canviar radicalment
les nostres relacions amb el Govern central. I, quan dic això,
no és una valoració, sinó una descripció de fets
quantificables: d'una banda, hem començat a posar remei al
problema de la insularitat mitjançant la primera llei que s'ha
aprovat a l'estat espanyol, a Espanya, definint un règim
especial per a les Illes Balears; una llei que ha suposat una
davallada dels preus dels viatges entre les Illes i la península
i que ens equipara a les Illes Canàries; ara estam negociant
el descompte per a les mercaderies, que és una cosa que mai
no hem tengut en aquestes illes. També, per un import de
prop de 15.000 milions de pessetes i, com a conseqüència
de la llei d'insularitat, es negocien inversions públiques que
fins i tot aquest mateix mes podran ser definitivament
acordades. I el desenvolupament del règim especial no ha
fet més que començar, perquè hem d'aplicar un nou sistema
de beques diferent per als estudiants de les Illes que van al
continent a estudiar i pels de Menorca i d'Eivissa i
Formentera que han de venir a Mallorca. El mateix règim
permetrà crear aquí un tribunal especial de defensa de la
competència, perquè és ben ver que des d'aquest punt de
vista som un territori molt feble. I perquè també hem
d'actuar, tal com estableix aquesta llei, en sanitat, energia
elèctrica, aigua, etc.
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Aquest canvi de tarannà, aquest canvi en les relacions amb el
Govern central ha suposat moltes competències noves, entre les
quals destaca especialment la d'educació. També ha suposat un
nou sistema de finançament autonòmic, ha suposat assumir la
taxa del joc; ha suposat resoldre problemes de la dimensió de les
carreteres, que ja comencen a fer-se amb una dotació que s'acosta
als 9.000 milions de pessetes per a l'any 1999, començant
enguany mateix amb la urgentíssima ronda nord de Ciutadella,
que, juntament amb el port nou d'aquesta població, que es troba
a informació pública en aquest moment, han de canviar l'horitzó
d'aquesta estimada població menorquina.
Tenim un pla d'ampliació del transport públic a les Illes
Balears: un pla que s'està aplicant i, de forma especial, des que
tenim competències en matèria ferroviària. Des de llavors, el
Govern d'aquesta Comunitat Autònoma ha invertit prop de 6.000
milions de pessetes en la millora de la via, en l'adequació de
totes les estacions, canviar els trens, les màquines, els més nous
eren dels anys 50 –mirau si ha plogut, i això que plou poc– i que
no havien conegut cap millora durant els 15 anys anteriors quan
eren responsabilitat dels polítics que avui es proclamen
solemnement defensors del tren; hem estudiat l'ampliació de la
línia ferroviària fins a Alcúdia, hem trobat que és possible, bona
i convenient i l'hem aprovada. En aquests moments ja s'han
adjudicat 1.300 milions de pessetes per fer el tram ferroviari, de
tren, Inca-Llubí-Muro-Sa Pobla i, després, a la pròxima
legislatura, està prevista el tram de Sa Pobla fins a Alcúdia. Però
encara hi ha més: ja s'ha començat a estudiar el volum de
passatgers, trams, preus i situació de la línia de Manacor i Artà
i, finalment, el conseller de Foment està cercant finançament –i
jo crec, sincerament, que en trobarà- per construir la línia de
tramvia s'Arenal-Palma, amb una societat que s'establiria entre
l'EMT de Palma i Serveis Ferroviaris de Mallorca, per a, després,
en una segona etapa, perllongar-la cap a Calvià i Andratx. Ben
aviat es contractarà l'estudi concret de dimensió i característiques
d'aquesta línia. I naturalment, no tot és tren en el transport
públic: també es construeix una nova estació d'autobusos a Inca,
una nova a Palma –que serà la central dins el Parc de les
Estacions–, i es planteja també per a Manacor. També, ajudes a
la renovació de la flota del transport; finançament del transport
a l'Hospital de Manacor, etc. Tot això s'ha fet. Fets, no boira i
fum.
També s'ha solucionat la problemàtica de l'aviació entre illes,
amb la declaració de les línies com un servei susceptible de ser
qualificat d'interès públic i, per tant, d'imposar nombres de vols,
amb l'increment importantíssim dels descomptes del transport
aeri de passatgers entre illes, que ha passat a ser del 10 al 33%,
així com la solució als problemes dels descomptes marítims a
Formentera i, sobretot, en la qüestió dels "ràpids".
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Creim que enguany mateix es tancarà definitivament i
per al futur el problema de l'aigua, amb un conjunt
d'inversions que ha de fer el Govern central al llarg dels
propers anys de més de 12.000 milions de pessetes, a les
quals hem d'afegir als més de 15.000 milions de pessetes
que demanam per a la creació d'un sistema de reguius a les
Illes. Però d'això, probablement, en xerrarem amb detall
més endavant.
Només fa uns dies, hem solucionat el problema de la
sanitat pública a les Illes per als propers 25 anys: el Govern
central, que ha bastit l'hospital de Manacor, que posarà ara
en marxa l'hospital de Son Llàtzer a Palma, iniciarà els
hospitals nous de Menorca i d'Inca. El Govern balear
participarà en el finançament de l'hospital d'Inca, al mateix
temps que Madrid accepta fer-se càrrec dels treballadors del
Complex Hospitalari de Mallorca, amb un notable estalvi
financer per al Govern i una sortida molt important per a
aquests professionals sanitaris. Aquesta solució, a més,
permet que el Govern s'iniciï, com un avanç de les
transferències, en la gestió dels tres hospitals públics més
importants. En definitiva, un pla global que permetrà que,
després de 20 anys de democràcia a Espanya, finalment les
nostres illes tenguin el mateix nombre de llits hospitalaris
per habitant que la resta del país.
El Govern, d'acord amb els criteris aprovats pel
Parlament balear, establirà el futur de l'energia a les Illes,
compatible amb el nostre model, aportant la solució al tema
del finançament, perquè, com va passar amb l'aigua, amb la
sanitat, amb les carreteres, de plans n'hi ha haguts sempre
molts, però mai amb doblers. I, com diuen els pagesos: és
amb doblers que Sant Pere canta.
Els pressuposts estatals per a l'any 99 són una bona
mostra del canvi que hem aconseguit crear. Mai per mai les
inversions públiques de l'Estat en aquestes illes havien
arribat a la xifra de 35.000 milions de pessetes, i això sense
comptar l'increment del finançament del qual disposa el
Govern balear, i que, entre altres coses, ens ha permès
iniciar la construcció de set nous centres educatius, el
compromís d'incrementar els sous del professorat de la
pública i concertada, i renovar més de 100 centres educatius
que –creis-me quan vos ho dic: es trobaven en condicions
penoses.
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He de confessar que, políticament, si bé trob que, tant en
matèria de relacions com en matèria econòmica, Madrid ha donat
proves d'un canvi ben coneixedor, també trob que encara ens
manca aprovar l'assignatura europea. Hem fet una feina de
fonament important, potser la més difícil, consistent a establir els
fonaments jurídics que ens permetin accedir a més ajudes. Hem
fet el que jo mateix creia poc possible quan el conseller
d'Economia em va dir que ho volia intentar; és a dir, introduir a
la reforma del Tractat de Maastricht, que tengué lloc a
Amsterdam, un paràgraf que obre la porta a la compensació
econòmica de la insularitat. Això ens va suposar un esforç
enorme, com també foren molt dures les feines complementàries
que es dugueren a terme davant el Parlament europeu, tota la
gent, tots els nostres parlamentaris, per aprovar l'anomenat
informe Viola. Ara ens pertoca iniciar davant el que és la
comissió de govern, davant els comissaris, la tasca d'influir per
aconseguir que les diferents polítiques sectorials posin doblers
per a les regions insulars. Jo crec que, amb paciència i sobretot
amb molta constància, en un termini de quatre o cinc anys,
podem obtenir finançament per aquesta via, i sense distingir
territoris insulars perifèrics, ultraperifèrics o territoris,
simplement, insulars. Una feina llarga i dura, ja ho he dit, però
que hem de resseguir amb caparrudesa perquè ho paga.
Dins aquest camp jo no esper miracles, però sí que esper que
la nostra estratègia de crear un grup de pressió, juntament amb
Sardenya i Còrsega i juntament amb altres illes, a més d'aquestes
illes d'aquests tres estats, illes que tenen la mateixa problemàtica
nostra, ens ajudi clarament a trobar aquest suport europeu.
Nosaltres, en aquest sentit, fa estona que lideram aquestes
actuacions, que ens permeten presentar-nos a Brussel•les dins un
marc molt més ampli que el d'una única autonomia, fins i tot que
el d'un sol estat.
Preferesc els errors de l'entusiasme a la indiferència de la
saviesa. Sé que puc equivocar-me, però no serà perquè no em
fiqui de ple a fer feina ni perquè no intenti obrir nous camins,
aquestes són,, i ho vull recordar ara, paraules del meu discurs
d'investidura. Avui puc dir davant aquesta cambra amb una
satisfacció raonable que no sé si hem encertat, però el que està
clar és que hem fet molta feina; hem fet molta feina perquè el
Govern governi; hem fet que es regulin moltes activitats que en
els temps actuals reclamaven la seva regulació, hem aprovat 27
projectes de llei en aquest període, que van des de la Llei del
patrimoni i la del menor, fins a la del sòl rústic, la de moratòria
turística, la d'investigació i desenvolupament o, la més àrida
probablement, la Llei de taxes o, la més recent, la d'empreses
familiars, que vol que les empreses petites, aquelles empreses
familiars amb molt pocs treballadors, puguin gaudir d'un
tractament fiscal i econòmic que sigui adequat a la seva
dimensió, i que no rebin el mateix tracte que rep la multinacional
més gran. I així, fins a 29, naturalment, es diu aviat, senyores i
senyors diputats.
Políticament, crec que hem normalitzat una situació que, com
ja és prou conegut, fa dos anys i mig era tot, menys estable.
Avui, afortunadament per a tots, en aquesta cambra xerram dels
problemes de la gent, xerram dels problemes del carrer, xerram
de la nostra societat. I aquesta ha estat una tasca difícil, un camí
ple d'abatzers en el qual –ho vull reconèixer– ha col•laborat
tothom, cosa que ara i aquí vull sincerament agrair.

I ja que estam en el terreny polític, voldria esmentar també
les relacions amb els consells insulars. El Govern del Partit
Popular es va presentar a les eleccions amb un programa
polític, el seu programa, que deia que es transferirien en
aquesta legislatura les competències de turisme, transports,
menors, artesania, cambres agràries i agricultura. Ordenació
turística, menors i transport terrestre s'han, pràcticament,
transferit als consells insulars; queden les cambres agràries,
artesania i agricultura, que es farà en el proper període de
sessions. Hi ha, a més, i ho vull fer públic avui, l'anunci que
en els propers dies el Govern proposarà la transferència
d'espectacles, que permetrà també a Menorca, Eivissa,
Formentera i Mallorca gestionar directament aquesta nova
competència. Jo sé que n'hi ha que troben que aquestes
transferències són insuficients, però el nostre partit, el Partit
Popular, compleix i ha de complir el seu compromís, el seu
programa electoral i no el dels altres partits polítics.
Però no es tracta només de la freda qüestió de complir
amb les illes en matèria de transferències. Allò més
important, al meu mode de veure, és donar als consells
insulars les eines necessàries per desenvolupar-se. I, en
aquest punt, és on el Govern ha intentat demostrar una
sensibilitat exquisida: des del finançament de la seu del
Consell d'Eivissa-Formentera, un projecte emblemàtic que
ha comptat amb tot el suport del Govern, fins al
finançament de la seu del Consell Insular de Menorca,
recentment adjudicada, o fins als 500 milions de pessetes
que hem destinat a que el Consell de Mallorca converteixi
d'una vegada la Misericòrdia en un edifici amb utilitat
social, podem mostrar i demostrar una voluntat de
col•laboració i suport, més enllà de les paraules i dels
gestos, una voluntat que, per exemple, contempla una
aportació anual importantíssima del finançament dels
programes socials dels consells, incloent-hi el salari social,
una col•laboració que contempla una part molt important de
300 milions de pessetes del finançament del Pla d'obres i
serveis dels tres consells; que contempla la creació de la
primera xarxa telemàtica autonòmica d'Espanya, on el
Govern ha finançat i aporta la xarxa i els consells insulars
la gestió; contempla una llista d'accions en matèria de
formació i programes de tota casta, especialment adreçats
als col•lectius manco afavorits, com els joves o aturats de
llarga durada, o el Pla d'Igualtat de la Dona, on el Govern
posa una part important del seu finançament i els consells
insulars les gestionen.
Passem del terreny polític a l'econòmic. Les Illes, com
deia abans, van bé. I no ho dic jo, ho diuen les dades que
són absolutament espectaculars: hi ha més feina que mai;
345 mil persones, quasi la meitat de la població, té un lloc
de feina on guanyar-se un sou. Continuam generant riquesa
per a aquesta terra i per a milers i milers de ciutadans
peninsulars que hi troben una ocupació i l'aliment per a ells
i per a les seves famílies, afortunadament. L'atur ha arribat
als 16.000 treballadors, un 4'4% del total de la població
activa, una xifra comparable només als grans estats del món.
Pel que fa als contractes, tot i que encara existeix molta
inestabilitat, han millorat sensiblement, amb un increment
notable en la proporció d'indefinits. Igualment, en aquest
sentit, vull destacar la feina que es fa per regularitzar la
situació dels fixos discontinus, amb una comissió de feina
que s'ha creat a Madrid, dins els acords de la Mesa de
Diàleg Social, i com a desenvolupament de la Llei de règim
especial, que està oberta i en funcionament entre Govern,
patronals, sindicats i Administració central.
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La indústria, tot i que de manera molt tímida, també coneix
dies de recuperació. Hi ha més treballadors en aquest sector que
mai des de 1993. Hi ha activitat a l'alça a molts de llocs,
especialment a Menorca, Manacor i a la zona de la comarca
d'Inca, on, a més, dins els programes europeus, hem creat un
centre d'innovació i una incubadora d'empreses per donar llum
a noves idees, un centre de gran importància que ja està en
funcionament. En indústria no puc deixar d'esmentar el pla Pro
Indústria i el pla Pro Raiguer, ja que tots dos han suposat unes
inversions de més de 4.000 milions de pessetes en aquesta
legislatura per part de l'Administració autonòmica i que han
generat i propiciat una renovació gairebé total de la nostra planta
productiva. Crec que dir que a Inca s'han fet noves fàbriques de
sabates, després de molts d'anys de tancar-les, és un indicador
del nou clima.
La construcció surt de la taula, per emprar una expressió
pròpia dels aficionats al futbol, i això ens durà a dedicar unes
paraules d'aquest discurs a aquesta qüestió.
Quant al turisme, compleix els objectius fixats tant en
quantitat com en qualitat. Aquests dies s'ha conegut una dada que
és habitual en aquestes dates: el creixement anual. Ha estat d'un
11%, una xifra que ens satisfà a tots. Però encara ens satisfà molt
més, perquè el gran creixement de la despesa turística i del
número de visitants s'ha produït en temporada mitjana, no en
temporada alta, i la pujada en temporada mitjana ha estat d'un
24%, la qual cosa suposa que s'avança d'una forma important en
aquest projecte emblemàtic d'aquest Govern de la
desestacionalització del nostre model turístic.
El comerç, segons els mateixos comerciants, supera un dels
problemes més seriosos que patia: la competència ferotge de les
grans superfícies àmpliament instal•lades, sobretot a l'illa de
Mallorca. És ben cert que encara ens queda molt per aconseguir
sanejar completament la seva estructura, però s'està fent feina per
recuperar centres urbans antics, com Ciutadella, Eivissa i
Manacor; per reconstruir els tradicionals mercats comercials,
com a Eivissa, Maó, Santa Catalina, Pere Garau o la mateixa
plaça Major o plaça de l'Olivar a Palma; per recompondre aquell
antic i tradicional esperit comercial i adaptar-lo a les noves
exigències. Es fan aparcaments en els centres urbans, per donar
nova vida als comerços d'aquells carrers entranyables. I no seria
just ignorar l'efecte del pla de Comerç del Govern balear, un pla
que ha subvencionat als petits comerciants, amb més de 3.500
milions de pessetes en aquesta legislatura, per modernitzar els
seus establiments, per poder, en definitiva, millorar la seva
capacitat competitiva, naturalment a més d'aquelles qüestions
que afecten directament els comerciants, com puguin ser la
modificació a la baixa dels mòduls, dels imposts d'hisenda o,
naturalment, el cost dels doblers, el cost dels tipus d'interès, que
han passat d'un 16% a un 3'75%.
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Les noves tecnologies s'introdueixen a les Illes a gran
velocitat, afortunadament, i m'agrada pensar que, en aquest
sentit com en altres, els esforços del Govern tenen un premi.
També és cert que sovint la vocació innovadora de la nostra
societat supera àmpliament totes les previsions,
circumstància que, com sempre, ens ha d'omplir d'orgull i
confiança amb les nostres possibilitats de cara al futur.
Podria resseguir aquest camí, fent un recorregut encara
més detallat pel camp de l'economia balear, però
segurament m'allargaria massa. Diguem, idò, simplement,
que el nostre panorama econòmic és interessant i positiu.
I, dins aquest panorama, hem de destacar, segons el meu
parer, l'esforç comercial que ha fet la nostra societat, l'esforç
d'internacionalització de les nostres empreses, l'esforç dels
sabaters, l'esforç dels bijuters, l'esforç dels empresaris per
sortir a altres mercats. Hi ha bons resultats que, com passa
sempre, no són fruit de la casualitat, sinó de la feina que hi
ha darrera, que és la seva causa i justificació.
Voldria fer esment de manera molt especial a
l'agricultura i a la ramaderia. Respecte a la primera, no ens
hem d'enganyar ni somiar truites: hi ha molta feina a fer
abans de poder dir que hem assentat les bases per garantir
un bon futur per a la pagesia. Però també és cert que hem
pres un camí que, almanco, al meu entendre, és el camí
correcte. Hi ha moltes empreses, molts de pagesos que estan
recuperant l'esperit empresarial d'aquest sector. A la
viticultura, per exemple, les coses van bé. El farratge ha
conegut una millora des que posàrem en marxa una planta
de secada d'alfals a Mallorca. Aquesta planta fins i tot
representa un estalvi per a Menorca, on no poden arribar
directament els seus avantatges. Fa tan sols uns dies hem
aprovat un pla d'ajudes molt important per a l'olivar, que
esperam que suposi una millora substancial per a la
rendibilitat d'aquest cultiu i que, almanco, ha de permetre
mantenir la Serra tal com està avui, tot i que aquesta mesura
s'hauria de veure acompanyada de la millora de la producció
d'oli, per petita que sia, a Sóller i Caimari. Pel que fa a la
producció d'horta, podem dir que es defensa bastant bé al
mercat. I no en parlem de la patata de sa Pobla, que, gràcies
a la intensa feina dels marjalers, es ven molt bé.
El Govern Balear ha fet, en aquest sentit, un esforç
especial per fer via amb els pagaments de les ajudes, fins al
punt que avui hem aconseguit, malgrat les normes
burocràtiques, ser una de les autonomies que millor paga als
seus pagesos amb una gran eficàcia.
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Tot això ens indica que hi ha un important esforç de
professionalització del camp, una lluita constant per donar-li un
sentit econòmic. Davant això, jo vull comprometre ara i aquí tot
el Govern per aconseguir més aigua i més barata per als pagesos.
Hem d'ampliar, hem de recuperar zones de conreu amb aigua
nova. En aquest sentit, vull anunciar que la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria aviat oferirà, amb
compromisos econòmics, finançament per recuperar fora vila,
per generar nous productes. Però, naturalment, per dur endavant
això necessitam gent que vulgui assumir riscs empresarials en el
sector primari; necessitam nous pagesos, perquè el creixement
del camp necessita més gent del nivell de la que tenim, més gent
que vulgui aprofitar aquest negoci, que ha de ser negoci.
Jo sé que els pagesos han sentit moltes vegades aquestes
paraules. Els pagesos, és cert, n'han vistes i n'han sentides de tot
color, però em consta que avui ells saben perfectament que el
Govern d'aquestes illes no els ha promès res mai que no haguem
complert. I aquesta vegada, amb la seva decidida col•laboració,
esper que també puguem complir.
Tampoc no vull deixar de banda la ramaderia. En aquest
moments les coses van raonablement bé en el subsector de l'oví,
i van bastant malament en el del porcí, que fins enguany era un
dels més sanejats de fora vila. Pel que fa als xotets, he de dir que
les perspectives no són dolentes, sempre que no s'abandoni, i
això és molt important, la persecució del frau que suposa vendre
animals de fora com si fossin d'aquí. Quant a la ramaderia lletera,
tan malmesa per una terrible crisi estructural, puc dir que, per
primera vegada en els darrers quinze anys, enguany no ha
empitjorat, i que hem assentat els fonaments per a sortir-ne
endavant, tot i que amb un camí ple de dificultats. Aquest
optimisme relatiu descansa en unes dades bastant clares. En
primer lloc, la central lletera que tenim a Mallorca es troba en
una fase de franca modernització i es gestiona amb criteris
empresarials. Per això la llet mallorquina en aquest moment
troba una sortida en el mercat. En segon lloc, existeixen
garanties per a la producció de Menorca, tant pel que fa a la llet
com pel que fa al formatge. En tercer lloc –i aquesta és una
conseqüència del règim especial–, el Ministeri d'Agricultura ha
aplicat una fórmula per impedir que es vengui fora de les Illes
més de l'1,5% de tota la quota lletera. En quart lloc, la renovació
de les infraestructures de les vaqueries, bàsicament, que va a un
ritme molt positiu. En quint lloc, la qualitat genètica i el control
sanitari de les explotacions que avança, i avança perquè no hem
tengut por a l'hora de fer front a les malalties que patia la nostra
cabanya ramadera. Amb tot això no vull dir –seria una mentidaque el futur està assegurat, però crec que podem afirmar que hem
sortit de la situació realment crítica que hi havia ara fa dos anys,
i m'en record ben bé al sector lleter, i que avui ens trobam ben
preparats, a l'espera de temps millors. Diuen els pagesos que no
hi ha temps que no torn, i, en aquest sentit, no podem perdre
l'esperança. Haurem de continuar lluitant, haurem de continuar
defensant els interessos dels nostres pagesos, aquí, a Madrid,
Brussel•les, on sigui, però no hem de perdre l'esperança.

He repassat el món de l'economia deixant, inevitablement,
molts d'aspectes sense destacar perquè, com vos he dit
inicialment, si m'apropava massa als detalls sempre corria
el risc de fer un discurs interminable i no poder oferir una
visió de conjunt. Hi ha, certament, una notable correlació
entre la prosperitat d'un sector i la situació social de la gent
que fa feina en aquest sector. Això resulta evident. Hi ha un
refrany castellà que diu: cuando hay por los campos, hay para
los santos. I és cert, per això aquesta bonança econòmica
garanteix en certa manera el progrés i l'harmonia social.
Així i tot, hi ha coses que encara són discutibles. No n'hi
ha prou que aquestes illes tenguin una taxa d'estalvi un 70%
superior a la mitjana d'Espanya; ni basta que la capacitat de
compra familiar sigui la més alta de tot l'Estat; ni que
siguem capdavanters en viatges o en telefonia mòbil, per
posar indicadors fàcilment accessibles. Res d'això no
impedeix que a les nostres illes hi hagi gent que no participa
del progrés general, ja sigui per manca de qualificació
professional, per manca de recursos o per malalties, la
qüestió és que tenim situacions complicades que ens
preocupen, i molt. És cert que encara hi ha 16.000 persones
que, en aquesta terra de prosperitat, no tenen feina, ni tan
sols a l'estiu. També passa, de ver, que fa set anys que
aquesta xifra era de 40.000 persones, però això no basta per
tranquil•litzar-nos. I és ver que a l'hivern tenim 36.000
persones sense feina, i que el fet que fa set anys aquestes
36.000 persones fossin 60.000, tampoc no ha de servir per
endormiscar les nostres consciències. Però també és cert que
som la primera comunitat autònoma en oportunitats per
sortir de l'atur, i també és cert que tenim molts de llocs de
feina que ningú no vol ocupar, fet que almanco indica que,
en realitat, ni tan sols els mes desafortunats estan en una
situació d'extrema gravetat.
El problema de la pobresa va molt lligat al problema de
l'atur. Mentre a les Illes Balears hi hagi un sol aturat o un
sol pobre –en el sentit que els experts els qualifiquen–
aquest Govern, i jo personalment, consideraré que hauré
fracassat i que aquest Parlament té no tan sols el dret, sinó
l'obligació de reprovar-me per això.
Perquè el primer objectiu que tenim és acabar amb la
pobresa, és reduir l'atur o, almanco, iniciar tendències que
apuntin cap a la solució d'aquests problemes. Ni el fet que
tenguem uns bons serveis socials –que probablement també
són millorables– ni el fet que altres autonomies tenguin més
pobresa que nosaltres, ni el fet que darrera aquesta pobresa
hi hagi migracions, ni tampoc que tenguem un salari social,
que gestionen els consells insulars, pot minvar la gravetat
del repte que jo i el meu govern i la societat en general,
tenim per davant. I allò que més em preocupa és que
aquesta problemàtica no es pot solucionar d'avui per demà.
La pregunta és: com lluitar contra el risc d'anar deixant una
part de la nostra societat a la vorera del camí, mentre per a
la resta de la societat el camí és de millora i prosperitat?
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Hi ha un grapat de mesures que s'han d'aplicar conjuntament:
d'una banda, tenim totes les relatives a la formació. Enguany
hem dedicat gairebé 3.000 milions de pessetes en aquest camp,
per a gairebé 3.000 estudiants ordinaris, més uns 800 milions de
pessetes per a joves amb risc d'exclusió, i ara dedicarem 600
milions de pessetes més per permetre la creació d'uns 300 llocs
de feina per a persones amb minusvalideses, 300 llocs de feina
per a persones amb discapacitats, a més de la formació, dins el
Pla d'Igualtat de la Dona.
Capítol a part mereix la iniciativa d'aconseguir que més de
mil joves de les Illes Balears, d'una forma gratuïta, puguin anar
a estudiar anglès a Irlanda o al Regne Unit, alemany a Àustria o
a Alemanya, amb vint hores setmanals de classe durant quatre
setmanes, a una residència familiar i amb vuitanta hores de
pràctiques després, gratuïtament per als joves entre 18 i 25 anys
de les Illes Balears. Tal vegada, aquesta acció sigui difícil
d'entendre a altres llocs d'Espanya, però està clar que a aquestes
illes s'enten perfectament.
Hi ha una altra línia que voldria destacar i és que tan prest
com el Govern central va aprovar el Pla nacional d'habitatges, la
Conselleria de Foment ha posat damunt la taula un pla d'ajudes
per a la compra d'habitatges. Un pla que permet, en certs
supòsits, que els joves amb manca de recursos puguin trobar
subvencions a fons perdut de més o manco 2 milions de pessetes
-els joves aquí són els menors de 35 anys-, la qual cosa ajuda de
manera sensible a facilitar l'accés a l'habitatge. I, a més, les
ajudes són més importants si orientam les mesures a la
reconstrucció de les cases del casc antic, d'edificis
semiabandonats i de totes aquelles obres de rehabilitació.
No vull avançar més sense dedicar unes paraules de
preocupació i d'impotència davant un problema que tots els
ciutadans patim: la violència domèstica, principalment de l'home
envers la dóna, i amb els fills com a víctimes afegides. El
Govern està actuant –dins el Pla d'Igualtat d'Oportunitats–, creant
oficines d'atenció personal, que estan creades, a les dones
víctimes de maltractaments als jutjats; però, hem de reconèixer
que es tracta d'una problemàtica restringida per a les nostres
competències. Les solucions, en tot cas, seran el resultat d'una
postura generalitzada de la societat, el conjunt de la societat, que
margini aquests bàrbars que protagonitzen aquests fets
vergonyosos.
L'educació és, segurament, el millor i més eficaç sistema per
lluitar contra la desigualtat. L'accés a una educació bona, sense
exclusions, és la millor garantia d'igualtat a mig termini. I, creisme que en sap greu haver-ho de dir, però la veritat és que la
gestió duita a terme pel Ministeri d'Educació al llarg dels darrers
quinze anys ha estat, amb excepcions, realment lamentable. Mai
per mai no s'havia començat un curs sense problemes, que es
concretaven especialment a Eivissa i a Formentera, on gairebé
havien arribat a pensar que patien una espècie de maledicció
bíblica que els impedia iniciar un curs en condicions de relativa
normalitat. Mai no s'havien arreglat determinats centres escolars;
mai no s'havia donat la cara davant els professors que no tenien
estabilitat ni seguretat. Mai no s'havia proposat una pujada de
salaris per dignificar una activitat, la docent, que és la més
important que hem de dur a terme amb doblers públics.
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La situació era tan lamentable que ens hem vist obligats
a emprendre obres a més de cent centres educatius de la
nostra Comunitat Autònoma, amb una despesa de 1.500
milions de pessetes. La major part d'aquestes obres, un 60%,
ja estan acabades. I no vull passar per damunt aquestes
obres com si fossin qüestions menors; hi havia centres
educatius on era literalment vergonyós que un nin hi pogués
anar. Això era especialment greu a un centre de Maó, a
Sencelles i a un grapat de centres més, que eren indicador
d'una pèrdua de punts de referència a l'educació. Mai, mai
no es pot permetre que l'educació tengui instal•lacions
impresentables. Dins el capítol d'obres noves, el panorama
no era millor: mentre a determinats municipis, que foren
governats pel Partit Socialista, hi ha centres educatius que
avui no funcionen per falta d'alumnes o per excés de places,
a altres llocs la situació era d'intolerable massificació. Per
aquest motiu, en poc temps, hem iniciat els expedients per
construir el centre de Badia, el centre de S'Arenal, tot dos a
Llucmajor, els de Santa Ponça i Bendinat a Calvià, el de
Sineu, en el Pla de Mallorca on no hi havia cap institut, el
de Santanyí, l'institut i el col•legi de Pollença, el de
Marratxí, a més d'inaugurar els de Formentera, d'Andratx i
a Eivissa, on la situació és un autèntic problema que exigia
urgentment un institut a la capital, un altre a Sant Josep i un
altre a Sant Joan, tots tres en diferents fases de concreció.
Aquests són els centres ja en construcció i aprovats pel
Govern balear i que s'han de construir al més aviat possible.
I si la situació de les infraestructures educatives era tan
desastrosa, no voldria pensàssiu que la gestió dels recursos
humans era més bona. Enguany hem augmentat la plantilla
de professors dels centres públics en 418 docents. La xarxa
concertada ha augmentat en 267, bàsicament per l'increment
d'aules concertades que suposa l'educació infantil gratuïta.
També s'ha aprovat l'increment d'un 10% en l'aportació
per a despeses dels instituts d'ensenyament secundari.
Enguany, aquesta aportació que farà el Govern balear als
instituts serà de 620 milions de pessetes, gairebé 63 milions
més que l'aportació que va fer l'any passat el Ministeri
d'Educació i Cultura. Mesures que exigeix una terra com la
nostra.
Dins el món educatiu no vull deixar d'esmentar el decret
de mínims, que regula l'ús de les llengües, la campanya de
promoció de la lectura, que hem fet i feim a les escoles, la
coeducació, fora distinció de sexes, que s'introdueix i
potencia en els nostres programes educatius, i els programes
de telematització que aviat ens permetran que els centres de
les Balears siguin capdavanters en tot el que és innovació
tecnològica.
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En el camp de la educació, aquest Govern aposta per una
educació universitària de qualitat –també a la Universitat hem
passat de 260.000 pessetes per alumne a gairebé 350.000
pessetes en dos anys, amb una molt important descentralització
dels serveis; hem aconseguit el que mai no havien aconseguit des
de Madrid, que a Menorca i a Eivissa i Formentera tenguin
universitat.
Aquesta és una prioritat, una terra com la nostra, tan
necessitada de mà d'obra, ha de saber formar-la adequadament.
Per això, fins i tot abans d'iniciar una tasca en profunditat per a
la reestructuració d'aquesta educació, ja hem aprovat en aquests
moments en el camp de la formació professional la creació de 24
nous cicles formatius en els instituts de les illes Balears. Aquests
nous cicles, que s'implantaran en dos anys a partir del proper curs
98-99, es repartiran en 18 instituts: 11 de Mallorca, 2 de
Menorca, 4 d'Eivissa i 1 de Formentera.
Aquesta ampliació de l'oferta de formació professional a les
Illes suposa una inversió de 340 milions de pessetes, que es
destinen a la dotació d'equipament per als instituts i a obres, tant
d'adaptació dels espais existents com per a nova construcció. A
aquesta inversió, hi hem d'afegir l'ampliació necessària de
dotació de les plantilles que va relacionada amb aquestes
infraestructures.
També voldria fer menció de la revolució que ha suposat en
el món de l'educació el fet que siguem la primera i única
autonomia d'Espanya que ha declarat la gratuïtat de
l'ensenyament infantil, amb un període d'entrada gradual de tres
anys. Només a les Illes Balears un pare tendrà llibertat d'elecció
de centre gratuïta a l'hora de dur un nin a l'escola en educació
infantil.
En el món de la política es donen freqüents i de vegades
incomprensibles contradiccions, que demostren l'existència d'uns
tòpics que la realitat sovint fa mil bocins. Mirin per on, senyores
i senyors diputats, ha hagut de ser un govern del Partit Popular,
que presumptament vol acabar amb l'educació pública, el que a
les Balears hagi dut a terme el major esforç mai realitzat per fer
que, en aquest camp, les coses funcionin i funcionin bé. Tanta
sort que el ciutadà del carrer sap que el que compten són els fets,
les realitzacions, i que les paraules, igual que els tòpics
encunyats al llarg d'anys de perjudicis, se les endu el vent. Tanta
sort!

He dit que, malgrat tot, encara hi ha desequilibris
socials, i, per això mateix, és necessària una actuació
vigorosa en matèria de sanitat i d'acció social. En sanitat,
com sabeu, acabam de signar un acord perquè, d'una
vegada, la sanitat pública ofereixi aquí els mateixos serveis
que ofereix a la resta de l'Estat. Després de deu anys de
vergonyós abandó, els darrers tres anys de l'Administració
socialista, ho he dit sempre, ens dugueren un canvi d'actitud
envers les Illes Balears. Aquest canvi que es va iniciar,
insistesc, a la darrera etapa, es va traduir en un increment de
la despesa sanitària, amb l'hospital de Manacor o amb
l'aprovació del segon hospital de Palma. Amb aquestes
inversions s'avançava molt, naturalment, però ni de molt
s'aconseguia que la inversió adaptàs la despesa sanitària a la
mitjana estatal a les Illes Balears, naturalment era una passa
endavant. Tan dolent era el nostre punt de sortida. Ara, avui,
amb aquest acord que hem fet amb el Ministeri de Sanitat,
aquestes inversions s'amplien amb 20.000 milions de
pessetes més, que aniran destinades a l'hospital d'Inca i a
l'hospital de Menorca, tots dos de nova construcció, més la
creació de nous centres de salut a Eivissa i Santa Eulària,
més una millora de serveis a Formentera, més la creació
d'una àrea de salut, també nova, a Ca'n Misses, a Eivissa. I
tot, amb el compromís de coparticipació a la gestió sanitària
balear i la solució de la incertesa que tenia el col•lectiu
professional sanitari balear, que ara té la porta oberta al seu
desenvolupament professional, a la sanitat pública estatal,
abans de les transferències a les Illes. D'aquesta manera,
també aquí hi haurà sanitat al mateix nivell que a la resta de
l'Estat. I no per petita ha de ser manco important la menció
a la solució que finalment hem aplicat –entre l'Insalud i el
Govern balear– a les urgències mèdiques de Formentera: tot
i que sembli mentida, a l'any 1995, hi havia dies que, de
Formentera, no en podia sortir ningú, ni tan sols per una
emergència mèdica. Ara hi ha una cosa tan senzilla com un
helicòpter que vigila permanentment de quina manera
auxiliar a aquests malalts, a aquests necessitats d'assistència
sanitària. També a Formentera hem estat capaços de
resoldre el problema del trasllat dels difunts, que podia
costar fins a 400 o 500.000 pessetes a aquella família que,
a més de patir aquesta defunció, havia de costejar el trasllat
i que avui no li costa res.
En acció social, el Govern finança el salari social que
gestionen els consells insulars. També finançam
l'assistència a persones amb disminucions i gestionam una
xarxa de centres de persones majors, que inclou una
residència ja existent –la Bonanova–, una nova residència
de majors a Felanitx -que construirà el Govern balear,
actualment en obres i que té un cost de 750 milions de
pessetes–, i desenes de llars de dia pertot arreu.
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Voldria aprofitar aquesta ocasió per intentar fer reflexionar a
la nostra societat que els serveis socials estan creixent, d'acord
amb la demanda, d'una forma desmesurada, fins al punt que
suposaran una despesa molt i molt important en el futur. Farem
una inversió de 12.000 milions de pessetes en centres d'atenció
a la gent gran, però he de dir una cosa perquè tothom prengui
llum de na Pintora, com deim, els serveis públics, el Govern, es
podrà fer càrrec i es farà càrrec dels majors no vàlids, d'aquells
majors que necessiten una atenció permanent. Però la resta, la
gent gran que és autosuficient, l'haurem d'atendre com es mereix,
però sempre a ca nostra, perquè no hi ha cap Administració que
pugui suportar el cost d'aquests serveis. No estic xerrant de
retallar serveis, ben al contrari, els incrementam. El que passa és
que l'envelliment de la població, per una banda, i la manca de
cohesió familiar, per l'altra, fan que cada vegada hi hagi més
persones majors que demanen atenció pública. El criteri del
Govern, en aquest sentit, és clar com la llum: prioritat absoluta
als no vàlids, als que necessiten atenció permanent. Per a la resta,
feim una xarxa de centres de dia, llocs on poden gaudir de
companyia, esplai i entreteniment, sense oblidar la tan necessària
assistència domiciliària. És una fórmula que funciona a tota
Europa i que és imprescindible incorporar amb seny a les Illes i
no prometre coses perjudicials per a tot; és una tradició
connectada amb el millor de la nostra tradició, suport a la gent
gran, respecte i consideració a totes aquelles persones que feren
possible la nostra prosperitat d'avui.
També hem creat un programa de viatges per a les persones
majors, que permet que es coneguin les illes entre si –sovint s'ha
dit i es diu que vivim d'esquena, que les nostres illes són les
grans desconegudes pels mateixos habitants de les Illes Balearsi que a la vegada permet ajudar l'activitat turística en el mesos
més fluixos. I, dins aquest capítol, hem d'esmentar la targeta
gran, una iniciativa que suposarà que les persones majors tenguin
tots els descomptes amb una única identificació i que sigui
aquesta útil per funcionar per tot arreu.
En el camp social, crec que és molt important subratllar que
ben aviat serem, amb gran diferència, la primera institució
aportadora de recursos al tercer món, amb una xifra que en el
1999 arribarà als 1.000 milions de pessetes. Aquestes ajudes de
solidaritat de les Illes Balears cap a aquells que ho necessiten
permetran, entre altres coses, posar en marxa un nou hospital,
l'hospital Fra Juníper Serra, a la població d'Higüey, a la
República Dominicana, així com un centenar de projectes
escampats arreu del món.
També és fer societat, fer un servei, l'esport. Mai en aquestes
illes no s'havia fet un esforç com el de la creació de l'Escola
Balear de l'Esport, sense oblidar l'increment de dotacions,
piscines, l'estadi de futbol a Son Moix, el centre d'alt rendiment
de Calanova o les obres per millorar el Prínceps d'Espanya, etc.
Però és que, a més, la Conselleria de Cultura, juntament amb la
Conselleria de Turisme, ha duit a terme actuacions especials,
grans esdeveniments esportius com la final de la Copa Davis a
Cala Rajada, dues etapes de la volta ciclista a Espanya, el
Mallorca Open de Tennis, la participació a l'Eurocopa del 2004
i el trofeu Reina Sofía de Vela. S'han fet accions, especialment
dins la gimnàstica a Eivissa, però la veritat és que és més difícil,
perquè la dimensió de les illes petites és problemàtica per dur
aquests esdeveniments de magnitud mundial, ens manquen
condicions en definitiva.
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No vull acabar el tema de l'esport sense referir-me a les
inversions en matèria de pavellons coberts esportius que
hem fet a les escoles a molts dels municipis de les Illes
Balears, això permet als joves tenir aquests instal•lacions
esportives a les escoles, al seu poble i poder practicar
l'esport. El darrer exemple serà el de Formentera, que està
pràcticament acabat.
No vull tancar aquest apartat social, potser un dels més
importants d'aquest discurs, sense esmentar la llengua,
entesa aquesta com un element de cohesió. En aquest sentit,
des de fa uns dies hi ha una programació de televisió
pública feta totalment a les Illes Balears, que cobreix, a
través d'un conveni, un bon tram de la programació estatal
de la segona cadena. Vet aquí els vehicles que ens han de
permetre una major aportació cultural i de comunicació en
la nostra llengua, una eina especialment important per a
Menorca, Eivissa i Formentera, on hi ha una producció
televisiva privada molt petita. En aquesta línia, no hem
d'oblidar que, des de fa uns mesos, es veu a Mallorca la
segona cadena de la televisió valenciana i que, des del mes
de gener de 1999, supòs, aproximadament, el Govern podrà
garantir les emissions de TV3, Canal 33, Canal 9 i Notícies
9, arribaran a Menorca, a Eivissa i Formentera en bones
condicions. A Mallorca existeix una societat privada
–curiosament subvencionada per la Generalitat de
Catalunya– que, mentre no hi hagi una regulació legal, es
manté, i en contra del mandat d'aquest Parlament, al front de
les transmissions de TV3. Igualment, a partir del gener, el
Govern produirà una sèrie d'espais de televisió culturals que
cedirà gratuïtament a les televisions –espais amb un cost de
producció que, naturalment, mai no es podrien fer sense
aportació pública– i que constitueixen una recerca sobre les
arrels de les Illes Balears.
I, ara que faig referència a aquesta recerca, no vull
deixar d'esmentar la recuperació d'una festa que se
celebrava a les Illes fins l'any 1927, una festa
desenvolupada en torn al món del cavall, tan present en el
talant de la nostra gent a través de la història i que volem
recuperar.
Vaig dir inicialment que una visió global no em permet
esmentar-ho tot, i per suposat, no em permet baixar al detall
de forma intensa. Però no voldria, tot i que sigui una breu
referència, deixar de dir que enguany els ciutadans de les
Illes reben uns ingressos, per sous, per interessos bancaris,
per lloguers, etc., que comptaran l'any que ve a la declaració
de la renda amb una baixada d'imposts pel que fa al seu
tram autonòmic. El Govern balear ha baixat els imposts de
l'IRPF als ciutadans de les Illes Balears, i que totes les
herències ja tributen des del mes de gener bastant manco
que abans, a fi de permetre la transmissió familiar dels béns,
i això encara es veurà compensat amb la llei d'empreses
familiars. No vull tampoc oblidar la funció social de les
inversions en adquisició de patrimoni natural, especialment
a Formentera i a Menorca, on el Govern ha destinat una
inversió important que està en tramitació. Tampoc no s'ha
d'oblidar, per la gran importància que té per a tots, per al
futur i per als nostres fills, la despesa en rehabilitació del
nostre patrimoni artístic, que inclou desenes d'esglésies, el
claustre de Sant Francesc a Palma, o campanars, a molts de
pobles.
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També hem creat per a totes les persones que volen gaudir de
la natura una xarxa de llocs d'esplai a la natura, crec que en duim
29, si no m'equivoc, una xarxa d'àrees recreatives, amb tot el
necessari per poder conviure amb la natura sense perjudicar-la.
Tot i que les competències culturals s'han transferit des de
l'any 94 als consells insulars, el Govern patrocina encara
esdeveniments el foment de la nostra cultura amb els grans
esdeveniments culturals, amb el foment de la nostra cultura i de
tots aquells esdeveniments de caràcter autonòmic, a més de
negociar i d'obtenir fons per rehabilitar les catedrals, com la
d'Eivissa o la de Ciutadella, la posada en marxa de la nova
biblioteca, la millora de l'arxiu, etc.
Senyores i senyors diputats, tal volta m'he allargat, però havia
de fer un recorregut per la situació política, la situació econòmica
i la situació social de les nostres Illes. He renunciat a mencionar
moltes qüestions que són importants i significatives per no ferme feixuc, però tenc moltíssim interès a dedicar una estona a
comentar l'orientació de la nostra societat cap al futur, un tema
apassionant, important, que sens dubte mereix una atenció
especial en el debat sobre l'estat de l'autonomia.
El model econòmic de les Balears, fonamentat sobre el
turisme, va viure des del començament en una cultura de
creixement en quantitat. Sempre, any rere any, s'inauguraven
hotels i més hotels. Fins que, a l'any 1988, una mesura molt
atrevida del conseller Cladera, va propiciar de manera radical un
canvi de model: ja no es tractava tant de créixer en quantitat com
en qualitat. I així va ser: des de llavors fins ara no s'ha produït un
increment notable de llits d'allotjament turístic i, així i tot, la
riquesa creada pel sector turístic va créixer, fins i tot de forma
més intensa que abans. Això va ser molt important, perquè
superàrem la prova d'aprendre a créixer sense oferir més
quantitats de places turístiques al mercat.
Enguany hem aprovat una llei que atura el creixement de
places turístiques de forma definitiva, llei que ara es convertirà
en una norma més àmplia i que es resumeix en què per fer un
hotel nou s'ha de fer a costa d'un hotel antic d'inferior qualitat.
Norma que inclou variacions peculiars a Menorca –on es pot
créixer més en quantitat i qualitat- i a Eivissa i Formentera, on el
gran problema és la manca de productes de quatre i cinc
estrelles.
Aquesta mesura, adoptada el mes de gener passat, s'ha de
complementar necessàriament amb una racionalització del
creixement urbanístic.

El creixement urbanístic comença a anar a un ritme massa
intens arrel de la contínua baixada dels tipus d'interès del
Banc d'Espanya. Això va fer que moltes famílies que mai no
s'havien plantejat comprar-se un habitatge o una segona
residència per mor del preu dels doblers i de la pròpia
situació econòmica, es decidissin a donar aquesta passa.
Quin efecte es generà, aleshores? Idò, que es va incentivar
l'oferta del sòl que fins llavors es trobava pendent de
compradors.
El Govern, al mateix temps, ha estat durant aquests anys
redactant unes directrius d'ordenació del territori que han de
fixar el marc d'actuació per al futur. Unes directrius que
s'havien demanat moltes vegades pels partits polítics que
troben greu la situació en matèria de sòl. Aquesta norma
fonamental, aquestes directrius, s'han estat redactant, s'han
exposat a informació pública i, ara, arribam al final del
procés.
I aquí som ara: hem de fixar el marc del futur.
He de respondre a un grapat de preguntes que són
d'obligat coneixement. En primer lloc, quin és aquest nou
marc que s'ha de crear amb les directrius d'ordenació del
territori?
Un marc que ens digui quina és la població,
l'edificabilitat màxima que les Illes poden suportar. Perquè
tots acceptam que hi ha un punt a partir del qual no podem
créixer. I, fixada aquesta condició de població de sostre
màxim, s'ha aplicar al terreny. De vegades, aquesta
aplicació suposarà que llocs on hi ha una urbanització, però
on no hi ha un desenvolupament perquè no hi ha demanda,
s'hagin de desclassificar, naturalment, amb una negociació
que pagui el preu d'aquesta desclassificació. En altres casos,
s'haurà de negociar un replantejament urbanístic que
redueixi la població, que faci més estrictes els límits per
construir, amb l'objectiu d'assolir un millor tractament de
l'entorn. I, en altres casos, a les zones que es determinin,
s'haurà de permetre construir, sempre segons el sostre que
ens fixem i dins el respecte més escrupolós a l'autonomia
municipal, a les comissions insulars d'urbanisme i al conjunt
de l'ordenament legal.
Quin és el procés, el temps, la mecànica? Ho diuen les
directrius que han estat exposades públicament, però ho
repetiré aquí.
En primer lloc, analitzar de forma objectiva, seriosa,
científica, les dades de les Illes Balears, cosa que s'ha fet al
llarg dels darrers tres anys, amb un procés de consulta a la
societat, d'informació pública, etc. Això ja s'ha fet i ha donat
com a resultat tot el material recollit a l'avanç de les
directrius d'ordenació.
En segon lloc, aplicar unes mesures cautelars, un téntol,
per evitar que mentre es modifica aquesta norma, hi hagi
especulació. Això també es farà probablement ben prest, tot
i que a certs municipis de Mallorca ha entrat en vigor una
altra moratòria aprovada pel seu consell insular.
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En tercer lloc, un, dos, tres, aprovar les directrius, que fixen
els sostres de població i d'edificabilitat.
En quart lloc, redactar els plans territorials, que tot i que és
competència del Govern balear, ens sembla raonable que es faci
de comú acord amb els consells insulars, tal com s'ha fet a
Menorca i a Eivissa i Formentera i tal com hem proposat al a
Mallorca. Aquests plans incorporaran els sostres que defineixen
les directrius.
En cinquè lloc, donar un període, naturalment, emparat en
aquesta legislació, perquè els ajuntaments proposin
voluntàriament l'adaptació del seu planejament al marc
poblacional que estableixi el pla territorial i que estableixin les
directrius d'ordenació del territori.
El repte global que tenim davant nosaltres és canviar el model
de creixement, amb mesura, amb prudència, a poc a poc,
reconduint un costum, un estil basat en el consum de territori, per
una tendència, per un costum, per un estil basat en la
reconstrucció del que tenim, per l'increment de la qualitat d'allò
que ja hem fet. Aquest canvi de model és innegociable, de la
mateixa manera que és innegociable el respecte escrupolós dels
drets adquirits pels ciutadans, però especialment pels més petits,
per tots aquells que hagin pogut comprar solars o cases dins la
legalitat.
Reptes, desafiaments d'aquest nivell no són nous per a
nosaltres: els vàrem viure amb el decret Cladera i, fa poc, amb la
moratòria turística. Inicialment hi ha molta de por, perquè tots
tenim por d'allò que desconeixem. Però s'ha d'anar aplicant al
mateix temps que altres mesures complementàries –ja siguin
plans de reconstrucció d'habitatges antics i abandonats, ja siguin
recuperacions de centres històrics o altres actuacions. És a dir,
s'ha de desaccelerar el consum de més territori i, a la vegada,
aquest flux econòmic, aquests doblers amb un tipus d'interès més
baix, s'han de canalitzar cap a la restauració de casals cèntrics,
per exemple, cap a la recuperació de zones urbanes, cap a la
creació d'entorns més atractius.
Això exigeix una gestió molt prudent, amb molt de seny, però
estic segur que tenim la gent, la qualificació, els recursos per
arribar a bon port, de manera que, d'aquí a un parell d'anys, es
podrà dir que a les Balears, en grans termes, s'ha canviat el
model de consum de més i més territori pel model de millorar
més i més les ciutats, els pobles i l'entorn.
Dins aquest context, i amb aquesta mentalitat, el Govern i els
ajuntaments hem invertit aquests tres darrers anys, o estam en
procés d'inversió, prop de 37.000 milions de pessetes al Pla
Mirall, que persegueix, ni més, ni manco, recrear l'entorn,
recuperar els centres, com es farà a la Gerreria de Palma, gràcies
al Pla Mirall i a la Unió Europea, o com feim a cada municipi.
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Fa uns dies, només uns dies, s'ha aprovat per part del Govern
central el pla d'habitatges que suposa ajudes molt importants
per als ciutadans. Idò, a les Illes Balears, hem ampliat de
forma notable aquestes línies per arribar fins a ajudes del
25% del preu de compra d'una casa, més el 15% de
subvenció o del tipus d'interès, especialment més àmplies
quan es tracta d'ajudes per cases als centres històrics o quan
es tracta d'edificis en mal estat. Tots, Govern i ajuntaments,
hem de donar una passa per recuperar els centres amb més
intensitat encara. Per la nostra banda, no xerram debades:
hem destinat més de 23.500 milions de pessetes del Pla
Mirall als centres dels pobles o de les ciutats; amb el Pla
Mirall de façanes es fa un canvi molt important i a Palma,
en concret, es fa un canvi molt important al nucli que tal
vegada es trobava pitjor, com era el de la Gerreria, amb una
inversió de 4.000 milions de pessetes.
Jo sé que aquest canvi de model ens pot resultar difícil,
complex. I encara més, si es fa a partir d'apriorismes
radicals serà pitjor. Els canvis s'han de gestionar amb
prudència i amb profund sentit de la responsabilitat, sense
anar a cercar històries de bons i dolents, respectant la
legalitat. Senyores i senyors, aquí, amb aquest canvi,
tocarem qüestions molt delicades, les farem amb molt
d'esment, però les farem, farem intervencions per canalitzar
el creixement, per ordenar-lo. El mínim que hem de tenir és
prudència, aquest no és un tema que admeti frissar; hem de
tenir sentit de la responsabilitat i hem d'actuar amb les
majors garanties jurídiques. No podem fer res dins aquest
context sense garanties jurídiques, sense un marc que sigui
absolutament segur per al Govern, per al Parlament, per a
les institucions, per als ciutadans, per als propietaris.
Qualsevol altra cosa només generarà incertesa, confusió,
ambigüitat. En la meva opinió, una qüestió d'aquesta
importància mereix més seriositat i no un clima d'incertesa.
La història de la nostra economia, del nostre benestar
relatiu, es fonamenta en un poble que ha fet feina aprofitant
les seves oportunitats, en un poble madur que ha entès com
sortir endavant, en un poble que estima la seva terra i
perquè estima la seva terra la utilitzarà per garantir el
benestar de la seva gent i no per arruïnar-ne el futur.
Sense estridències, sense lesionar els drets dels
ciutadans, sense aturar-ho tot, sense renunciar al nostre
esperit emprenedor, sense renunciar a gaudir de benestar,
sense renunciar al diàleg, l'ordenació del territori, el model
econòmic, en definitiva, el futur de les Illes es pot conduir
i s'ha de conduir cap a la sostenibilitat, per no aturar-nos i
per no fer malbé aquesta terra.
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En resum, senyores i senyors, vull fer-los arribar a tots, però
especialment a la societat balear, un missatge clar: jo, com a
president del Govern balear; jo, com a representant del Partit
Popular, puc assegurar que canviarem el model de
desenvolupament, i que ho farem sense bregues, ho farem sense
perjudicats; farem les coses de tal manera que les Illes Balears
continuaran essent l'orgull de tots; de tal manera, que podrem dir
que tenim unes illes que es troben entre els llocs millor
conservats del món. Però, a la vegada, podrem continuar
millorant i creixent. Ho hem fet amb el turisme, ho hem fet amb
els hotels, ho hem fet amb la depuració de l'aigua, ho hem fet
amb la insularitat, ho hem fet amb l'aigua, ho farem amb la
sanitat, ho farem amb les infraestructures, ho feim amb l'energia
i ho farem amb el transport, hem creat les bases per canviar
també l'educació dels nostres nins i nines: canviarem aquesta
terra des de la feina, amb serietat i amb prudència. Perquè, si
perdem el seny, si perdem el sentit comú, ho perdrem tot.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
Se suspèn la sessió, fins demà, a les tretze hores i deu minuts,
en què hauran transcorregut les vint-i-quatre hores
reglamentàries.
S'aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, vagin ocupant per favor els seus
llocs.
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Continuam la
sessió plenària sobre l'orientació política general del Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Correspon en el dia
d'avui el torn als grups parlamentaris.
En primer lloc intervendrà el Grup Parlamentari Mixt, que es
reparteix la intervenció entre el representant dels Verds i
representant d'Unió Mallorquina. En primer lloc té la paraula el
Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sr.
President de la Comunitat Autònoma. Avui ens toca als diferents
grups parlamentaris contestar el discurs que ahir va fer el
president. Jo no sé si és perquè ahir era dimarts i 13, o si és que
algun virus, no sé si físic o virtual, va afectar el Sr. President. Si
té algun virus de tipus físic, esper que es recuperi ben aviat, ho
dic ben sincerament. Si és l'altre, esper que es recuperi encara
molt més aviat. Dic això perquè la veritat és que no va tenir el
dia més afortunat, ahir, perquè ens va descriure, com ja sol ser
habitual -l'any passat ja va fer el mateix- unes illes absolutament
paradisíaques, on tothom està content, on tot està resolt, on no
passa res i tothom està feliç i content. És una llàstima, però, que
tot això no sigui cert, o que tot això no sigui del tot cert, i per
això voldria ara repassar alguns dels "triomfs" que ha anat
anunciant el Grup del Partit Popular i el president de la nostra
comunitat.
Per exemple, el règim especial de les Illes Balears, es va
presentar com a la gran llei estatal que ens solucionaria tots els
problemes, tots els greuges d'insularitat que històricament hem
vengut patint els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, i ha
acabat per convertir-se en la gran estafa a aquests ciutadans i
ciutadanes, perquè d'allò que l'any 95 va començar com un
projecte (...), finalment ha quedat en una retòrica declaració
d'intencions: "es promourà", "s'impulsarà", "s'incentivarà",
aquests són gairebé la majoria dels verbs, de les intencions que
inclou aquest règim especial. No hi ha gairebé cap compromís
concret. Bé, sí, n'hi ha algun, de compromís concret, n'hi ha
alguna, de mesura concreta: la tan anunciada pujada dels
descomptes per a residents, dels descomptes aeris que teníem, i
que tots ens les prometíem tan felices, el famós augment del 25%
al 33%, etcètera. Va durar molt poc temps aquesta alegria,
pràcticament el dia següent d'aprovada aquesta mesura, les
companyies aèries varen aplicar ràpidament una pujada de
tarifes, i va quedar absolutament neutralitzada aquesta mesura.
Per tant, l'única cosa que pràcticament es podia vendre com a
bona a la ciutadania d'aquest règim especial, va quedar
absolutament neutralitzada, i per tant ha quedat de moment en
paper banyat, aquest règim especial.

Per altre costat, sembla que a la fi el president se n'adona
que en aquesta comunitat tenim pobres. Oh, sorpresa!, en la
comunitat més rica d'Espanya tenim gairebé 140.000
pobres, 140.000 persones que no tenen el mínim
imprescindible per viure amb dignitat. El Govern sembla
que fins ara no se n'havia assabentat, que existia aquest
col•lectiu, i que està quedant exclòs d'aquestes estupendes
xifres macroeconòmiques, i sembla que han anunciat a la
premsa, fa algunes setmanes -no hi va fer cap menció el
president- d'un gran pla de lluita contra la pobresa i contra
l'exclusió social. Ja veurem quin futur li espera a aquest pla,
tal vegada el mateix futur que espera a plans que fa tant de
temps que estam esperant, com el Pla d'energia, el Pla
hidrològic... Em va sorprendre veure que en el discurs -i ara
llegiré textualment-, per exemple en el que fa referència a
l'aigua, diu el president: "per al futur el problema de l'aigua
quedarà tancat definitivament amb un conjunt d'inversions
que ha de fer el Govern central al llarg dels propers anys, de
més de 12.000 milions de pessetes". És a dir, de moment
res. En el futur el Govern central, si té la magnanimitat i
generositat, ens donarà 12.000 milions de pessetes per
solucionar el tema de l'aigua. Hem de tenir molta fe per
creure que això serà així.
Però en energia no estam molt millor, en energia se'ns
diu que el Govern balear ja té gairebé a punt el Pla
energètic, però el tenen amagat, no el vol fer públic mentre
no tanquem la qüestió de finançament. És a dir, res de res.
No hi ha un duro per al Pla energètic, i encara no se sap ben
bé què es vol fer amb l'energia. És a dir, continuam
exactament igual que fa un parell d'anys en aquests dos
temes. No hem avançat absolutament res.
Un altre dels grans triomfs que presenta el Partit Popular
és per exemple el Pla de carreteres. L'ha presentat al llarg de
tot aquest darrer any, milers de milions de pessetes per
omplir d'autopistes Mallorca, per duplicar la capacitat de
circulació de vehicles a la resta de les Illes, i això es
presenta com la gran meravella de les meravelles, gran
solució. Però resulta que aquest tema els està sortint foradat,
al Partit Popular, perquè fins i tot -qui ho havia de dir- els
seus mateixos ja comencen a posar en dubte aquest pla de
carreteres, fins i tot algun batle, fins i tot alguns regidors del
Partit Popular dels municipis afectats ja comencen a dir
"alerta, això ens ho hauríem de pensar, ho hauríem
d'estudiar, perquè la nostra gent, la gent dels nostres
municipis, ens està pressionant, i el que no volem és perdre
les eleccions del 99", per tant, li diuen al president, o al
conseller de Foment, que s'hi ha de fer alguna cosa; i allò
que va començar com una protesta en principi d'ecologistes,
que sempre apareixen, com que estan en contra del progrés
i en contra de tot el que sigui anar endavant, resulta que el
que va començar, com dic, com una protesta d'ecologistes,
s'ha convertit en una vertadera contestació social, que ha
desbordat fins i tot el PP, i per això ara el conseller de
Foment ja va dient que tal vegada sí que hauríem de tenir un
debat social sobre aquestes qüestions, que se n'hauria de
parlar, que s'ha de tenir aquest debat amb totes
conseqüències. És increïble, qui ho havia de dir, quan mai
en aquesta cambra cap grup ha estat capaç d'arrancar-li la
més petita concessió en el debat, hem estat incapaços que el
conseller de Foment es pugui seure a una taula, i parlar i
negociar aquests temes; ara, quan els seus li diuen "alerta,
que podem perdre les eleccions", ara sí, ara pot haver-hi un
gran debat.
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Però el mateix passa en turisme. La major part de la població
comença a tenir clar que batre rècords turístics cada any no té
gaire sentit, especialment si això no suposa que la major part de
les famílies puguin tenir, com a mínim, més guanys econòmics;
no té cap sentit si no podem anar a la platja, no té cap sentit si les
carreteres estan saturades, si hem de construir i pagar caríssimes
infraestructures perquè les utilitzin els turistes.
Per cert, aquí voldria fer un petit parèntesi. No volia deixar
passar aquesta oportunitat per manifestar la meva satisfacció, la
satisfacció dels Verds, en veure que allò que proposàvem ja fa un
any, és a dir allò de cobrar una ecotaxa a tots els turistes per
ajudar a pagar totes aquestes infraestructures que ara hem de
pagar entre tots, que serveixin per reparar el dany ambiental que
produeixen aquests turistes, i que va provocar -vull recordar a
aquesta cambra- gran escàndol dels partits majoritaris; ara resulta
que tot canvia, ara resulta que fins i tot experts de la Universitat,
batles, alts càrrecs del PP i del PSOE diuen que aquesta és un
bona idea. Estic encantat, enhorabona a tots.
Però com deia -continuam parlant de turisme- no tot són
avantatges en aquestes grans xifres, en aquests grans rècords que
se'ns volen presentar com evidentment positiu. Sempre es dóna
per suposat que qualsevol nou rècord turístic ha de ser
necessàriament bo. Doncs no, alerta, perquè ens estam quedant
sense aigua, perquè poc a poc les nostres zones costaneres s'estan
destrossant, perquè cada vegada tenim una saturació més gran
d'hotels, d'apartaments, de bars, i la gent ja se'n comença a
adonar, i la gent comença a estar una mica farta d'aquesta
saturació.
Per cert, s'ha anunciat reiteradament que aviat s'aprovarà una
Llei general de turisme, on suposadament haurà d'agafar els
elements bàsics, entre d'altre, de la llei que vàrem aprovar no fa
gaire, suposadament per frenar el creixement de places
turístiques. Aquesta és una altra de les motos que ens ha venut el
Govern balear del Partit Popular en aquest darrer any: "ara en
turisme ja no creixerem més, ara creixement qualitatiu, no
quantitatiu". La veritat és que el que la gent ha de saber és que
això és mentida, és radicalment mentida. Podrem continuar
creixent, vaja si podrem continuar creixent!, i això no ho dic jo
perquè sigui una intuïció o sigui una mania meva, sinó perquè els
textos legals que s'aproven, es fan de tal manera que, allò que en
principi el president Matas i el conseller del ram s'omplen la
boca dient que ja s'ha acabat la construcció de noves places, que
ja en tenim massa, que qualsevol que vulgui construir noves
places n'haurà de retirar de velles; fantàstic, meravellós, tothom
content, però quan un comença a llegir la lletra petita de l'actual
llei que vàrem aprovar, que servirà de base per a la futura llei
general turística, ja comença a veure coses rares, comença a
veure curioses excepcions a aquesta norma.
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Quines són aquestes excepcions? Turisme rural, cap
problema, es podran fer els que se n'hagin de fer, per això
no es necessita tirar per avall places obsoletes. Cap
problema amb el turisme rural, però el més divertit ve
després: quan una oferta sigui d'interès turístic excepcional.
Què vol dir això d'interès turístic excepcional?, que sigui
una oferta nova, d'excepcional qualitat, i que contribueixi a
la desestacionalització; en aquest cas cap problema tampoc,
podrà continuar creixent, més places noves sense necessitat
de retirar-ne de velles. Això el president ahir ho deia, i
llegesc textual del seu discurs: "enguany hem aprovat una
llei que atura el creixement de places turístiques de forma
definitiva". Això és mentida. No s'atura el creixement de
places turístiques de forma definitiva, perquè ell mateix més
endavant diu "bé, a Menorca i a Eivissa hi haurà
excepcions, es podran fer hotels de molta qualitat..."
Aquestes excepcions, junt amb les que he comentat abans,
desvirtuen absolutament, buiden de contingut l'objectiu que
suposadament es pretenia, que és frenar el creixement de
noves places turístiques.
Sr. Matas, en sobren ja, de places turístiques, i el que no
podem fer és simplement dir "en alguns casos el que vulgui
fer una plaça nova n'haurà de retirar una vella, però en
alguns casos decidirem nosaltres, ja veurem. Aquests
podran fer places noves sense límit". Home, crec que això
no és seriós, i s'ha de dir clarament.
Però el mateix passa en urbanisme. Aquest estiu el
president ens va sorprendre amb una declaració rotunda,
dient que s'havia arribat a un grau insostenible de saturació,
que havíem de frenar el creixement, i que per tant hauríem
d'anar pensant en una moratòria urbanística fins que
s'aprovin les DOT. La veritat és que tots vàrem rebre
aquesta declaració amb una mescla d'il•lusió i d'incredulitat,
aquesta és la veritat. Com és possible que ara el PP, que fins
fa quatre dies havia advocat sempre i havia practicat la
política més depredadora d'aquestes illes, de consumir
territori, de permetre construccions i urbanitzacions sense
límit, ara de sobte hagi vist la llum i se n'hagués adonat que
això és insostenible? Què estrany!, no sabem si és un altre
d'aquests virus virtuals que de tant en tant ataquen el Sr.
President.
Poc a poc vàrem anar veient que aquesta proclama
solemne del president Matas no era més que això, una
simple declaració pseudoecologista de cara a la galeria.
Hem vist -i ahir durant els 10 minuts que va dedicar a
aquesta qüestió ho vàrem veure clar- que la plasmació
concreta d'aquesta declaració d'intencions quedava
absolutament buida de contingut, és a dir, fer veure que es
canvia però sense canviar res, "s'ha de fer tot amb mesura,
amb prudència, poc a poc, molt de seny, sense estridències",
"el mínim que s'ha de tenir és prudència", "en aquest tema
no hem de frissar, hem de tenir sentit de la responsabilitat".
Perfecte. Per tant, tothom tranquil, aquí no passa res, que
ningú s'espanti, que tot continuarà com fins ara,
lamentablement; que això de la moratòria del Govern serà
una cosa light, com dic, que ningú es preocupi, com si fos
"de la señorita Pepis", de jugueta, d'anar per casa. Per tant,
constructors i especuladors, tranquils, ja podeu respirar
alleujats, perquè res no canviarà.
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La veritat és que veim que no hi ha hagut cap novetat, Sr
Matas, el discurs del PP, el seu discurs és el mateix de sempre,
i que encara que es vulguin fer gestos per atreure un electorat
cada més vegada més conscient dels límits de les nostres illes, el
Sr. Matas cada vegada ho fa millor per ocupar el lloc que li
correspon d'aquí a uns mesos, el de cap de l'oposició. Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la paraula,
per part del Grup Parlamentari Mixt.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Ahir vàrem
escoltar, vàrem assistir al que jo diria que serà el darrer discurs
del president Matas i el darrer discurs del Govern del PP en
aquesta comunitat. Ha estat sens dubte el pitjor discurs que s'ha
escoltat en aquesta cambra en aquests 15 anys d'autonomia. Jo
diria que si l'haguessim de definir, és el discurs de la confusió i
el discurs de la contradicció. Per altra part, una confusió bastant
lògica si tenim en compte qui és el president Matas, com va
arribar a aquesta presidència, i quina ha estat la trajectòria. El Sr.
Matas era el número 5 de la llista del Partit Popular, per tant no
ha estat votat per ningú. Va ser director general amb el Sr.
Forcades, conseller d'Economia amb el Sr. Cañellas, al qual va
jurar fidelitat, i després va ser conseller amb el Sr. Soler. Clar
que amb el Sr. Soler un dia era conseller d'agricultura i l'endemà
li havia clavat la ganiveta i era ja ell el Sr. President, i al Sr.
Soler l'havien reduït al no-res.
El Sr. Matas en aquest moment té una situació jo diria de
profunda confusió. Es troba que cap dels seus creu en ell, i ell ho
sap i n'és ben conscient. Ell sap perfectament que no fa molts de
mesos el pensaven canviar; i encara avui no l'han fet candidat ni
cap de llista. Jo crec que això li ha de donar com a mínim certs
maldecaps, perquè no és normal que no s'hagin pogut posar
d'acord ni tan sols dues, tres, quatre persones que comanden al
seu partit per elegir aquelles persones que han de confeccionar
les futures llistes. També és cert, i crec que és de tots conegut,
que hi ha un cert nerviosisme per part de l'equip Matas i de tots
els seus seguidors, i el fet és clar i contundent: el propi Sr.
Matas, President d'aquesta Comunitat, es va preparar en el seu
moment el ser funcionari amb el màxim nivell per a quan les
coses no anassin molt bé poder-se quedar amb aquesta plaça,
però és que ara no només el Sr. Matas, sinó tot el seu govern
intenta fer el mateix; un dia farem un repàs, no és el dia avui,
però són molts els funcionaris amb alt nivell que es consoliden
amb aquest Govern; en parlarem un altre dia, però a les darreres
oposicions hi ha hagut vertaderes pressions a membres del jurat
perquè determinades persones quedassin com a funcionaris. I
vostès, membres del Govern, uns més que els altres, ho saben
perfectament. Però la confusió i el nerviosisme no només està en
el president i en els seus seguidors, també està en el propi Partit
Popular. Una confusió que no és bona dins un partit que dóna
suport al Govern, que dóna suport al seu president; de totes
maneres entenem aquest malestar general.

Ahir podíem dir que tot anava molt i alguns, fins i tot, varen
aplaudir, però miri, vostè, Sr. Matas, va trobar un partit
cohesionat, un partit unit, un partit que tenia un líder, un
partit que tenia uns principis, un partit que sabia cap on
havia d'anar; i avui en dia, què té? Té un partit totalment
dividit i, a més, té un partit i uns diputats, Sr. Matas, estan
tots aquí, que saben perfectament que vostè no els vol a les
llistes, ho saben, vostè ho ha dit, ho ha manifestat, en són
ben conscients. I quina és la situació a un partit on un cap de
llista no vol els que té i els que té són els que l'han posat?
Amb aquesta situació no m'estranya que faci discursos
contradictoris, discursos que no tenen ni cap ni peus i que
no saben per on s'han d'agafar. A la primera part del seu
discurs va dir que aquí tot anava molt bé, que teníem unes
illes meravelloses i que no hi havia cap problema. Però, per
una altra part, en el discurs va aprofitar per dir que el model
del Partit Popular estava esgotat, que s'havia de canviar de
model, que havien d'anar cap on model nou. Va dir, fins i
tot, em va parèixer realment molt, es deu sentir realment
molt segur, el Sr. Aznar aquest estiu li deu haver dit que no
es preocupi que vostè serà el candidat, perquè si l'han de fer
candidat aquests mateixos als quals vostè ahir va dir que
durant tretze anys no havien fet res, però que vostè ho
resoldria tot, em pareix realment molt fort.
En què quedam, Sr. Matas, en què tot va bé o en què hi
ha problemes? En què durant aquests quinze anys s'han fet
moltes coses i és el model que vostè vol o en què no s'ha fet
res i vostè ara ho resoldrà tot? És bon model o és dolent?
Podem continuar com hem anat fins ara o és un model
esgotat? Perquè si és un model esgotat vostè també hi està,
perquè vostè és el cap de llista, o serà, d'un grup i d'unes
idees, que vostè no pot canviar perquè ara el model estigui
esgotat, "a veure si així em salv i conserv la meva cadira".
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Miri, el que li passa, Sr. Matas, és que una cosa és el que
vostè vol dir perquè les enquestes diuen que els ciutadans
d'aquestes illes volen; una altra cosa el que realment vostè pensa;
una altra cosa el que pensen un grup dins el seu partit, els
cañellistes, per exemple; una altra cosa el que pensen els
vergeristes; una altra el que pensen els seus seguidors, matistes
o com els vulgui dir, per no dir altres noms i altres diputats que
no combreguen amb el seu discurs. Ahir, jo crec que va quedar
molt clar, ho pensàvem en els darrers anys però ahir ens va
quedar més clar, que vostè el que no té són principis. A vostè
realment li és igual un dia ser del Sr. Forcades, un dia estar amb
el Sr. Cañellas, un altre dia que el Sr. Cañellas és un llast, un
altre dia estar amb el Sr. Soler, però a l'altre dia, si a mi em fan
president, que es foti. Escolti'm, això no és seriós, Sr.
Matas.Però, a més, és que no té conviccions: li és exactament
defensar una postura com una altra. A vostè li és igual un dia dir
que s'ha de desclassificar, tranquil•lament, i després dir, no, no,
miri, torn arrera; miri, desclassificar sí, però desclassificarem
allò que no té valor, allò on no es vol urbanitzar i, a més,
indemnitzarem. Però, com se li ocorre poder dir aquestes coses?
No se n'adona que són unes passes enrera perquè ja no hauria
d'haver donat mai la passa endavant?
Miri, que vostè no té conviccions ho demostra el fet que li és
exactament defensar blanc o defensar negre, només li importa
una cosa: què vol sentir el que té davant, com li pot vendre la
moto, com li pot treure el seu vot? És l'únic que li preocupa. És
tan dur el que vostè fa que no entenc com realment li poden
consentir; vostè no procura tenir un programa i un discurs que
faci que el Partit Popular pugui el dia de demà continuar
governant, no; vostè vol governar, vostè, i vostè és el president,
si vostè no és el president li és exactament igual que el PP estigui
a l'oposició. I aquesta és la seva postura, vostè no es preocupa ni
de pactes ni d'acords, no fos cosa que aquests pactes o acords
passassin per la seva cadira. Vostè va a escac i mat i li és
exactament igual el que li pugui passar a tot el seu grup i a tot el
seu partit si vostè no guanya les properes eleccions.
Ens diu que tot va molt bé, ens ho diu un dia i un altre a
través de tots els mitjans de comunicació, alguns batles es pensen
que són del Govern els mitjans de comunicació, però bé que fa
si pot. I en aquest discurs diu: ho tenim tot per aconseguir-ho tot.
Si ho tenim tot per aconseguir-ho tot, deuen sobrar vostès,
perquè realment no ho tenim tot. Miri, d'una cosa li he de donar
l'enhorabona, la veritat és que tenen una gran capacitat, a través
de la publicitat, de fer creure a la gent que fan molt bé tot allò
que no fan. Enhorabona, Sr. Matas, o enhorabona, Sr. Mato, no
sé exactament a qui li he de donar, però se li ha de donar; tenen
una gran capacitat de vendre tot allò que no fan. Miri, he
coincidit, i li assegur que el discurs el vaig preparar ahir a
Barcelona, per tant no havia comunicat amb la persona que avui
ha fet l'acudit a un determinat diari, però mentalment hem
coincidit, em recorda vostè aquells temps del Generalísimo en
què un viatjant que va entrar en contacte amb el règim va dir a un
moment determinat: miri, jo viatjo molt per la meva feina i no
veig tants parcs ni tants pantans; i li varen contestar: miri, vostè
el que ha de fer és viatjar menys i llegir més. Doncs, vostè, el
mateix, que mirin la publicitat, tot va bé, ho tenim tot per
aconseguir-ho tot. També em recorda el nodo, realment amb les
campanyes que vostè fa, m'ho recorda aquella publicitat de nana, na-na, na-na (la intervinent ho expressa cantussejant) i sempre
una mateixa veu que deia: el generalísimo inaugura ... -i aquí
coincidim amb l'acudit-; qualsevol dia ens ho trobarem
inaugurant un pantà, no sé on, però un pantà, o pescant un salmó,
una cosa també molt típica.
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Seriosament, Sr. Matas, tot en vostè és pura imatge, i com
que es dedica tant a la imatge no té temps de fer gestió.
Vostè utilitza un doble llenguatge, una cosa és el que diu a
la gent que fa i l'altra és el que realment fa. Vostè ven que
protegirà el territori i realment el que fa és desprotegir el
territori i estar a favor dels promotors i constructors, que són
els qui defensen els seus interessos, els poden finançar
campanyes i els poden donar el vot.
Miri, jo crec que és important i necessari entrar en el que
va ser el seu discurs d'ahir, clar que sempre és difícil per a
l'oposició, vostè té una hora i mitja, i nosaltres tan sols un
quart d'hora, no és fàcil poder rebatre tots els temes; no
obstant, ho intentaré fer i sobretot ho intentaré fer en
positiu.
Miri, vostè ahir va parlar de l'economia, del
finançament, va dir que les coses anaven molt bé, estic
d'acord que moltes coses van molt bé, però també
reconeixerà que Europa vagi bé en l'economia, que Espanya
vagi bé, que el Banc d'Espanya hagi davallat els interessos
no ens voldrà fer creure que és un mèrit seu, vostè ho
mescla tot, tot el positiu és meu, tot el dolent és dels altres.
Miri, vostè no va dir ahir, i és important que els ciutadans
d'aquestes illes ho sàpiguen, que nosaltres, la nostra
comunitat, aportam 260.000 milions de pessetes a l'Estat,
que de cada 100 pessetes que aportam, només ens en tornen
24, això és important que el ciutadà ho sàpiga, i que vostè
és incapaç de defensar davant Madrid que venguin més
doblers a la nostra comunitat. Unió Mallorquina no està
d'acord que se'n vagin tants de doblers i n'arribin tan pocs,
nosaltres creim que som nosaltres que hem de gestionar els
nostres recursos. Hi ha altres comunitats que ho fan, i que
després, una vegada els gestionem, ja donarem a Madrid
allò que els correspongui.
Va parlar ahir també del règim econòmic i fiscal especial
de les Illes Balears. Miri, aquest règim el va fer vostè, vostè
ha defensat en aquest parlament i ha tengut el nostre suport
que era l'única manera, aprovant aquest règim, d'evitar
aquest greuge de tants d'anys en contra de les nostres illes.
Quan vostè és president i a Madrid governen els seus, li
diuen no al que vostè defensava, rebaixa el plantejament i
el règim econòmic i fiscal ha quedat en no-res. I vostè, en
lloc de defensar davant Madrid el que havia defensat abans
aquí, quan els de Madrid eren socialistes, torna enrera i per
guardar i salvar la seva cadira, no s'enfronta als seus de
Madrid. I llavors diu que l'oposició fa demagògia, la
demagògia la va fer vostè quan el va presentar aquí i ens va
fer creure que era bo.
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Miri, tema impost, cada vegada que vostè parla en aquesta
tribuna, el Partit Popular ha davallat els imposts, el govern seu
ha davallat els imposts. Miri, aquí no es davallen els imposts; els
imposts augmenten cada dia. Vostès, en els seus propis
pressuposts del 1998 han augmentat la pressió fiscal, han
augmentat exactament un 4%; un exemple: impost de
successions, què és, que s'ha de morir més gent, enguany?,
perquè si augmenta la quantia dels ingressos deu ser perquè
pensen que hi ha un 4% més de l'augment, no perquè se n'han de
morir un tant per cent més.
Un altre engany, que és un exemple clar i que tothom pot
entendre, és que diu: "No, és que els tants per cent dels
imposts..." -transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, per exemple- "...han davallat". Miri, això és una
manera d'enganar-nos com una altra qualsevol, això és mentir. Si
vostè abaixa el tant per cent de l'impost però augment la base
imposable, pagarem més. Un exemple claríssim: es compra una
casa; aquesta casa té un valor cadastral de 10 milions de
pessetes; l'escriptura per aquests 10 milions, i quan arriba a
Hisenda del Govern balear diu: "No, 10 no, 20, 30". Què fa el
ciutadà? Ha de cercar un misser, presentar un recurs...; al final va
i paga, i encara llavors ens diu que ha davallat l'impost. La
veritat, Sr. Matas, no sé a qui pensa enganar, però als membres
d'aquesta cambra crec que no, i al ciutadà -que tothom ha passat
per Hisenda- crec que tampoc.

Ensenyament universitari. Ahir ens va dir que tot anava
molt bé a la Universitat, i una altra vegada va utilitzar les
xifres per dir el que vostè vol dir i el que li convé però que
no és la veritat. Miri, va dir que aquesta universitat té
350.000 pessetes per alumne. No és cert! Cada alumne
només rep 235.000 pessetes. Vostè, descuidadament, va
afegir la taxa de matrícula, que té una mitjana de 84.000
pessetes per alumne, les taxes més elevades de tot l'Estat, la
nostra universitat és la més cara, i vostè suma el que paga
l'alumne més el que rep i diu que això és el total i que no hi
ha tanta diferència amb Espanya. Doncs sí, n'hi ha molta,
només rebem 235.000 pessetes i la resta de l'Estat té una
mitjana de 400.000; per tant, hem rebut malament la
Universitat, i això, als ciutadans d'aquestes illes, ens costarà
a la llarga molts de doblers i, a més, no podrem tenir totes
les facultats perquè serà impossible que el dia de demà
s'ampliï la Universitat perquè no va venir amb dobler
suficients per fer-se, i sinó ho haurem de tornar a assumir
els mateixos de sempre, per no parlar d'aquests...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President.

També ens va parlar de comerç. Ens va dir que ha aprovat un
pla Procomerç i que ha invertit 3.500 milions. Jo record a tothom
que quan el Govern inverteix doblers inverteix els nostres
doblers, els de tots i cada un, per tant és molt important com es
gestionin aquests doblers i quina serà la seva sortida. Miri, el
motiu pel qual vostè diu que inverteix 3.500 milions en el pla de
modernització de l'estructura del petit i mitjà comerç és en funció
que aquí hi ha excessives grans superfícies. I qui les va aprovar,
les grans superfícies? Vostès duen al Govern 15 anys, totes les
grans superfícies s'han fet en el seu temps; no ens voldrà donar
la culpa, a l'oposició; per tant, assumeixi que si ara ajudar al
comerç costa 3.500 milions la culpa és seva. Però, a més, és que
amb aquests 3.500 milions no resoldran el problema del petit i
mitjà comerç i vostès ho saben.
Tema serveis públics. Començarem per l'ensenyament no
universitari. Li don l'enhorabona. La veritat, no tot ho fan
malament: en matèria d'ensenyament s'ha rebut la competència
i la veritat és que s'han contractat més de 500 nous mestres i
professionals docents i això és bo; tenim més docents i els tenim
més ben pagats; tenir els funcionaris ben pagats és un bon
sistema perquè estiguin motivats, contents i perquè facin una
bona tasca. Enhorabona. Tan sols vull dir que ja el vàrem
advertir que, quan va rebre aquestes transferències de
competències, li mancaven 6.000 milions de pessetes i ara li
repetesc, li faltaven doblers. Varen rebre les transferències però,
com que no es varen voler enfrontar amb Madrid i no varen
gestionar bé, han vengut mal dotades, han hagut de contractar
més professors, han de fer més infraestructures i les hem de
pagar tots els ciutadans d'aquesta comunitat, perquè els doblers
de Madrid no varen venir, els doblers que li vàrem dir li faran
falta.

...per no parlar d'aquests 4.000 alumnes que han d'anar
a estudiar a fora, que tenen una mitjana de cost d'un milió
per família cada any i que cada any diu i repeteix que
tendran ajudes i que rebran subvencions, però que no hi ha
cap pare que arribi a aquestes subvencions.
També, per acabar en matèria de l'ensenyament i la
investigació, també ahir va dir que érem capdavanters en
noves tecnologies i investigació. Serem capdavanters de
miracle, doncs, perquè en aquesta comunitat és on menys es
dedica a investigació, dedicam el 0,1 de producte interior
brut. A la resta d'Espanya -i no es caracteritza per gastar
molt en investigació- és el 0,9; però és que a Europa és el
2,5. No pot dir que som una comunitat capdavantera en
investigació perquè no ho som, per molt de Parc Bit i parc
telemàtic, que fa deu anys que en parlen. Miri, en aquesta
comunitat, encara que li sàpiga greu, per no funcionar no
funcionen ni els mòbils, que tenen moltes zones obscures.
Per tant, no digui que som capdavanters en tecnologia
perquè no ho som.
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Podríem parlar del tema sanitari: no tenen un mapa sanitari
clar. De benestar social: la veritat és que és la terra amb menys
benestar social proporcional als doblers que nosaltres aportam i
en ser els primers en renda per càpita, tenim 120.000 ciutadans
que viuen amb recursos escassos en aquesta comunitat, i vostès
no tenen un pla d'acció social; però, a més de tot això, tenim les
pensions més baixes de tot l'Estat, les pensions de viduïtat més
baixes i també les d'invalidesa, i vostè no resol aquest problema
ni li dóna solucions.
Pel que fa a les infraestructures, fa anys i anys i anys que
parlen de plans de carreteres. Els han anunciat a tots els cinemes
d'aquesta ciutat. Els han anunciat a la televisió, els han
anunciat... I on són les carreteres? Des que se'n va anar el Sr.
Cañellas no n'han feta cap; en varen fer un trosset a Alcúdia i
l'han tengut tancat tot l'estiu. On són les carreteres?, a la
imaginació, perquè a la realitat no existeixen; per no parlar d'un
pla hidrològic: fa 13 anys que parlam del pla hidrològic, i ahir els
va dir...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, jo ho lament molt, però hauria d'anar acabant. Du
20 minuts.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Un segon, Sr. President. Ahir va dir que vostè resoldria de
cop el pla energètic, el pla d'aigües i tot el que no han estat
capaços de fer els anteriors. Jo li don l'enhorabona, però de
moment el que tenim són carreteres saturades, els nostres pobles
continuen tenint restriccions d'aigua, no hi ha "operació vaixell"
ni tenim en aquests moments una dessaladora que podríem tenir
amb tot el que ens va costar, i pel que fa a l'energia, de moment
el que tenim és un estiu amb una apagada que deixa tot Mallorca,
com si fos tercermundista, sense llum, i l'altre estiu un explosiu.
Això és el que vostès han aconseguir fer de Gesa des que la
governen.
D'altres temes, en parlaré, sens dubte, a la rèplica si em donen
oportunitat. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el president del
Govern, Molt Hble. Sr. Jaume Matas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair la intervenció dels portaveus del Grup
Mixt, el Sr. Balanzat i la Sra. Maria Antònia Munar, vull agrair
la seva intervenció en aquest debat.
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Em parlen, la veritat, és que de pocs problemes i poques
propostes concretes que afectin jo crec que d'una manera
seriosa i, sobretot, tal com intentam fer que aquest debat
serveixi per resoldre els problemes que tenen els ciutadans
que estan a ca seva, els problemes de la gent del carrer, per
allò que en definitiva hauria de servir, des del meu punt de
vista, un debat de l'estat d'autonomia, per poder,
efectivament, comprovar les coses que s'han fet, les
propostes que s'han anat posant en marxa, totes aquelles
polítiques que s'han duit a terme per part del partit que està
al Govern i, naturalment, idò intentar fer un inventari
d'aquelles coses que no van com un creu que haurien d'anar
o, en tot cas, fer aquelles propostes alternatives perquè
aquestes coses funcionin. I la veritat és que en aquesta
intervenció potser tampoc no he pogut percebre totes
aquestes qüestions que fossin plantejades amb seriositat i
rigor, però intentaré fer un petit repàs almanco a les que sí
em consta que estan dins la sensibilitat dels senyors i
senyores diputats.
En primer lloc em parlen del règim especial de les Illes
Balears. Miri, el règim especial de les Illes Balears és la llei
que fa que l'Estat espanyol després de 20 anys reconegui la
insularitat de les Illes Balears a l'Estat espanyol; la reconeix,
la garanteix amb una llei de l'Estat, del Congrés i del Senat,
i aprova una sèrie de mesures que garanteixen els drets dels
ciutadans de les Illes Balears per compensar aquest cost de
la insularitat, i com que normalment val més, des del meu
punt de vista, intentar aportar les qüestions, els fets,
plantejats d'una forma objectiva per aclarir les coses, si és
que realment hi ha la intenció d'aclarir-les, idò jo crec que
podríem fer aquest petit exercici, aquest exercici d'agafar la
Llei de Règim Especial de les Illes Balears, el que nosaltres
tenim, veure que quan un senyor d'aquestes illes fa un mes,
dos mesos, havia d'agafar un avió de la companyia més cara
i se n'havia d'anar a Madrid, aquest bitllet li podia costar,
anada i tornada amb la companyia més cara, unes 27.000
pessetes i avui li costa unes 24.000, la companyia més cara
de totes i amb un supòsit que puguem entendre. Això, què
vol dir? Això vol dir que un senyor de les Illes Balears,
gràcies al fet que es reconeix la insularitat, gràcies al fet que
hi ha una llei que compensa aquesta insularitat, té el mateix
descompte, a l'hora d'agafar un avió o un vaixell i se n'ha
d'anar a la península, que tenen les Illes Canàries i, per tant,
aquestes 3.000 pessetes suposen un 11%, aproximadament,
d'estalvi que va directament a la butxaca dels nostres
ciutadans. Però és que, a més a més, al senyor que havia
d'anar des de Menorca a Mallorca o des d'Eivissa a Mallorca
o al contrari, li costava 7.100 pessetes i avui n'hi costa
5.700, aproximadament. 7.100, 5.700. Però és que, a més,
és què, a més, tenim els mateixos descomptes que Canàries,
i això és important.
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Ja no hi ha diferència entre Canàries i Balears, no, no, estam
tots dins el mateix paquet i, en resum, a Espanya, quan es parla
d'illes i de compensar la insularitat es parla ja no tan sols de
Canàries sinó de Canàries i de les Balears. Tenim uns
descomptes a les tarifes portuàries. Clar, això té una incidència
posterior, però això és molt important, perquè les tarifes
portuàries tenen sempre una incidència en el cost de la vida, en
els doblerets que ens costa la vida; aquestes tarifes portuàries per
aquesta llei també estableixen -i per llei, cosa que les Illes
Canàries no tenen- una garantia de descompte, de subvenció de
descompte d'aquestes tarifes portuàries del 50% en els casos més
cars, la qual cosa suposa aproximadament uns 1.800, 2.000
milions de pessetes cada any, cada any, de subvenció, 1.800,
2.000 milions de pessetes cada any la rebaixa de les tarifes
portuàries.
S'estableix un règim de defensa de la competència per a les
Illes Balears, un règim de defensa de la competència que
garanteix que aquí, en un territori com el nostre tan petit i tan
trossejat, evita que es puguin produir aquells acords que puguin
ser perjudicials per als ciutadans d'aquestes illes i que siguin
acords que atemptin contra l'actuació del lliure mercat, per
exemple, que es poguessin posar d'acord companyies per poder
pujar els preus de la benzina de forma pactada entre elles (...);
no, no, un tribunal que defensi que aquí hi haurà lliure
competència.
Probablement la qüestió més important del règim especial i
la més nova, també, és el règim de descompte de mercaderies: el
règim especial de les Illes Balears contemplarà un règim de
descompte de mercaderies, de subvenció, que estarà pressupostat
en els pressuposts generals de l'Estat per compensar el cost del
transport. Clar, per exemple, per a aquell pagès que ha d'importar
el pinso o per a aquell sabater que ha d'exportar unes sabates tot
això és molt important, que se li pugui subvencionar el cost del
transport exactament igual que si estigués aferrat a la península.
Acords en matèria de sector energètic, on també han influït
altres partits d'aquesta cambra jo crec que d'una forma positiva.
Garanties del cost energètic a les Illes Balears tant de l'aigua com
del llum, que això és molt important. Infraestructures
específiques. En el món de la sanitat establir subvencions
concretes per regular el problema dels desplaçats en matèria
sanitària. La compensació específica de beques, beques, per als
nostres estudiants dins el Pla estatal de beques per poder
compensar aquesta necessitat que a vegades es produeix d'haver
d'anar a estudiar a una universitat fora d'aquí.
Món rural, pesca, subvencions al transport dels residus
generats, diversificació econòmica, desestacionalització, activitat
industrial tradicional, etc., etc. Jo crec que tot això és molt
important i crec que tot això són mesures concretes que donen
suport a una llei que és històrica i una llei que compensa la
insularitat, el cost de la insularitat, per primera vegada després de
20 anys a les Illes Balears.
Vostès diuen que aquí, a més, existeix un problema de
pobres; és cert, ho vaig reconèixer ahir i ho he dit sempre, crec
que és una qüestió que ens ha de preocupar d'una forma
important. Jo ja li puc anunciar una vegada més no tan sols els
esforços i la política que nosaltres intentam fer amb més o manco
encert, però que nosaltres intentam fer per intentar superar aquest
problema i que, efectivament, aquest pla de la lluita contra la
pobresa és un dels projectes al quals ens hem d'abocar i intentar
lluitar perquè això no sigui així, perquè jo crec que és
perfectament assumible que hem de solucionar aquests
problemes mentre existeixin.

El tema de l'aigua és un tema que efectivament està
resolt. El tema de l'aigua té una sèrie d'inversions
importants: a l'illa d'Eivissa amb dues dessaladores, a la de
Formentera amb una dessaladora, amb projectes de
transvasament que hem finançat tant a Eivissa com a
Formentera; a l'illa de Menorca afortunadament no existeix
aquest problema i a l'illa de Mallorca, amb aquests 12.000
milions de pessetes d'inversions que es fan en matèria de
transvasament d'aigua, en matèria de la dessaladora de
Palma, la dessaladora de la badia de Palma i el
transvasament de sa Costera i els altres transvasaments. A
més de més de 25.000 milions de pessetes d'inversió que
també ja és una realitat en matèria de depuració d'aigua i,
efectivament, aquest nou projecte que volem fer, que vàrem
anunciar ahir, de reutilització d'aquesta aigua depurada que
se'n va a la mar.
Pla energètic, exactament el mateix. La solució ha de
passar, efectivament, pels criteris que ha aprovat aquest
parlament, però sense cap dubte comptant amb el
finançament que a llarg termini ha de fer possible aquest
creixement sostingut a les Illes Balears.
Les carreteres han estat una gran assignatura pendent, no
nostra, de tots en general, crec jo, d'aquestes Illes Balears i,
efectivament, en aquest moment el problema de les
carreteres està totalment enllestit, perquè aquests 57.000
milions de pessetes que Madrid pagarà per finançar la
infraestructura de xarxa de carreteres a les Illes Balears
resol els grans problemes de comunicació, d'infraestructura
viària, amb retard, és cert, amb retard, però ho resolem que
crec que és l'important.
Voldria cridar l'atenció a l'aposta per el turisme de
qualitat, que és una realitat, afortunadament, en aquestes
illes, i voldria cridar l'atenció al fet que les dades objectives
demostren que, des de fa vuit, nou anys, s'ha produït una
important contenció del creixement de l'oferta de places
turístiques i que el que hi ha hagut ha estat una reconversió;
això són dades absolutament objectives: els hotels que hi
havia de quatre i cinc estrelles fa vuit anys, els hotels que hi
ha avui, els hotels que eren de dues estrelles que avui són de
tres estrelles; això són les dades objectives i, naturalment,
amb la darrera mesura, amb la moratòria turística, que fa
que les Illes Balears posin un ordre, un límit a aquest
creixement de places turístiques apostant per la qualitat, és
una cosa que sempre farem. I està clar que s'han de produir
excepcionalitats sempre, perquè les excepcionalitats
dirigides a aquells projectes de molta qualitat no són
importants en termes relatius quantitativament i, en canvi,
sí són importants per tenir aquest producte turístic de
qualitat que volem perseguir. La prova, que també ens varen
acusar del mateix quan vàrem aprovar la Llei de la
moratòria turística, que vàrem posar una excepcionalitat,
ens varen dir que en faríem un ús indiscriminat: n'hem fet
ús, d'aquesta excepcionalitat, n'hem fet ús una vegada jo
crec que tothom ha acceptat que estava ben feta, que era
l'excepcionalitat de l'illa del Rei a Maó, a proposta de tots,
de la majoria dels partits polítics de l'Ajuntament de Maó a
proposta unànime del Consell Assessor de Turisme, que es
va mostrar favorable.
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Vull dir que jo crec que aquest és el camí que hem de seguir,
exactament igual que amb l'urbanisme, efectivament amb
prudència, efectivament sempre tenint clars quins són els
objectius que nosaltres perseguim. Nosaltres vàrem anunciar les
Directrius d'Ordenació del Territori -jo supòs que avui parlarem
d'aquest tema al llarg de tot el dia- però, sense cap dubte,
nosaltres duim anys fent feina per ordenar aquesta utilització del
territori, per establir les fites que garanteixin la preservació del
futur del territori aquí, a les nostres illes.
Jo no entraré tampoc a fer massa valoracions polítiques, si
vostès m'ho permeten, que crec que no vénen a col•lació en
aquest debat, i sí que crec que és important destacar el fet que la
importància del torn del Grup Mixt no pugui estar centrada en
propostes concretes i qüestions que van malament perquè,
efectivament, com jo crec que reconeixen els mateixos senyors
parlamentaris, el balanç és un balanç positiu, efectivament. El
balanç és un balanç positiu i és un balanç que des del meu punt
de vista és millorable, però que té i aporta fets reals.
Mirin, les relacions amb Madrid, sense anar més enfora: jo
crec que el tarannà des de fa dos anys i mig de les relacions entre
el Govern autonòmic i el Govern de l'Administració central és un
tarannà que ha canviat radicalment, és un tarannà que
efectivament contempla una sèrie de fets objectius que jo crec
que estan fora de qualsevol discussió, i que els ciutadans entenen
perfectament. Què hem aconseguit en aquests dos anys i mig
amb el Govern central? Mirin, nosaltres hem aconseguit més
transferències que mai, hem aconseguit més transferències en
aquests dos anys que en els vuit anys anteriors: hem aconseguit
transferències de la Universitat, de l'Inserso, de la taxa del joc,
de les accions formatives de l'Inem, hem aconseguit les
transferències en educació, hem estat l'única comunitat autònoma
del 143 que ha aconseguit, la primera, les competències en
educació. Hem aconseguit, en aquests dos anys, un increment
important en el finançament autonòmic que serveix per finançar
les nostres necessitats, és a dir, aquest finançament que hem
aconseguit amb aquests cinc anys firmant el sistema és el que ens
permet finançar aquelles necessitats que tenim.
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Hem aconseguit la biblioteca; hem aconseguit el
Conservatori Superior de música; hem aconseguit nous
instituts i noves escoles, fins i tot abans de la transferència;
hem aconseguit aquest finançament per a les carreteres, per
a les nostres obres de carreteres des de fa vuit anys; hem
aconseguit les inversions en obres hidràuliques tant
d'Andratx com d'Eivissa, etc.; hem aconseguit -per què no
dir-ho?- recuperar una cosa tan important com la base naval
de Sóller; hem aconseguit un programa important de
cooperació i finançament en temes d'acció social; el pla de
reguius. En matèria sanitària hem aconseguit definir i
assegurar i garantir el mapa d'inversions sanitàries dels
propers anys a les Illes Balears, amb el nou hospital de
Menorca, amb el nou hospital d'Inca, amb la posada en
marxa del Palma II, de son Llàtzer, amb la nova gestió de
Manacor, amb la nova estructura de can Misses per als
malalts psíquics, etc., etc.; 20.000 milions de pessetes
d'inversió. 2.500 dels Jutjats. Tot el que ha suposat i que els
he explicat abans del règim especial, i jo crec que com a
mínim poden ser de 3.000 a 5.000 milions de pessetes/any
d'estalvi d'una forma fàcil. Les catedrals de Ciutadella, les
catedrals d'Eivissa, la rehabilitació de la Llonja. El tema de
la sanitat a Formentera, el projecte de medi ambient a
Formentera amb més de 800 milions de pessetes. El Pla
Urban amb 4.000 milions per reintegrar la Gerreria... En
definitiva, jo crec que una sèrie de fets que avalen,
efectivament, aquesta gestió.
Que tot és millorable? Sense cap dubte, i jo ho vull
reconèixer, que sempre les coses són millorables i que
encara ens haurem de barallar molt i haurem de continuar
lluitant molt, però el que està clar és que el tarannà, la caixa
que hem fet és una caixa distinta, objectiva, i que és una
caixa que és beneficiosa per als nostres ciutadans. Vull dir
que els resultats, que això és el que ens hauria de preocupar,
són positius per als nostres ciutadans.
Clar, dir que aquí no es rebaixen els imposts jo no puc
estar d'acord, sota cap concepte. Miri, a veure si som capaç
d'explicar-ho: una cosa és que es pressuposti més ingrés per
un impost i l'altra és que s'apugi l'impost. L'exemple: si
nosaltres tenim un impost per a aquell que ven i compra una
casa, si hi ha més vendes i més compres de cases es recapta
més però el tipus és el mateix, és a dir, no s'ha apujat
l'impost, el que hi ha són més propietats, més cases que es
compren o més cases que es venen; el tipus, que és el que ha
de pagar el ciutadà, és el mateix. La valoració que fan els
tècnics és la llei; s'ha d'aplicar la llei i jo comprenc que en
aquests temes d'imposts sempre és complicat però s'ha
aplicar la llei.
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Però miri, per què deim nosaltres que hem rebaixat els
imposts, que el Partit Popular ha rebaixat els imposts als
ciutadans de les Illes Balears? Miri, ho deim perquè el sistema de
finançament que vàrem firmar amb Madrid fa un parell d'anys
ens permet, ens permet, jo crec que és una fita important, ens
permet que aquest parlament legisli en l'impost sobre la renda,
cosa que abans no es podia fer. Ara, l'any passat va ser el primer
any que ho férem, tots nosaltres vàrem legislar sobre el tipus de
l'IRPF, el tipus de l'impost de renda, dels nostres ciutadans. És
aquest parlament que ha baixat els imposts, perquè nosaltres hem
legislat, i això és a la llei, i és naturalment l'exercici que hem de
fer a la declaració l'any que ve, nosaltres hem legislar rebaixes
de l'IRPF només per a Balears, és a dir només per a aquells
ciutadans que viuen a Balears i que facin la seva declaració de
renda a Balears, per les despeses dels estudiants universitaris de
les illes menors, les despeses d'aquells estudiants universitaris de
Balears que s'hagin de desplaçar a la península, les despeses que
els ciutadans de les Balears tenguin per guarderies o per centres
escolars de 3 a 6 anys, declarants de més de 65 anys, tots aquells
ciutadans de les Balears que declarin la renda i que tenguin més
de 65 anys, només a Balears tendran un 25% més de deducció,
tendran 20.000 pessetes de deducció, cosa que no té cap altra
comunitat. També incrementaran la seva deducció aquells
declarants que són discapacitats psíquics o físics, que tendran en
total una deducció de 66.000 pessetes a la seva renda. També
aquells declarants que tenen descendents o ascendents fadrins
també discapacitats, psíquics o físics; també les herències dels
pares als fills, perquè el que hem fet ha estat elevat el mínim. 3
milions, 8 milions, segons si tenen 21 anys o no, què vol dir?,
que hi ha un mínim accent a l'hora de declarar la successió a les
Balears, superior als altres llocs. Però és que també, a més, amb
l'herència, amb la successió, hem fet una ascensió total, total, a
la transmissió del que és l'habitatge habitual, és a dir, a les
Balears enguany aquella família, desgraciadament, que tengui
una herència, l'habitatge habitual no paga, és exempta de l'impost
de successions, en qualsevol tipus i en qualsevol cas.
Naturalment, això, ara, i ho vaig anunciar ahir, ho hem de
continuar amb la llei d'empreses familiars, que volem que
aquestes empreses petites, familiars, que tenen pocs treballadors,
també tenguin una sèrie de rebaixes fiscals també en temes de
successions, en allò que puguem legislar naturalment, per ajudar
aquestes empreses petites a poder competir amb les grosses, que
realment és un problema.

L'educació, perfecte. Jo agraesc, sense cap dubte, les
paraules en el camp de l'enhorabona, de felicitar-nos, per
haver posat en marxa el curs escolar i per haver dut en
marxa tots aquests projectes, i jo simplement dir-los que les
xifres quadren, és a dir quan nosaltres executam tot això és
perquè les xifres quadren, perquè, si no, no ho podríem fer,
les xifres quadren, hem aconseguit un bon finançament,
aconseguim una bona finançació, i en general, això és el que
ens ha permès i ens permet, enfrontar aquestes inversions en
escoles, en instituts, en pavellons esportius a cada escola i
a cada poble, etc., etc.

El Pla de comerç, les grans superfícies, miri, nosaltres, l'any
96, aquest govern va aprovar el Pla d'equipaments comercials
que és probablement la millor eina que tenen avui els nostres
comerciants a les Illes Balears. Aquest pla d'equipaments
comercials suposa una impossibilitat d'establir, i lluitam cada dia
amb aquestes coses, noves grans superfícies a les Illes Balears,
si els comerciants, efectivament, s'ajunten i són capaços d'oferir
un ordenament global del seu urbanisme comercial. L'eina hi és,
és a dir, l'any 96 vàrem aprovar la no instal•lació de noves grans
superfícies en un termini de cinc anys renovables, sense cap
dubte, i vàrem posar en marxa aquest pla de comerç entre els
1.500 milions de pessetes que ha possibilitat, ha ajudat molts de
comerciants a canviar aquella prestatgeria, a canviar aquell
mostrador, a intentar modernitzar, comprar aquella màquina que
no podia comprar, a intentar modernitzar el seu establiment, i
això és important. Sense cap dubte, hi ha altres coses que també
influeixen molt el comerciant, l'influiria molt que poguéssim
arreglar, si qualque dia ho poguéssim arreglar, si estigués en les
nostres mans, la morositat, sense cap dubte, però també l'influeix
que baixi el preu del tipus d'interès, perquè tot aquell que té un
crèdit i aquell que, naturalment, ha de pagar el venciment cada
mes, cada mes, ha d'atendre aquell cost d'aquell crèdit, el fet que
el tipus d'interès baixi, la veritat és que ajuda i és positiu,
exactament igual que el fet que s'hagi modificat el sistema de
mòduls, que era un sistema anacrònic i que en aquests moments
el nou sistema de mòduls suposa una baixada, per a un
comerciant, del 12% als seus imposts, paga un 12% menys
d'imposts que pagava.

Jo no estic d'acord amb aquestes dades que parlen
d'aquesta despesa dedicada a la investigació. La veritat és
que a tota Espanya en general, històricament, les dades que
s'han destinat a la investigació, són petites, són petites, i
crec que és la nostra obligació pujar-les, incrementar-les, en
la mesura de les nostres possibilitats. I crec que això és el
que hem fet, entre d'altres coses hem aprovat en aquest
parlament, per primera vegada, una llei de recerca i una llei
de desenvolupament, una llei que és molt important, una llei
que posa, si em permet, una mica els fonaments perquè
aquesta inversió en recerca i desenvolupament pugui anar
endavant, estigui incentivada, estigui suportada amb mitjans
financers, etc.

I el fet que la universitat, efectivament, en aquests
moments ja sigui una competència nostra, jo crec que hem
aconseguit coses molt importants. Ho vaig dir ahir, és molt
important que des que nosaltres tenim la competència en
matèria universitària, haguem estat capaços de posar en
marxa una extensió universitària a Eivissa i una a Menorca,
això és important per a gent de Menorca, per a la gent
d'Eivissa i per a tots. I és important que haguem pogut
incrementar, perquè vàrem aconseguir una bona
transferència, una transferència que abans ens varen negar,
un parell de mesos abans, però al final l'aconseguírem, quan
hi va haver el canvi de govern, aquesta transferència ha fet
que la universitat pogués contractar els professors que
necessitava, que s'hagi produït un increment molt important
al personal docent de la universitat per donar una millor
qualitat de servei i que efectivament, fora matrícules i fora
coses d'aquestes, en aquests moments el finançament mitjà
que nosaltres hem aconseguit, ha passat d'aquestes 250, 60
mil pessetes, a les 350.000 pessetes. El que passa és que jo
ho vull dir clarament, encara és molt millorable, el
finançament de la Universitat de les Illes Balears encara és
molt i molt millorable, i encara haurem de fer moltes coses,
ens haurem de preocupar en moltes qüestions que poden
posar en perill el futur d'aquesta universitat. Hem de fer el
mutiaulari, hem de fer els edificis que encara necessitam, es
fan unes instal•lacions esportives a la universitat que jo crec
que són molt bones i molt positives, però tendrem
problemes de futur, efectivament, haurem encara de fer un
major esforç d'inversió, no només en la universitat, sinó
també efectivament en la recerca, en la investigació i en el
desenvolupament.
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Noves tecnologies. Afortunadament, i no és mèrit això,
exclusiu, del Govern, afortunadament en noves tecnologies hem
avançat molt, en noves tecnologies hi ha una utilització, i no tan
sols de telèfons mòbils, que poden ser, tal vegada, una anècdota,
una utilització de les xarxes de comunicació molt important, i
probablement la superior, la més important de tota Espanya.
Amb els consells insulars, amb vostès mateixos, hem posat en
marxa tota una xarxa telemàtica de connexió dels ajuntaments,
dels ajuntaments amb el consell insular, amb el Govern, amb les
institucions, una xarxa telemàtica que dóna possibilitat
d'utilització d'aquestes tecnologies, hem posat en marxa la
incentivació que els empresaris puguin acollir-se a aquestes
noves tecnologies i el resultat és el mateix de sempre a les Illes
Balears, que la societat civil, com sempre, respon fins i tot per
damunt del que els mateixos poders polítics intentam incentivar,
perquè són els primers interessats en aquestes tecnologies.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, la veritat és que no l'acab d'entendre, Sr.
Matas, el que fa és, en lloc de contestar a les crítiques que
li hem fet els portaveus que hem parlat, es dedica a repetir
el discurs d'ahir, encara amb més detalls i encara fent-lo
més avorridor, per favor, Sr. Matas, contesti les crítiques
que li feim. No es dediqui a repetir, repetir de manera
monòtona tot el discurs d'ahir, encara ampliat.
Sincerament, vostè em deia que aquí, el que s'ha de venir
a fer i ens venia a dir o ens criticava, que s'han de parlar
dels problemes de la gent i hem de fer un inventari dels
problemes, i no només això, sinó que a més hem de
plantejar propostes. Miri, jo en quinze minuts que em dóna
el Reglament, som incapaç de fer tot això, som incapaç de
fer això en quinze minuts.

Carreteres. Ja ho he dit.
Pla hidrològic. Exactament el mateix.
I el tema de les pensions baixes, sense cap dubte, és un
problema que ens preocupa, però és un problema que hem de
saber, ha de venir aquí la gent i els hem de dir com s'ha de
solucionar aquest problema. Miri, jo sí puc com nosaltres
intentam solucionar aquest problema. Les pensions baixes són un
problema que ve d'anys, són un problema que ve d'un model
econòmic on la gent, a les Illes Balears, fa feina manco temps
que a la resta de l'Estat. Això, juntament amb un model molt,
molt centrat, en els serveis, això produeix el resultat d'aquestes
pensions. Què hem de fer?, bé, hem de rectificar això. El procés
de desestacionalització, el fet que per primera vegada hagin
vengut més turistes que mai i que per primera vegada els hotels,
per exemple, o tota aquella oferta complementària que és a la
costa, en lloc d'obrir quatre mesos, com obria abans, o fins i tot
dos, ara tengui obert vuit mesos, aquest és el camí, sense cap
dubte, aquest és el camí perquè tot això es pugui anar
solucionant.
En qualsevol cas, esper tenir oportunitat de contestar
qualsevol altra qüestió que em vulguin plantejar si és que
efectivament es planteja. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. En torn de rèplica, Sr. Balanzat.

He intentat explicar quins són els greus problemes que
té aquesta comunitat i vostè no hi ha volgut entrar. Per
exemple, un tema greu, d'urbanisme continua sense dir res,
de què te por, Sr. Matas?, a ui té por?, per què no entra en
temes d'urbanisme?, sap que preocupen molta gent, se li
estan fent crítiques molt serioses i vostè no es vol enfrontar
a ningú, no fos cosa que segons el que digui, aixequi les ires
de no sé quins sectors, som ja va passar amb el globus de la
moratòria, que tothom se li va tirar damunt, els seus, i ara ha
dit:; "no, no, el tema urbanístic, tema tabú, d'això no se'n
parla, no fos cosa que la meva cadira perilli". Bé, se li estan
fent unes crítiques, jo crec que molt fortes, molt
contundents, i vostè s'amaga, no sé de què o a qui té por.
Per altre costat, ha parlat del règim especial, i ha vengut
a dir que tot aquest règim especial, tota aquesta moguda de
dur a Madrid i que es faci una llei estatal, el fet que hi hagi
una mitjana de 2.000 pessetes d'estalvi en els bitllets, de les
tarifes, això ja compensa, això ja és un reconeixement de la
insularitat i això ja soluciona els greuges històrics que hem
tengut. Home!, sincerament creu que val la pena haver
muntat tot aquest espectacle gairebé mediàtic i
propagandístic que ara tots els problemes queden resolts
amb aquesta misèria que vostè ens ha proposat?
Per cert, li record, parlant de línies aèries, que ja fa, crec
que més d'un any que es va aprovar al Parlament espanyol
que serien declarades d'interès públic i encara esperam que
el Govern del Partit Popular a Madrid les declari d'interès
públic, encara no ho han fet. Per tant, a veure on és aquest
interès tan gros que tenen en el tema aeri, d'augmentar ..., no
es veu enlloc, encara no han fet res.
De pobresa, diu que sí, que estan molt preocupats, res
més, res més.
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De l'aigua, ahir deia que el problema quedarà resolt d'aquí uns
anys, si el Govern central ens fa unes inversions
multimilionàries. Avui ens diu que no, que ja està resolt el tema
de l'aigua. Com quedam?, no ho entenc.
I amb el tema del turisme, igual que amb el tema
d'urbanisme. Diuen que el que fan vostès està molt bé, però jo els
he fet una crítica molt concreta. Tal com s'estan fent les
normatives i les lleis, es permet, es deixen moltes, massa portes
obertes per continuar creixent quantitativament les places
turístiques d'aquestes illes, i continuaran creixent
quantitativament, i en lloc d'anar en la tendència inversa, que és
a poc a poc anar reduint, començant per les més obsoletes places
per estabilitzar el nombre, resulta que de cada vegada en tendrem
més, per tant, jo em reiter en el que deia abans, és una solemne
mentida que ara el Partit Popular vulgui reduir les places
turístiques d'aquestes illes, és mentida. Per tant, com que veig
que no vol entrar en temes de turisme o en temes d'urbanisme,
que són temes molt seriosos, ..., bé, supòs que ara, tal vegada a
la contrarèplica, quan jo ja no li pugui contestar serà quan vostè
amollarà tota la seva bateria de desqualificacions o de respostes
o de no sé què, esper que, com a mínim, alguna cosa em digui.
Jo crec que, sincerament, veim que amb aquesta monòtona
lletania de suposades fites que ha aconseguit el Partit Popular, es
veu que el seu model, el seu discurs està esgotat, és evident que
el cicle del Partit Popular en aquestes illes està acabant, està
agonitzant, i que la gent jo crec que ja desitja que entri una mica
d'aire fresc i que una alternativa nova comenci a prendre
decisions serioses.
Veurem. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern, o espera contestar-me ara, que ja no em
podré defensar, o no m'he explicat, o no m'ha entès, o està pitjor
del que jo em pensava. La veritat és que no ha contestat res del
que li he dit, sinó que m'ha tornat explicar part del seu discurs
d'ahir, que tampoc no havia estat, per cert, massa aclaridor, i sí
molt embullat. No sé si el que pretén és que els senyors que ens
segueixen per la televisió es cansin i se'n vagin a una altra cosa,
i així no ens podran escoltar, és un sistema com un altre.

Miri, vostè m'ha dit que jo no li havia donat solucions,
doncs jo crec que sí que li he donat solucions. Solucions
clares i contundents. Li he dit que defensàs els ciutadans
d'aquestes illes, que els defensàs davant el Govern de
Madrid, que defensàs per a nosaltres allò que és nostre, que
són 200.000 milions de pessetes que se'n van i no tornen,
200.000 milions de pessetes són quasi el doble del que vostè
té de pressupost, per a un any. 200.000 milions de pessetes
solucionen gairebé el 90% dels problemes que aquí, en
aquesta tribuna, s'han plantejat. No tengui dubtes que amb
aquests 200.000 milions, el tema de la sanitat es resoldria o
almanco es milloraria, és cert que també és important tenir
clar quin model volem, clar que és important primer no fer
el segon hospital de Palma i deixar el d'Inca per després,
perquè l'Insalud ja opina que no són necessaris tres hospitals
nous, és ver que això és important. Tenir plans és important,
però si es tenen doblers, es poden pal•liar. També és
important haver comptat amb la iniciativa privada en
matèria sanitària, que és molt important a les nostres illes i
no s'ha fet, i és cert que es podrien rebaixar en important
quantia econòmica de cara al futur el tema sanitaris si
s'hagués comptat amb la iniciativa privada, però no s'ha fet,
nosaltres els convidam que avancin en la iniciativa sanitària
com ho han fet en l'educativa i podem començar a parlar del
xec sanitari perquè els ciutadans d'aquestes illes vegin
realment millorada la sanitat i puguin triar metge, hospital
i centre.
Miri, amb 200.000 milions se soluciona també el
problema del benestar social, amb 200.000 milions es poden
suplir aquestes mancances de les pensions que hi ha a la
nostra comunitat, amb 200.000 milions de pessetes es pot
donar solucions al tema dels vàlids i dels invàlids, perquè
ahir, vostè, només va parlar dels invàlids, els vàlids no es
podran atendre per manca de recursos, només defensant el
que són els nostres doblers, es poden atendre uns i altres.
Miri, amb aquests doblers no només pintarien les carreteres,
les podrien fer, perquè són 200.000 milions, un any i un
altre, i un altre, amb aquests doblers sí que podrien fer plans
hidrològics, perquè no ens menteixi, Sr. Matas, el problema
de l'aigua no està resolt, perquè mentre hi hagi pobles en
aquestes illes que tenguin restriccions d'aigua, el president
de la Comunitat no pot dir que està resolt el problema,
encara avui, no sé si ho sap, hi ha pobles amb restriccions
d'aigua, per tant el problema no està resolt. Pot estar resolt
damunt el paper, però després això s'ha de traduir amb fets
i amb realitats.
El Pla energètic també el podrà pintar, és fàcil, en el
paper ho aguanta tot, però el Pla energètic no el té vostè en
aquests moments, no el coneix ningú, no estan encara
d'acord, per no parlar del que podrien, aquests doblers,
doblers que se'ns roben a la nostra comunitat, perquè jo no
deman res per a nosaltres que no tenguin altres comunitats,
la catalana, la basca, la canària, que vostè abans m'ha posat
com a exemple, i el replicaré.
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Miri, el tema de l'agricultura necessita una solució urgent, els
pagesos de cada dia tenen menys renda, tant en les explotacions,
la producció més important que era la lletera s'ha reduït en un
60%, les ametlles queden als arbres, ningú no les cull, les
garroves queden enterra, ningú no les cull, no és rendible. Totes
les finques estan de cada dia més degradades, i les poques que no
estan degradades, és perquè els pagesos, els ciutadans, els
senyors d'aquestes illes, han de vendre les seves finques, les
venen als alemanys, però, per què les venen?, les venen perquè
no els queda més remei, perquè no les poden mantenir, perquè no
hi ha cap tipus d'ajuda a l'agricultura, perquè els diuen que han
de protegir, però no se'ls compensa per aquesta protecció.
Miri, això no es pot aguantar. El tema del pagès és
importantíssim, són els que donen cohesió a una societat, la
nostra societat sempre s'ha basat en l'agricultura, i ara que tenim
un turisme que ens dóna realment recursos econòmics suficients,
és el moment en què l'agricultura s'ha de protegir més, i no basta
parlar del xotets dient que són entranyables, no havia sentit mai
aquest qualificatiu, supòs que per Sineu els pagesos deuen riure
a esclatabutzes, "entranyables xotets". Ahir ens va quedar un
dubte, ens va quedar un dubte de saber de què parlava, dels
xotets del mercat de Sineu o dels xotets de corda, com diu algun
diputat dels seus, ens va quedar el dubte.
També el tema del turisme, en va parlar ahir i va dir que els
objectius s'havien complert, idò tenien mals objectius, si s'han
complert tenien mals objectius, perquè miri, quina és la realitat
del món del turisme actual?, saturat, saturació, ho diuen els
hotelers, ho diuen les agències de viatges, ho diu exactament
Foment de Turisme, ho diu tothom, no es pot circular per les
carreteres, hi ha un creixement desmesurat, no hi ha qualitat, hi
ha massa quantitat, això li diuen un dia i un altre, però vostè
continua com si no ho sabés. Continua per un model de
creixement, un creixement que li diu tothom que és insostenible,
i vostè avui o ahir, parlava que d'aquí a sis anys. Miri, si vostè
espera sis anys a resoldre el problema d'ordenació territorial esper que no, perquè esper que no hi sigui-, però si realment
esperàssim, ens atrevíssim els mallorquins, menorquins i
eivissencs, a esperar sis anys per resoldre el problema
d'ordenació del territori, li passarà exactament el que li ha passat
amb (...), vostè mateix m'ha posat l'exemple fa dos minuts, diu,
"l'any 96, nosaltres, vàrem fer un pla d'equipaments comercials
per tal d'ajudar els petits i evitar que venguessin els grans", varen
fer tard, ja hi eren tots, ja teníem Pryca, Alcampo, Corte Inglés,
ja els teníem tots. No era el 96 que ho havien d'haver fet, ho
havia d'haver fet abans de crear el problema. Amb ordenació del
territori, li estam dient en aquest parlament durant anys, hi ha de
posar remei, i el remei l'ha de posar ara, no ha d'esperar sis anys.
També m'ha parlat, i no entraré en més temes perquè se m'ha
encès el llum verd, o vermell, del règim econòmic de les Illes
Balears, i ha dit que Madrid ha reconegut que som unes illes
després de vint anys. Enhorabona!, crec que li donaré el Nobel.
I vostè ha estat capaç de fer entendre a Madrid que quatre cosetes
que són de terra i que estan envoltades d'aigua per tot, són unes
illes? Enhorabona!, enhorabona perquè això té molt de mèrit. La
pena és que no hagi estat capaç, endemés, de donar-los a
entendre que som els que més aportam i que convendria, com a
mínim, que ens tornassin el mateix que tornen a altres comunitats
autònomes. Els exemples que em posa són tan tristos, Sr. Matas,
...
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EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, ha d'anar acabant, que està doblant quasi el
temps.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Aniré acabant, Sr. President.
Miri, vostè parla d'uns descomptes miserables, vostè diu
que ha aconseguit un descompte del 33, abans ja teníem el
25, deu haver aconseguit la diferència, no un 25 més un 33,
per què no ho explica a això?, abans ja en teníem de
descompte, en el temps de la preautonomia ja s'havia
aconseguit. Acabi de dir la veritat, per què tenim aquests
descomptes?, perquè els varen defensar els canaris, i perquè
clar, Madrid va entendre el que era una illa, però clar,
entendre que Canàries eren illes i nosaltres no, això ja era
un poc difícil d'explicar. Per això tenim descomptes, no
perquè vostè s'hagi jugat el tipus davant Madrid defensant
els interessos d'aquí, perquè vostè és incapaç de defensarlos, defensa la seva cadira i ser candidat. Res més. I aquest
és un fet que podem comprovar dia a dia.
Miri, després també m'ha parlat de deduccions de 20.000
pessetes a les persones majors de 65 anys. Si vostè té la
relació de persones majors de 65 anys, si sap les pensions
que cobren, si la majoria no fa ni declaració d'hisenda!, però
si no tenen res a declarar!, 20.000 pessetes damunt això, és
que és absurd, no és res, quan perden cada mes 10.000
pessetes de la pensió la gent més senzilla, no se'n tem que
això és la xocolata del lloro?, i els descomptes per a les
famílies amb fills a la península?, però no veu que és
ridícul, i a més no ho ha fet, és el que pensa fer.
Els imposts, miri, jo li he posat un exemple ...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, jo li deman ...
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Acab en un minut, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, du nou minuts, i sap que n'hi corresponen
cinc, per favor, no abusi d'aquesta presidència, en l'anterior
intervenció ja n'ha tengut sis més dels que li corresponen, i
duim un equilibri de temps entre la intervenció de
Presidència i el primer grup que parla. Per favor, conclogui
en tres segons.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Acab tot d'una. Dir-li que jo he parlat
d'un impost, era el de successions i, per tant, no és que es
venguin més cases, en tot cas, serà que es mor més gent, aclarimho. I l'altre exemple que li he posat és la compra d'una casa que
si vostè, la base imposable, el valor no s'accepta al cadastral que
també el posen vostès, sinó que el tripliquen, lògicament encara
que el tant per cent sigui més petit, el ciutadà ha de pagar molt
més doblers de cada dia. I amb això es troben quan van a pagar
a hisenda després que els enviïn aquest paper que diu que no
estan d'acord amb la seva declaració, amb el que han posat
damunt l'escriptura pública i els demanen més doblers.
El temps se m'acaba, però tendria moltes coses encara per dirli.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, Sr. President, té
vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo, amb
vostè, Sr. Balanzat, de vegades tenc la sensació d'allò que passa
en aquelles carreres de cans, que posen una llebre i quan estan a
punt de collir-la, la llebre, pitgen el botó, i torna a sortir la llebre,
justament, és que mai no l'agaf. Perquè, miri, vostè diu, i ho ha
dit, és al Diari de Sessions, en moltíssimes ocasions, "és que mai
no faran una moratòria turística, és que mai no seran capaços de
limitar el creixement de l'oferta turística, és que mai no seran
capaços de planificar, i de planificar el territori i de fer una
ordenació del territori, és que l'educació, jo som mestre -deia
vostè en aquell moment-, jo som mestre, l'educació no la posaran
endavant, no cobrarem, el curs no començarà".
Clar, resulta que quan nosaltres aprovam l'ordenació del
turisme, limitam el creixement de l'oferta turística, ja no hi
arribam, perquè és que ara ja no val això, i ara vostè ja torna a
córrer. Quan nosaltres fa tres anys que feim les Directrius
d'ordenació del territori exactament igual, és que no hi arribam
perquè a vostè res li va bé del que feim, exactament igual que a
les escoles; i jo l'únic que li puc dir és el que he dit sempre, que
aquesta és la nostra diferència: nosaltres farem, perquè nosaltres
feim, i els fets són el que compta. El Govern d'aquest partit
també, no es preocupi, ordenarà el territori, i segur que
d'urbanisme, a més, en xerrarem avui més, i ho vaig dir ahir i ho
torn a repetir, que canviarem el model, que en aquests moments
hem de fer mesures per habitatges, mesures de Pla Mirall,
mesures del Pla Urban, etcètera, fins i tot, com vostè molt bé sap,
propiciar la declaració de Dalt Vila a Eivissa com a Patrimoni de
la Humanitat de la Unesco.

Jo procur defensar els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears a Madrid. El que passa és que voldria que quedàs
clar que jo defens els interessos de les Balears, és a dir, jo
no vull defensar Mallorca com un mallorquí, jo vull
defensar Mallorca com un ciutadà de les Illes Balears,
perquè crec que és important que siguem capaços de
defensar els interessos sempre tenint clar quina és aquesta
comunitat i quins són els interessos que nosaltres defensam,
els de les Illes Balears, els de tots els ciutadans de les Illes
Balears, del més petit racó al més gran, de qualsevol color
polític i de qualsevol ideologia. I al fil d'això crec que no és
bo, és a dir, efectivament tendrem hospital d'Inca i tendrem
nou hospital a Menorca, però jo no crec que sigui bo tampoc
enfrontar, és a dir haver d'aconseguir l'hospital d'Inca a
costa de l'hospital de Maó. Jo crec que l'important és poder
establir aquesta solució global del mapa sanitari que ens
doni solució a tots els problemes que tenim a les Illes
Balears. Naturalment que amb doblers diuen que tot es pot
resoldre. Jo ahir li deia que els pagesos deien que és amb
doblers que Sant Pere canta, i li torn a repetir: amb doblers
Sant Pere canta, i amb doblers canta tothom. Jo també els
vull, els 200.000 milions de pessetes, naturalment que els
vull. No en sé més, això també és ver, i no he pogut
aconseguir aquests 200.000 milions de pessetes cada any
que ens resoldrien tots els problemes, però això ho pensa
qualsevol pare de família. Jo a ca meva també si pogués
tenir més doblers, saps que m'hi aniria, de bé; saps que en
resoldria, de problemes. Però no ho puc fer, perquè una cosa
és fer demagògia i dir "és que ens roben doblers", "és que si
nosaltres tenguéssim doblers", i l'altra és haver d'anar a
lluitar per aconseguir els doblers.
Jo no m'empened d'anar a Madrid totes les vegades que
faci falta a cercar a doblers, i hi vaig. Una altra cosa distinta
és que jo crec que hi ha altres llocs on tal vegada no és tan
important anar a cercar doblers. Però bé, jo a Madrid crec
que hi hem d'anar totes les vegades que hi haguem d'anar,
però hi hem d'anar amb possibilisme, hem d'anar a defensar
els nostres interessos, però per aconseguir coses reals, per
aconseguir aquelles coses que avui s'han aconseguit, i que
són bones per als ciutadans de les Balears, i efectivament
que ens igualen a les Illes Canàries en els descomptes i en
moltes altres qüestions més que abans no ens igualaven.
Jo estic d'acord que vostè em digui "és que a mi no em
basta". D'acord. Jo crec que hem d'anar per aquest camí, i
hem de lluitar, i hem de defensar els nostres interessos. El
que passa és que un plantejament totalment irracional, un
plantejament que no pugui conduir a res; jo no vull fer
comparacions odioses, però un plantejament des del meu
punt de vista que no és el nostre, d'altres comunitats
històriques, com pugui ser el País Basc, o fins i tot com
pugui ser Catalunya. Jo crec que això és distint, nosaltres no
hi hem perdut res, allà; és a dir, són uns plantejaments
absolutament distints, no són els nostres. Nosaltres hem de
defensar les nostres possibilitats de dins el Govern que
tenim, hem d'aconseguir el màxim i hem de lluitar el màxim
per efectivament poder resoldre tots els problemes que
tenim, però clar, no és una solució que amb aquests doblers
tot ho arreglaríem. Si tenguéssim tots aquests doblers, que
jo crec que ens sobrarien de molt, el primer que hauríem de
fer probablement, fins i tot, seria baixar molt més els
imposts als nostres ciutadans.
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Els xotets, jo no sé si eren els xotets de Sineu, però el que no
eren són els porquets negres de Sineu, aquests no ho eren. I els
vull contar una anècdota que crec que és molt clarificadora del
règim especial, als dos portaveus, i que jo crec que és didàctica,
si em permeten. Hi havia un senador, el senador del Parlament,
que va viure amb nosaltres i amb més gent, qualque membre del
Govern, el conseller d'Economia i Hisenda, vàrem poder viure la
negociació, l'aprovació de la llei del règim especial, la llei de la
insularitat, al Senat de Madrid; i quan estàvem vivint l'aprovació
definitiva d'aquest règim al Senat, havia passat pel Congrés,
s'havia aprovat, i després havia d'anar al Senat, i a aquella
discussió jo vaig demanar intervenir, i vaig poder fer una defensa
de la llei davant els senadors de l'Estat espanyol; i hi va haver
una actuació que no se m'oblidarà mai, i que em va parèixer el
més clarificadora possible. Va ser un senador, que és una gran
persona, de Convergència i Unió, quan va intervenir xerrant
d'aquesta llei. Aquest senador va sortir després que el
representant del PSOE digués no sé què, el del PP digués no sé
què, es barallassin, es tirassin els trastos, "tu ets el culpable",
l'altre no sé què; el senador de Convergència surt i diu "senyores
i senyors senadors, jo només els diré una cosa. Com pot ser que
hagin passat vint anys des de la Constitució i Espanya no hagi
aprovat abans aquesta llei per a les Illes Balears?". I res més. Jo
crec que això és abastament aclaridor.
Vull acabar amb un tema del qual no vull fer cap polèmica,
però perquè quedi clar i perquè no pogués quedar cap tipus de
sospita. Neg rotundament qualsevol acusació de les que puguin
fer-nos d'aquesta manera infundada i calumniosa sobre les
condicions dels funcionaris, de personal, dels membres del
Govern. Ho neg amb rotunditat, i a més l'emplaç que ho
demostri, i no tan sols que ho demostri, sinó que si vol, ens
n'anem plegats vostè i jo a un examen a on vulgui i del que
vulgui, però no un examen de doctorat.
Molt bé, moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Acabat aquest torn s'aixeca la sessió, que
començarà a les quatre i mitja avui capvespre.
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EL SR. PRESIDENT:
Bona tarda. Recomença la sessió.
Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, el seu portaveu el Sr. Grosske té la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si
el president de la Cambra no m'ho ha de comptar en el temps ni
com a intervenció, el primer que faria seria desitjar al Sr. Matas
una ràpida recuperació del gripot que passeja.
A partir d'aquí s'han acabat les cortesies i comença la
intervenció. Jo crec que hi va haver un moment en el discurs
d'ahir, Sr. Matas, almanco supòs que a mi em quedarà molt de
temps a la memòria, que és el moment en què vostè va dir que hi
havia un estat d'opinió referit al fet que les Illes Balears van bé,
un estat d'opinió que surava a les tertúlies, a les trobades d'amic,
en el carrer..., i més o manco en aquells moments es va començar
a sentir un soroll en aquesta cambra, que era precisament de gent
que estava en el carrer i que precisament no mostrava la seva
satisfacció sinó tot el contrari, i eren representants dels
treballadors fixos discontinus, que és un col•lectiu molt
important de la nostra comunitat, vostè ho sap, més de 30.000
persones, que estan en males condicions laborals, que volen
millors prestacions socials i que se senten particularment
decebuts -després entrarem en aquesta qüestió- per l'actuació del
seu govern.
Jo crec que aquell moment simbolitza bastant bé aquesta
imatge jo crec que una mica patètica que, almanco a mi, em va
donar el seu discurs, un discurs que no acabava de tocar de peus
a terra, un discurs que no semblava adonar-se dels problemes
reals de la Comunitat, un discurs fet per una persona que no
semblava tampoc tenir les solucions adequades a uns problemes
que òbviament, en la mesura que no es veuen, no es poden
solucionar, i, a més, el discurs d'una persona que no tenia ni
voluntat política ni capacitat política per donar sortida a aquests
problemes. És cert que vostè va fer una presentació de moltes
coses que fa el seu govern, però, clar, el seu govern es gasta cada
dia 200 milions de pessetes, festius inclosos, diumenges inclosos.
200 milions de pessetes diaris donen per fer moltes coses, però
jo crec que en un debat d'aquestes característiques i en un discurs
d'aquestes característiques el que s'ha de fer és plantejar
problemes, marcar prioritats i veure si amb aquest ordre de
prioritats s'estan realment solucionant o no els problemes que
s'han detectat.
Però deia que vostè no em donava la impressió de tenir ni
voluntat ni capacitat per donar sortida als problemes, i jo aquí
tenc uns retalls de premsa relatius al tema de la moratòria
urbanística, i aquests titulars diuen, 26 d'agost: "Matas propone
desclasificar planes aprobados para frenar el crecimiento", "Creo
que no debe haber desarrollo nuevo en la costa de Baleares"; dia
28 d'agost, dos dies després: "Matas: el pacto urbanístico está por
encima de intereses de partido"; 29 d'agost: "Matas tendrá que
explicar al PP su propuesta de pacto urbanístico; Joan Verger
advierte que la iniciativa tiene que discutirse primero en el partido,
que se reúne el miércoles"; dia primer de setembre: "Matas admite
que el Govern no se plantea una moratoria urbanística. El president
balear dice que no piensa hacer demagogia fácil".

I més enllà d'això ens hem de deixar de titulars i anar a
allò que és el seu discurs d'ahir, i vostè, en el discurs d'ahir,
és a dir, el 13 d'octubre, el que planteja són dos tipus de
mesures: reducció de places negociades per millorar el
tractament de l'entorn i desclassificació allà on no hi ha
demanda, allà on no hi ha demanda, i pagant, això sí, el preu
de la desclassificació. Jo no sé qui li va escriure aquesta part
del discurs però evidentment és l'enemic, és l'enemic qui li
va escriure un doi d'aquestes característiques; això no és que
sigui inútil, des del punt de vista del que teòricament es
pretén, és que és un escàndol, això és perdre el seny; és a
dir, que allà on no hi ha expectatives de desenvolupament
urbanístic perquè el mercat no dóna de si, llavors vendrà el
Govern balear a desclassificar i a pagar, a sobre, als
promotors eventuals allò que el mercat i l'economia no els
ha donat?; això és fortíssim i està escrit en el discurs. A mi
m'agradaria que ho rectificàs, m'agradaria que ho rectificàs
perquè és extraordinàriament fort.
D'aquí es treuen dues conclusions. La primera és que,
efectivament, si qualque especulador urbanístic m'està
escoltant jo li recoman que voti el Partit Popular, no trobarà
altre defensor més lleial i amb més empenta que el Partit
Popular, això està clar; jo crec que ningú no està disposat a
fer el que vostè ahir va dir que estava disposat a fer en el
seu discurs. I la segona és que l'anàlisi d'aquesta polèmica
desfermada el mes d'agost i que ha acabat com ha acabat un
cop que el partido ha sido escuchado, demostra que,
efectivament, vostè representa un govern, com he dit jo en
una altra ocasió, en llibertat vigilada, vostè no té capacitat
política per dur endavant una determinada línia, i això no
ens ha d'estranyar perquè, en definitiva, vostè està aquí per
això, vostè està aquí per això, és a dir, vostè va sortir del
número cinc de la candidatura del PP, com reiteradament i
cruelment li recorda la Sra. Munar, per estroncar les tímides
reformes polítiques que havia començat el Sr. Soler. Vostè
està aquí perquè no canviïn les coses i, per tant, no el
deixen, en la mesura que efectivament ho vulguin -a mi en
realitat no m'interessa, el que m'interessen són els resultatsno el deixen canviar les coses.
En tot cas a mi el que m'interessa subratllar en aquest
moment és que vostè, i això serà l'ànima de la meva
intervenció, no està capacitat per afrontar quatre reptes que
jo crec que té aquesta comunitat. Primer, l'orientació,
efectivament, cap a un nou model econòmic i territorial;
segon, l'avanç cap a una societat més igualitària i
cohesionada; tercer, la moralització de la nostra vida
política; i quart, la defensa de l'autogovern i dels interessos
de les Illes Balears en el marc de l'Estat espanyol.
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I abans de fer això -mir molt el rellotge perquè la intervenció
és extraordinàriament curta per tot el que hauria de dir- vull fer
una prèvia, una prèvia referida a la seva credibilitat com a polític
i una prèvia referida a aquesta imatge que vostè té d'alumne
aplicat que ve aquí sempre amb tots els deures fets i que fa una
feinada. Miri, això sincerament és que no és vera, no és vera;
vostè reiteradament ha pujat a aquesta tribuna en aquests darrers
dos anys i ens ha contat unes troles immenses, ens ha dit coses
que després no s'han materialitzat en la realitat i això dóna un
caràcter molt relatiu a totes aquestes coses que ara ens diu que
"farem i farem i posarem en el pressupost, i negociarem amb
Madrid, etc., etc.", perquè ens ha dit massa vegades coses
d'aquestes que després no han estat vera.
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Espais naturals, any 1997: "Estam a punt de presentar una
proposta de gestió dels parcs naturals". L'estam esperant.
Pla de salut, entrevista amb el director general l'any
1997. El Pla de salut el calcula per a l'any 97 i ha
d'emmarcar el de la sida, el de drogues i el salut mental, que
espera que surtin l'estiu del 97. Bé, el de sida, estratègia de
drogues i salut mental surten el 98, i el de salut, que els ha
d'emmarcar tots tres, l'estam esperant encara.

Ràpidament, perquè no tenc temps, reglament
d'incompatibilitats. Jo li vaig recordar l'any 97, l'octubre, que no
hi havia aquest reglament d'incompatibilitats. Vostè em contesta
irritat en el Diari de Sessions: "Perdoni, la llei d'incompatibilitats,
l'ha presentada el Partit Popular; està aprovada per aquest
parlament a proposta del Partit Popular i ja li vaig anunciar ahir
que el reglament estarà acabat immediatament". Octubre del 97;
l'han vist passar, el reglament?, jo no. Efectivament, per major
satisfacció dels cent alts càrrecs i personatges del seu propi partit
que estarien afectats per aquest reglament.

Pla de transports, que està a punt, l'any 97: "En unes
setmanes les senyores i senyors diputats coneixeran aquest
pla que presentarà el conseller en aquesta cambra". Octubre
del 97. Jo tenc una resposta de gener del 98, quan jo deman
el pla de transport públic al Govern, que em diu: "En
resposta a la pregunta informam que no es té la
documentació escrita sol•licitada sobre el Pla de transport
públic ja que s'està treballant". Quedaven un parell de
setmanes, el gener encara s'està treballant... Encara no hem
vist el Pla de transport públic. Bé, el Pla de carreteres; va
haver de venir una sentència del Tribunal Superior de
Justícia per explicar-nos que hi havia d'haver un pla de
carreteres, que també vostè va anunciar com a cosa
imminent. Pla d'immigració...

Segona. Quan vostè parla de competències traspassades als
consells insulars, per què oblida la coordinació de la protecció
civil?, que està en el seu programa, també, i que no s'ha
traspassat.

Hi ha tot un seguit d'incompliments, Sr. Matas. Per tant,
vostè no ha vengut aquí, al final de la legislatura, al darrer
debat de política general amb els deures fet i això jo crec
que és important remarcar-li.

Sindicatura de Greuges i Sindicatura de Comptes; octubre del
96, dos anys, i encara unes paraules per dir que estan fent feina
en la Sindicatura de Comptes i en la de Greuges i que aviat es
presentarà a la Cambra una proposta consensuada. Fa dos anys
i no l'hem vista passar. Què li deia n'Aznar a en Felipe a la
campanya 96? Així, no?, quan deia mentidotes...; idò això és una
cosa semblant.

Segona qüestió i primera de les quatre que volia
plantejar molt ràpidament: moralització de la política,
moralització de la política. Moralitzar la vida política no és
només no cometre delictes o passar el consignazo al grup de
dir que aquí ningú no es mogui perquè no aguantam un
escàndol més. Moralitzar la vida política és canviar sobretot
el tarannà i la manera de comportar-se políticament, i jo la
veritat és que quan mir el seu govern i el grup que li dóna
suport la veritat és que hi ha un terme castellà que no crec
que tengui equivalència en català que diu derechona, i jo
veig la mateixa derechona de sempre, i no m'he de remetre
als governs canyellistes ni a tots els escàndols que estan en
la memòria de tots i que estan presents també en els escons
i en el Grup Parlamentari Popular per argumentar això. No
importa que em remunti excessivament lluny, em puc
remuntar a fa 10 dies, quan per exemple veig una consellera
del seu govern tocant a sometent en defensa de les llibertats
perquè es toca la possibilitat de dur endavant una
urbanització a Valldemossa, i em sona estrident, em sona
estrany: és política urbanística, no és defensa de les
llibertats. O quan veig, dies després, el Sr. Ferrer que va
assimilant la lliçó afirmar "que los especuladores tienen
iguales derechos que los demás ciudadanos". Jolín! "Igual
derecho que los demás ciudadanos".

Agència de col•locació, temes de col•locació. Estam a juny
del 96: "Això passa per una agència de col•locació amb els
mitjans humans, tècnics i telemàtics necessaris i amb el suport de
planificació de la formació, una qüestió important des del punt
de vista de les polítiques d'ocupació". Promesa de juny del 96,
investidura. L'estam esperant. Fixos discontinus, aquells que es
manifestaven aquí, l'any 97, octubre: "El Govern fa feina, és un
compromís que volem assumir, que aquests estímuls també
qualque dia es puguin aplicar als treballadors fixos discontinus
perquè són fixos...", etc., etc., etc. Bé, què els va dir vostè ahir
als fixos discontinus?, que hi ha dues meses constituïdes; i què
vol?, que els fixos discontinus es mengin la mesa?, què vol que
facin? Els fixos discontinus volen que vostès siguin conseqüents
amb aquests compromisos.
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Avui mateix assistim a un altre espectacle de mal estil polític.
Vostès han utilitzat la majoria absoluta per dir o per relegar el
candidat socialista i portaveu del grup, relegar-lo fora dels diaris
de demà. A mi em sembla malament, em sembla malament; per
què?, perquè jo crec que, als ciutadans, els interessa la projecció
mediàtica d'aquest debat, i utilitzar una qüestió d'horaris i
mangarrufes i començar més tard per intentar que un determinat
portaveu tengui menor projecció mediàtica em sembla un mal
estil polític i parlamentari.
Durant aquesta legislatura, no importa anar-se'n a governs
anteriors, s'han bloquejat totes les iniciatives referides a
comissions d'investigació. Poc després del debat de política
general de l'any passat és quan vostè va muntar aquell número
terrible amb aquella carta on explicava que no se consensuava la
terna al Tribunal Superior de Justícia de Balears perquè el que
s'havia d'elegir -la tenc aquí escrita, aquesta carta- el que s'havia
d'elegir era el representant del Partit Popular en el Tribunal
Superior de Justícia de Balears i que el PSOE ja tenia el seu, per
escàndol del Parlament, per escàndol del Col•legi de Missers, de
l'Associació de Juristes i de les tres associacions de magistrats
que funcionen a l'Estat espanyol.
També a nivell parlamentari -i em perdonin el protagonisme
de la qüestió- aquesta ridícula creuada que es va muntar amb el
seu govern contra el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, això
de voler dissoldre una minoria empipadora i tota aquesta
parafernàlia per acabar la Mesa del Parlament, no precisament
amb majoria d'Esquerra Unida, dient que tot havia estat correcta,
i perquè el propi Sr. Soler en aquest parlament, en aquest plenari,
reconegués que ell havia aconsellat el Sr. Balanzat ajudar
Esquerra Unida a tenir grup parlamentari. Em semblen també
coses d'un pèssim estil.
Hi ha el tema de la publicitat institucional. Nosaltres no
estam contra la publicitat institucional; hi ha moltes coses a fer
en els mitjans de comunicació per part d'un govern, però no
aquest autobombo ridícul de "Ho tenim tot" i "Som tots", i no sé
què conten amb aquesta campanya, que encara no he entès
malgrat ja els demanaré sobre aquesta qüestió. Facin campanya
de publicitat sobre el tema del maltractament de les dones, que
tant els preocupa, sobre el tema de la infància, sobre el tema de
la tolerància interracial, sobre els temes de salut, de violència a
l'esport... Mira si n'hi ha, de temes per fer campanya mediàtica!;
estalvi d'aigua, temes mediambientals..., però no facin
autobombo, no es gastin els meus doblers i els de tots els
ciutadans en fer-se autobombo com a govern.
El fracàs del diàleg social és un tema important amb el qual
vostè es va presentar com a una figura nova en aquest parlament,
el diàleg social.

I un tema, per acabar, important també per nosaltres, el
tema dels consells insulars i les relacions institucionals.
Aquí tenim uns consells insulars relegats a una posició
intolerablement secundària dins l'autonomia de les Illes
Balears; administren un 2% del que seria la despesa
autonòmica, un 2% entre tots tres, i un 98% el Govern de la
Comunitat Autònoma. Vostès, efectivament, han fet uns
traspassos de competències; s'obliden d'alguna, alguna la
traspassen ja al final de la legislatura, malgrat que
compleixin tècnicament el programa, però s'han de passar
moltes més competències als consells insulars, carreteres,
un munt de qüestions, i nosaltres reclamam un principi de
subsidiarietat en el repartiment de les competències a nivell
de comunitat autònoma. Però el que està clar és que en
aquesta legislatura, que per exemple se'ls ha negat la revisió
del finançament de les competències, a unes institucions que
no tenen capacitat de maniobra financera, així com estan
estructurades, que no es beneficien de la millora del
finançament de la Comunitat Autònoma derivada del nou
sistema de finançament, jo crec que aquí hi ha un pèssim
estil en el diàleg institucions i una pèssima manera
d'entendre com s'ha d'articular políticament la Comunitat
Autònoma.
I respecte al tema de la defensa dels interessos generals
de les Illes Balears, un parell de notes, també. Jo crec que
ningú no pot posar en dubte que Esquerra Unida fa, aquí i a
tot l'Estat espanyol, un discurs solidari. Per tant, nosaltres
pensam que una comunitat amb una renda tan alta com
aquesta ha de fer una transferència de renda a la resta de
l'Estat per un principi de solidaritat, però la solidaritat no es
pot manifestar amb la infradotació de serveis bàsics com és
l'educació o com és la sanitat, o la infradotació de
determinades infraestructures, perquè això repercuteix
precisament sobre les classes populars de la nostra pròpia
comunitat autònoma; això no és una manera correcta de fer
solidaritat i és la situació que hem patit aquí històricament.
Per tant, nosaltres som, des del nostre punt de vista, una
comunitat maltractada i necessitaria una defensa enèrgica
dels seus interessos, defensa a nivell de major autogovern.
Miri, Sr. Matas, en els fulletons, que engani la gent, ja em
sap greu, però a la Cambra no; a la Cambra, no li pot dir en
el seu discurs que tenim una reforma estatutària en marxa
que ens equipara a les autonomies del 151. I què és aquest
doi, ara mateix?, què és aquest doi? I què ha passat amb
totes les esmenes que varen presentar PSM, UM, Els Verds,
Esquerra Unida i que s'han carregat entre vostès i el Partit
Socialista? Què demanàvem, allà?, demanàvem coses que,
efectivament, a nivell competencial i institucional ens
equiparaven a les del 151. Vostè ens du al paso de la oca
juntament amb les autonomies més endarrerides del 143, i
això és una constatació i és així i no ha de vendre motos a
la gent.
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En el tema del conveni de carreteres i sanitat, efectivament es
donen passes per arreglar un greuge històric, per arreglar un
greuge històric, no posam cap pica en Flandes, i si efectivament
arreglam un greuge a mi m'agradaria que explicàs per què
cofinançam l'hospital d'Inca; per què si l'Insalud fa ara aquí el
que ha fet a la resta del territori Insalud nosaltres hem de posar
els nostres doblers, per què?, i m'agradaria -malgrat que, en fi,
del que em digui aquí ho posaré entre parèntesi- saber què passa
amb el manteniment de l'hospital d'Inca: anirà incorporat quan hi
hagi el traspàs de transferències en el cos de la competència?, o
no està clar aquest tema?
El tema del règim especial. Bé, d'això hi hauria per estar
mitja hora parlant, però vostè no pot pujar a aquesta tribuna avui
matí i dir que això és una llei fantàstica, que garanteix la
compensació dels costos d'insularitat, perquè, clar, tot el que ha
caigut d'aquesta llei, que és pràcticament el 80% d'aquesta llei,
què era, llavors?, palla?, demagògia, com diu un altre portaveu?
Aquí ha caigut, efectivament, una part que era demagògia pura
i dura, molta de la part fiscal, però han caigut els descomptes de
mercaderies, que estan en globus; vostè, com que li agraden els
globus, ens parla dels descomptes de mercaderies que tendran els
pagesos, però això no està enlloc, encara. Ha caigut el fons
d'insularitat. Han caigut totes les mesures fiscals; nosaltres
estàvem per mantenir-ne algunes, no posar totes les que vostès
plantejaven en principi però deixar-ne algunes; totes han caigut;
han hagut de canviar el nom a la llei, perquè es deia REFE i s'ha
hagut de quedar en REP. I allò de demanar que les inversions a
les Illes Balears fossin equivalents a la mitja de l'Estat ha caigut,
també; i el 50% del descompte entre illes, han caigut moltes
coses i vostè no pot arribar aquí amb tota aquesta derrota sobre
l'esquena i dir que no passa res i pelillos a la mar. Quan mentia?,
avui mati o quan defensava que aquella llei era el que realment
necessitàvem? Quan estava mentint, Sr. Matas? Això és el
problema.
Les inversions de l'Estat, efectivament, bé, es plantegen
problemes perquè després no es liquida, efectivament, el que es
pressuposta. La situació de la Justícia. Amb el trànsit aeri estam
absolutament a la defensiva, no tenc temps per entrar-hi. Preus
de carburants, etc., etc.
Hi ha un fracàs també en la seva gestió en un altre eix que
nosaltres consideram fonamental: la correcció del model de
desenvolupament. Totes les alarmes estan enceses, Sr. Matas,
totes; podem agafar la variable que vostè vulgui, per exemple
una que, a vostè, li entusiasma, en lloc d'alarmar-lo: 11% més de
turistes d'un any per l'altre. Fantàstic. Quan el començarà a
preocupar, això, Sr. Matas?, d'aquí a un any, d'aquí a dos, d'aquí
a tres...? Nosaltres ja ho consideram una dada preocupant. Els
habitatges en sòl rústic; l'increment i la presència d'aquest
habitatge; la densitat de població; el que hi ha en el planejament
municipal; el consum d'energia elèctrica s'ha incrementat un 70%
en deu anys; el nombre de passatgers als aeroports; l'increment
de la producció de residus; el desequilibri sectorial, lligat també
a aquests costos d'insularitat que no s'arribaran a compensar i per
això ens preocupen particularment. I que efectivament avui deia
un cronista periodístic que cada vegada que vostè anomena
l'agricultura, l'agricultura retrocedeix en el PIB i, efectivament,
aquí estam en una terciarització imparable de l'economia. El
tema de l'aigua, increment del consum; carreteres desbordades...
Jo, en fi, és realment espectacular la quantitat de coses que es
poden esmentar en aquest nivell.
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Aquí tenc també un parell de retalls de premsa: "Començam
a estar saturats de turistes els mesos d'estiu"; qui diu això?,
el president d'Aviba!, de les agències de viatges, el darrer
que ho havia de dir, i ja ho diu, i ja ho diu. Clar, aquí hi ha
una pressió enorme dels doblers negres, en aquest moment;
això és més important que la davallada dels tipus d'interès:
"En Baleares se construye a un ritmo que supera en un 85% al
habitual". "La inversión estranjera en Baleares se triplica",
etc., etc.
Totes les alarmes estan enceses i vostè, què fa?, què ens
planteja, davant aquesta situació? Tres coses: una moratòria
turística que és bàsicament inútil, Sr. Matas, bàsicament
inútil. Vostè, en el debat de l'any 96 ja ens ho va dir, perquè
va dir: "Mirau, l'any 64 cada dos dies s'inaugurava un hotel
a les Illes; enguany -l'any 96- ens sobren els dits d'una mà
per comptar els nous hotels inaugurats i tots amb una
reducció equivalent de places". Vostè ens estava descrivint
com una realitat de fet allò que ara ens presenta com una
mesura revolucionària del seu govern. La mateixa federació
hotelera diu que és insuficient. Les Directrius d'Ordenació
Territorial, si les ha llegides, -que tampoc no és que valguin
massa la pena, però vaja, qualque cosa bona tenen- diuen
que la reducció de les places turístiques ha de ser de tres per
una nova. Vostès és d'una per una i, en tot cas, de dues
noves per una que desapareix, és a dir, que no creuen ni
vostès mateixos les Directrius d'Ordenació Territorial.
Segona gran mesura que vostès plantegen: la Llei del sòl
rústic. La Llei del sòl rústic és la llei de la urbanització del
sòl rústic: "Las peticiones para parcelar suelo rústico
permitirán construir más de 400 casas", en forma de
parcel•lacions, és a dir, el sòl rústic ja no és que l'estiguem
deteriorant gota a gota, és que ho feim ja en sèrie. Això és
la Llei del sòl rústic; això no és contra la Llei del sòl rústic,
això està permès per la Llei del sòl rústic.
I després, naturalment, hi ha el tema de la moratòria, de
les desclassificacions, etc., que ja hem vist el que vostè ha
arribat a donar de si: negociar amb alguns propietaris
reducció de places, i allà on tanmateix la demanda no
convidava el creixement, no permetia el creixement,
desclassificar i pagar aquestes desclassificacions.
És a dir, res. Amb aquestes tres mesures vostè no atura
absolutament res, ni de consum d'aigua, ni de consum
d'energia, ni de consum de territori, ni de consum de res, no
atura res, Sr. Matas. O s'inventa una altra cosa o hem de
concloure que no atura absolutament res. I mentrestant,
naturalment, i no tenc temps d'entrar-hi, el tema de residus
és una calamitat, el tema de l'aigua no està solucionat, Sr.
Matas; el tema dels espais naturals està mal gestionat, tenen
un pla de carreteres absolutament desenvolupista i un
transport públic, ja se sap, sense pla, amb uns projectes de
ferrocarrils que ja varen ser objecte d'una interpel•lació fa
una setmana en aquest parlament, que vénen i pugen i
entren i surten, perquè tanmateix no hi ha un pla, tampoc,
per a això, ni hi ha un finançament clar per a això: "Un
estudio del Govern revela que hay autobuses de hasta 30 años
en líneas regulares"; el transport públic és el parent pobre de
la seva política.
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Amb això, Sr. Matas, vostè ho pot dir tantes vegades com
vulgui, no corregirà mai el model de desenvolupament; ni amb
seny ni sense seny; ni amb prudència ni sense prudència; ni més
prest ni més tard; simplement no el corregeix, amb les polítiques
que vostè practica i les polítiques que vostè proposa.

Per exemple, finançament que és entre diverses
institucions de la xarxa de drogodependències, vostès
destinen el 0'07% del seu pressupost; el Consell Insular de
Mallorca, un 1'09, l'Ajuntament de Palma, un 0'4, vostès el
0'07.

I fracàs, per últim, en política social. Miri, això dels 16.000
aturats, Sr. Matas, és que no és cert. Les xifres de l'Inem no són
xifres ajustades a la realitat, fa cinc o sis anys i tothom ho sap, a
l'Estat espanyol, tothom ho sap: l'Inem ja no serveix com a
registre i hem d'anar a l'enquesta de població activa, que potser
també s'ha de corregir, però donar les xifres de l'Inem, una entitat
en plena voladura territorial i funcional, com a xifres certes, això
no és de rebut. Podria dir també el tema que aquí exportam atur
en la mesura que vénen de 20 a 25 mil temporers, però, per
acabar ràpid, jo li reconec, perquè és així, que aquí hi ha unes
xifres d'atur significativament més baixes que les de l'Estat, jo
crec que a un nivell del que seria la mitjana de la Unió Europea,
al voltant, com a mitja, tenint en compte l'estacionalitat, del 10%.

Xarxa d'atenció a persones en situació d'exclusió. Vostès
el 0'06, el Consell Insular el 0'46, Ajuntament de Palma,
0'49.

Per tant, PIB que creix molt ràpidament, atur, lògicament, que
recula... Què és el primer que comença a sonar malament? Idò el
fet que quan examinam els índex de pobresa no és que n'hi hagi
que tenguin més pobres, com deia vostè, Sr. Matas, és que també
n'hi ha moltes que en tenen manco, és a dir, no estam al
capdavant, estam enmig en índex de pobresa; és a dir, que amb
menys atur i amb un producte interior brut que creix ràpidament,
tenim un índex de pobresa mitjà. Això ja és una cosa que
comença a preocupar, i els altres índexs, universitaris, educatius,
de salaris mitjos, de pensions, etc., són baixos; la incidència de
drogodependència és alta, incidència de la sida, alta. Tot això,
per què, tot això per què?, perquè tenim una estructura
productiva basada en el monocultiu turístic, mà d'obra poc
qualificada, precarietat en la col•locació, forta incidència de
l'economia submergida, economia estacional, costos d'insularitat
que marquen el declivi de l'agricultura i de la indústria, aquesta
és la nostra realitat, complexa, realitat que vivim i que patim. I
què fa el Govern davant això?, dues coses hauria de fer: pla
d'ocupació, un avortament del seu govern, el Pla d'ocupació es va
signar l'any 96, el diàleg social s'ha trencat, els instruments
organitzatius, com servei econòmic i social i el servei d'ocupació
no es creen, les ajudes de les empreses no van vinculades a la
creació d'ocupació, no van vinculades a la creació d'ocupació,
són subvencions a les empreses, hi ha incompliment en els fixos
discontinus, serveis socials mal planificats, serveis socials
orgànicament desorganitzats en el si del seu propi govern,
definició de les competències de les diferents administracions
mal fetes, inconcretes, i quant als recursos on ens hem de banyar,
com la xequera, vostès no donen la nota ni en broma, Sr. Matas,
no donen la nota -i acab tot d'una, Sr. President- ni en broma.

En definitiva, i per acabar, i atès que ja tenc el semàfor
encès, vull dir el següent: des del nostre punt de vista, Sr.
Matas, vostè representa un discurs que ja està esgotat,
perquè no és capaç, precisament, de sortir del camí del
precipici al qual vostè encertadament al•ludia, vostè no té ni
voluntat ni capacitat política per sortir d'aquest camí, vostè
no sap oferir noves solucions que vagin a solucionar els
problemes que hem plantejat. Jo esper que les eleccions del
99 plantegin un horitzó de canvi en aquest sentit, com serà
aquest horitzó de canvi, no se sap molt bé, vostè no té
davant una oposició homogènia, no té només un partit
davant, en té molts, però la veritat és que a mi no em
preocupa massa això, aquest horitzó de canvi si es produeix,
serà el que els electors decideixin, ells sabran, els
dosificaran el seu suport entre els diferents partits i, per tant,
dosificaran la línia política d'aquesta nova etapa. En
qualsevol cas, nosaltres procurarem, en aquest nova etapa,
tenir un paper protagonista, precisament per assegurar en la
mesura del possible aquestes quatre línies que he dit abans:
defensa del nostre autogovern, defensa dels interessos de la
nostra comunitat, cohesió social, superació de les sagnants
desigualtats socials que caracteritzen el model, model
econòmicament i territorialment sostenible per a la nostra
comunitat i moralització de la nostra vida política.

En el tema de serveis socials globalment, el pressupost
del 98, si llevam l'Ibas i si llevam les aportacions de l'Estat
no arriba a l'1% de l'esforç pressupostari, Sr. Matas.
Inversió en drogues insuficient, inversió en habitatge
insuficient, inversió en el tema de la sida insuficient, el tema
de la dona, estic content que el preocupi, però m'agradaria
que creàs cases d'acollida, a part de preocupar-se, per
exemple, és una bona iniciativa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica. Vol prendre la
paraula, Sr. President. Té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
En primer lloc, agrair al Sr. Grosske la seva intervenció,
agrair-li naturalment els seus desitjos que em millori,
moltíssimes gràcies, sé que són sincers. L'únic que li deman és
que si m'oblid de contestar qualque cosa puntual, no cregui que
és que li don la raó, perquè vostè ha dit moltes coses que jo crec
que són incertes, i és que tal vegada m'oblid, vostè ja
s'encarregarà de recordar-m'ho.
Miri, vostè reconeix i diu que hem fet coses, que hem dut
endavant la nostra acció de govern, jo crec que això és evident,
vostè ho reconeix, però clar, diu vostè que això ho feim perquè
tenim doblers, vull dir, ja hi tornam a ser. No, miri, jo crec que
som aquí per discutir això, per discutir amb els doblers que
tenim, que intentam que siguin els mínims possible i sobretot
intentam administrar-los amb cura, perquè són doblers dels
ciutadans, doncs intentar, efectivament, resoldre els problemes
que tenim en aquestes illes i el resultat és el que ens ha de dir que
efectivament ho hem fet bé o ho hem fet malament, i això és el
que discutim, per tant jo li agraesc la possibilitat, efectivament,
de discutir aquest debat polític i ideològic.
Respecte del que vostè ha establert aquí com a quatre reptes
essencials, orientació del nou model, igualtat, defensa
d'interessos i moralització. Miri, jo, sense cap dubte, li puc
reconèixer que hi ha coses que no hem estat capaços encara de
fer, vull dir, i jo no som superman, i nosaltres feim el que podem,
intentam resoldre els problemes, però naturalment hi ha coses
que encara no hem aconseguit resoldre. És cert que,
efectivament, hem aprovat la Llei d'incompatibilitats, però no hi
ha encara el règim del reglament d'incompatibilitats, hi ha altres
institucions on ni tan sols hi ha llei d'incompatibilitat ni cap tipus
d'incompatibilitat, però bé, jo crec que l'important és que treim
el règim.
I és ver que hem intentat aprovar la Sindicatura de Comptes,
jo tenc esperança que encara l'aprovarem, jo crec que és bo, i que
és necessari que s'aprovi la Sindicatura de Comptes i la de
Greuges, i la nostra voluntat hi serà, fins ara, efectivament, no ha
pogut ser, però jo crec que, sobretot, la de Comptes, sobretot si
hi ha esperit de col•laboració, serà possible.
No estic d'acord amb el de les transferències als consells
insulars, jo li he de recordar que nosaltres aplicam el nostre
programa electoral, clar, el programa electoral és el que els
ciutadans han volgut que s'apliqui, perquè clar, si els ciutadans
voten un programa electoral, és per aplicar aquell programa
electoral, no per aplicar el seu, jo crec que vostè ho ha de
comprendre, el nostre establia uns compromisos en les
transferències, i és el que nosaltres feim i complint, i passarem
comptes al final i haurem de dir, miri, nosaltres els vàrem
prometre això, i això és el que hem complit, vàrem prometre
aquestes transferències en ordenació turística, en menors, en
transport terrestre, en cambres agràries, en artesania, en
agricultura, i això és el que hem fet, i per això, sense cap dubte,
passarem comptes.
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I és cert que l'agència d'ocupació se'ns ha endarrerit i que
és un compromís del pacte de l'ocupació, i jo crec que
l'agència d'ocupació s'ha de fer, però li explicaré per què
s'ha endarrerit, perquè té una raó. Nosaltres teníem, en
primer lloc, l'objectiu de fer el tribunal d'arbitratge, era el
primer objectiu, se'n deu recordar, després el següent era
l'agència d'ocupació o de col•locació, m'és igual, eh?, el
tribunal d'arbitratge l'hem posat en marxa, funciona, jo crec
que a gust de tothom, el tribunal d'arbitratge, perquè
s'entengui, és un tribunal que el Govern ha constituït perquè
les parts, empresaris i treballadors, es posin d'acord sense
haver d'anar a plets, i funciona; i l'agència de col•locació
s'ha de fer amb voluntat que sigui efectiva, perquè si no, no
val la pena fer-la, i per què l'hem endarrerida?, no tan sols
l'hem endarrerida conscientment, sinó que hi ha molts de
representants dels treballadors que coincideixen en
l'oportunitat d'endarrerir aquesta agència, per què?, doncs
miri, perquè si nosaltres feim l'agència de col•locació, abans
de rebre totes les transferències de l'Inem pot passar que
facem malbé els doblers dels ciutadans, perquè estarem
invertint doblers constituint l'agència de col•locació, després
rebem pràcticament la mateixa funció, i els ciutadans ja
estan escalivats d'haver de repetir sempre les mateixes
funcions administratives a cada administració, necessiten
simplificació i necessiten facilitat; aleshores, si nosaltres no
esperam a la transferència de l'Inem i cream l'agència de
col•locació, pot passar tal vegada que dupliquem el servei.
Crec que la prudència ens aconsella, malgrat haguem
d'esperar una miqueta més, esperar a rebre les competències
de l'Inem, amb les competències de l'Inem totalment poder
crear aquesta agència de col•locació. Però té raó quan diu
vostè que no hem creat l'agència d'ocupació.
Però crec que no la té quan em parla de fixos
discontinus, miri, nosaltres, amb els fixos discontinus tenim
la mateixa sensibilitat, probablement, que té vostè mateix,
els fixos discontinus són un element bàsic i essencial de la
nostra estructura de feina, és cert, i nosaltres hem constituït
la Mesa de diàleg social, i crec que és més important, hem
aconseguit que la Llei de règim especial, que això vostè
hauria de conèixer-ho, hem aconseguit que la Llei estableixi
precisament l'obligatorietat que es prenguin mesures entre
l'Administració de l'Estat, perquè clar, en tema de regulació
de fixos discontinus té molt a dir l'Administració de l'Estat,
no depèn absolutament només de nosaltres, aleshores crec
que és per a dia, no sé si és per a demà, jo no me'n record,
conseller?, dia 16, passat demà, per a dia 16, a Madrid, que
està convocat a la Direcció General de Treball, crec que és,
amb el secretari d'Estat, ja la primera reunió on intervenen
les parts, per intentar donar compliment al que estableix la
Llei, i efectivament, intentar trobar solucions.
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Jo crec que hi hem d'anar per parts, però ja hi arribarem, és a
dir, per què hi hem d'anar per parts?, hauríem de, primer,
aconseguir que es respectassin els drets dels fixos discontinus,
perquè en això nosaltres ens hi jugam moltíssim, però en segon
lloc, que poguessin tenir els mateixos drets de contractació que
tenen els treballadors que no són fixos discontinus, amb els
incentius de formulació de contractes de feina que tenen els
altres. Jo crec que això és una discriminació per la qual hem de
lluitar i hem d'intentar corregir.
El Pla de salut mental està aprovat pel Consell de Govern,
està, efectivament, en marxa, tots els altres plans sanitaris als
quals vostè fa referència, també, i, el fet més important, amb
doblers i amb mesures concretes que donen els seus resultats. Jo
li vull tornar a recordar que una de les coses importants que hem
aprovat, hem conveniat amb el Ministeri de Sanitat és la
modificació, fer un nou hospital a Can Misses, per, precisament,
atendre malalts d'aquest estil, o simplement, jo crec que el
resultat de les mateixes malalties que tenen un resultat
afortunadament, jo crec que de tendència favorable, i alguna cosa
deuen voler dir les polítiques que s'intenten fer, que tampoc, per
una altra part, no poden ser mai responsabilitat d'una sola
administració, perquè necessitam participar-hi tots.
El Pla de transports i el Pla de carreteres, jo crec que és
evident que nosaltres hem fet i feim un esforç, precisament
nosaltres som els que farem, com explicava ahir, les inversions
necessàries per renovar la flota de transport, subvencionant els
empresaris, les noves estacions d'autobusos, som els que hem
invertit 6.000 milions de pessetes en el tren, i som els que ara
posam en marxa l'ampliació de la línia de tren fins a sa Pobla,
Alcúdia, i estudiam les altres; però, vull dir, jo tampoc no vull fer
promeses fora del que són fets i realitat, fins aquí hem arribat,
això és el que hem complert i aquest és el nostre propòsit.
I clar, per a nosaltres sí que el balanç del que vàrem prometre,
dels nostres deures, que crec que és el que ens dóna credibilitat,
quan arribam al final de la legislatura, efectivament, podem
parlar d'aquests deures i podem parlar de les coses que hem
complert, que crec que són majoria. Efectivament, amb coses que
encara estan per resoldre, però són majoria. Clar, la prova és que
vostè, pràcticament no em xerra de sanitat, pràcticament no em
xerra de l'educació o no m'ha xerrat de l'educació, és a dir, clar,
qüestions tan importants com aquestes, vull dir, jo crec que vol
dir que van ben, vull dir que vostè reconeix que s'han fet una
sèrie de coses que no estan mal fetes.

Li diré una cosa en general en el tema urbanístic. I li vull
demanar excuses. M'explicaré. Miri, en el tema urbanístic,
vostè sí té raó en una cosa, és a dir, que nosaltres duim des
que hem començat la legislatura, i així està al nostre
programa electoral, avançant quin era el nostre propòsit,
quina era la nostra feina i quina era la nostra obligació, i
efectivament a les Directrius d'Ordenació del Territori, em
sap greu dir-li que sí ho he llegit i que esper que vostè
també hagi llegit, clar, molt abans d'aquest mes d'agost, i
com vostè ha recordat, crec que en el debat de l'estat
anterior i crec que fins i tot en el meu discurs d'investidura
i a qualque reunió de govern, nosaltres hem avançat sempre
el que volíem fer, i efectivament, aquí, a l'avanç de
Directrius, que té un avantatge, i és que és públic, que
tothom ho ha vist, tothom el coneix, tothom ha pogut
opinar, efectivament, ja s'estableix una mica quin és aquest
procediment d'ordenació del territori, el que passa és que jo
voldria demanar-li a vostè que tengués una miqueta de
paciència, perquè el que no podem fer és que aquest debat,
que serà un debat important el dia d'avui, el tengui cinc
vegades. Vostè amb això, voldria que em permetés que n'hi
faci cinc cèntims, i no es preocupi, estic convinçut que si
queda vostè al seu escó, al llarg del dia d'avui, en xerrarem
segurament que sobradament.
Però li record, es procedirà a realitzar les seccions
d'especificacions de sòls urbanitzables i la seva
requalificació com a sòl rústic que es considerin necessaris,
d'acord amb els criteris anteriors, la requalificació es
realitzarà mitjançant un procés de negociació en el qual han
de participar propietaris, ajuntament i autoritat urbanística.
Per tant, efectivament, nosaltres tenim els objectius
clars, nosaltres feim aquesta feina des de fa temps, i
efectivament nosaltres, si tot va bé, i les coses surten com
esperam, aquesta feina podrà acabar amb la llei que
necessiten aquestes illes, d'ordenació d'aquest territori.
Vostè em dirà, "bé, però és que això no atura res", escolti,
sempre em diu el mateix, jo li deman que vostè em deixi fer
feina, esperi que acabem amb la nostra feina, i,
efectivament, després que la llei estigui aprovada, després
que aquesta ordenació estigui aprovada, vostè podrà criticar
o dir que efectivament ha quedat curta per a vostè.
I tampoc no tenc intenció de relegar ningú a no-res, pens
discutir amb tothom, pens debatre amb tothom, duim el
mateix horari que crec que ha de permetre participar tothom
i, per tant, no tenc cap intenció de relegar ningú, sinó tot el
contrari.
No és cert el de la terna de jutges i no tan sols no és cert,
per si li queda algun dubte, que la voluntat ha estat
precisament, la d'intentar consensuar aquest tipus de
qüestions, i hem fet i hem aprovat una reforma de l'Estatut
d'Autonomia amb el 80% de vots d'aquesta cambra, que
modifica el sistema d'elecció de la terna de jutges, i això ho
hem fet nosaltres aquí, davant una majoria qualificada,
l'aprovació d'aquesta terna. Per tant, jo crec que l'important
és això.
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Estic totalment d'acord amb el que diu de la solidaritat amb
la resta de l'Estat, i que això no pot impedir garantir els serveis
bàsics d'aqeusta terra. Totalment d'acord.
Vostè diu que volem un major sostre competencial, però que
anam a pas d'oca i ens hem quedat els més endarrerits del 143,
tanta sort, tanta sort, hem estat la comunitat autònoma a tot
l'Estat espanyol que més transferències ha rebut d'1 a 5, d'1 a 5,
i de les del 143 hem estat la primera en rebre la transferència en
educació. Clar, i això és un fet objectiu, quan nosaltres vàrem
començar ens trobàvem a una situació, avui, afortunadament,
aquesta situació ha canviat.
Per què cofinançam l'hospital d'Inca? Molt fàcil, nosaltres,
amb una inversió d'una 1.200 milions de pessetes que ho hem fet
altres vegades, en aquesta cambra també, eh?, nosaltres vàrem
avançar finançament al govern socialista per a tota la construcció
del campus universitari, quan era el campus universitari
competència del govern socialista; nosaltres, amb aquesta
inversió de 1.250 milions de pessetes, en fermam i n'aconseguim
20.000; 1.250 damunt 20.000, però és que a més hi ha una
qüestió molt important, aquests 1.250 milions de pessetes
suposen un estalvi molt més important que els 1.250 milions de
pessetes, per què?, perquè nosaltres hem aconseguit que els
serveis deguts bàsicament del nostre complex hospitalari pugui
ser transferit al que serà el servei públic de l'Insalud, tenguin
possibilitats. Això a nosaltres ens representa un estalvi de cost
molt important, per què?, doncs perquè els concerts que nosaltres
tenim signats amb l'Insalud, mai no ens cobreixen el cost dels
llits hospitalaris, ben al contrari, hi perdem una doblerada, no
d'ara, l'hem perduda sempre. Aleshores, si nosaltres perdem una
part de concert, que no tota, una part de concert, però no hem de
prestar els serveis d'aquest concert perquè els passa a prestar
l'hospital públic, això ens suposa un estalvi que hem fet un gran
negoci, crec, amb aquests 1.250 milions de pessetes. A mi
m'agradaria que això li quedàs clar. I naturalment, res de tot això
impedeix que nosaltres negociem les transferències de sanitat
exigint totes les inversions que creim que hem de menester.
I no em pot dir que en el règim especial han caigut,
efectivament, és que és el més important, jo comprenc que si
vostè, clar, diu que han caigut les mercaderies, és lògic que
estigui intranquil, jo el puc tranquil•litzar, és a dir, no han caigut
les mercaderies, el (...) a les mercaderies estableix, precisament,
un article que garanteix que tendrem un règim de descomptes, el
mateix que tenen les Illes Canàries en el transport de
mercaderies, això efectivament és un fet molt important. A partir
d'ara, per llei, s'haurà de fer un reglament, que se li ha posat
termini, hi ha, crec que són, nou mesos de termini per fer aquest
reglament, el mateix procés que es va fer a les Canàries; però és
que la llei té un afegitó que és molt important, diu que cada any
es pressupostaran de forma obligatòria, les subvencions a aquest
transport de mercaderia, als pressuposts generals de l'Estat. Clar,
el procés, insistesc, és el mateix que a les Illes Canàries,
descompte de mercaderies, descompte de mercaderies per
reglament, en el reglament s'han de potenciar aquells sectors que
a nosaltres ens interessa potenciar, a Canàries potenciaven els
plàtans, a nosaltres no ens interessarà potenciar el transport de
plàtans, però tal vegada sí el de pinso, tal vegada sí el de sabates
o tal vegada sí el de bijuteria, per exemple.
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I, efectivament, és clar que queden coses fora del règim
especial, naturalment, però és que abans no teníem res,
abans no teníem res, i ara tenim tot un règim especial que
reconeix aquesta insularitat i que compensa aquesta
insularitat, i aquesta llei, a vostè, li podrà permetre, si vostè
qualque dia té qualque àrea de govern, millorar o aspirar a
millorar aquesta llei, perquè vostè ja tendrà les bases de la
llei i la llei que reconeix aquesta compensació.
Jo li vaig dir ahir que efectivament creia que teníem una
assignatura pendent, i és l'assignatura pendent d'Europa, ara
hi ha una part molt important de les mesures que s'han de
dedicar a compensar la insularitat que efectivament són
mesures que necessiten l'aprovació del marc europeu, i a
Canàries també li està passant el mateix, i miri que Canàries
va entrar a la Unió Europea en unes condicions distintes,
perquè nosaltres sempre hem estat de la Unió Europea i
Canàries va negociar la seva incorporació a la Unió Europea
de tu a tu, amb el que això representa, que aquesta força
nosaltres no l'hem tenguda, però efectivament el resultat és
que haurem de lluitar la batalla europea per intentar
aconseguir una sèrie de compensacions de la insularitat que
són bones.
El transport aeri, no és ver que estigui a l'aire, està
totalment tancat.
Línies d'interès públic, que, per cert, avui matí deien que
no s'havien aprovat, aprovades les línies interinsulars, i això
és el que ens ha permès pujar del 10 al 33%, d'aquestes
7.100 pessetes que costava el bitllet, a 5.760, i que això
garanteix precisament que es puguin cobrir les freqüències
que nosaltres exigim, les quatre freqüències de connexió
entre les illes menors, entre Menorca, Eivissa i Mallorca,
que necessitam per tenir una cobertura del servei.
I vostè em diu que jo tenc una preocupació, no, no diu
una preocupació, em diu que tenc una obsessió en
l'increment de turistes, l'11%, em diu: "quan el començarà
a preocupar, Sr. Matas, aquest increment de turistes?"
Doncs miri, a mi em començaria a preocupar, i aquí li mostr
un quadre que és molt significatiu, a mi em començarà a
preocupar l'11% de turistes quan l'increment es produeixi en
època punta, i ho repetesc, ho ha dit el conseller i ho hem dit
tots, nosaltres hem arribat a l'època més alta de la
temporada turística a uns límits on no podem créixer de
forma quantitativa, no podem créixer en places turístiques,
però, en canvi, quina és la realitat?, la realitat és la que jo li

5150

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 3 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

mostr aquí, que l'increment que s'ha produït enguany més notable
i amb molta diferència és el que ha vengut el mes de maig, el
mes d'abril, el mes de juny, és el que ha vengut el mes de
setembre i és el que ha vengut el mes d'octubre. Fins fa uns dies
vostè sortia al carrer i veia molts de turistes, jo crec que el fet
que el mes d'octubre, dia 15, 14 d'octubre, tenguem ocupacions
importants, ocupacions superiors al 85%, i jo crec que això és
important, nosaltres volem allargar la temporada turística. El que
no podem fer és una cosa, el que és bo ho volem, el que és dolent
no ho volem. Miri, per què tenim nosaltres aquests nivells
salarials, aquestes figures de fixos discontinus que vostè defensa,
que això s'hauria d'anar corregint?, per la nostra temporada
turística molts de pics, perquè nosaltres hem tengut una
temporada turística que ens condiciona, perquè hi ha gent que
només pot fer feina sis mesos, tres mesos, i que hi ha sis mesos
que ha d'estar a l'atur. Com quedam?, volem corregir això no ?,
idò escolti, si vostè vol que els treballadors tenguin feina tot
l'any, hem d'aconseguir que venguin turistes tot l'any, no en
necessitam més el mes d'agost, no es preocupi, estam d'acord, no
en necessitam més, però sí que en necessitam més per ampliar la
temporada, si efectivament volem corregir els altres desequilibris
estructurals que tenim.
Aigua, carreteres. Miri, efectivament, les inversions en aigua,
les inversions en carreteres, per resoldre aquests problemes s'han
fet, es realitzen, clar, aigua pareix que només ara serà la
dessaladora on s'està invertint. No, escolti, no, hi ha dessaladores
a Eivissa i Formentera, hi ha molts de projectes de
transvasaments en marxa, hi ha una política de depuració
d'aigües que ha invertit mils de milions de pessetes, que fa que
avui nosaltres siguem exemplars en tota Europa amb l'aigua que
depuram i amb l'aigua el que tiram depurada a la mar. Vostè em
diu, residus, una calamitat; bé, escolti, Déu ajut a qui la causa; no
em miri, per l'amor de Déu!
Em diu que l'atur no és cert; és que això ja fa mal discutir,
clar, l'atur no és cert i l'Inem no és cert, bé, jo clar, jo puc discutir
amb vostè les dades d'atur que jo conec, que tenim, exactament
igual que puc discutir amb vostè la feina que s'ha fet a través del
pacte de l'ocupació i de les reunions de la Mesa de Diàleg Social
del dia 2 d'octubre, del dia 11 de novembre, del dia 10 de
desembre, del dia 22 de desembre, del dia 26 de gener, del dia 13
de juliol, del dia 30 de juliol, del dia 15 de setembre, del dia 23
de setembre, o, naturalment, puc discutir amb vostè les dades
d'atur, clar, les que jo conec; efectivament, enguany hi ha un
6'4% més d'ocupats que no hi havia l'any passat en època alta.
Vostè diu que no, que aquestes dades no són reals i que aquestes
dades estan equivocades, exactament igual que diu que les ajudes
a les empreses no creen llocs de feina. Escolti, això es torna
desmuntar amb un fet objectiu: l'any 98, a les Illes Balears, hi ha
45.000 persones que fan feina que l'any 95 no feien feina; això
és així, 45.000 persones que l'any 98 fan feina que a l'any 95 no
feien feina, jo crec que les ajudes de modernització qualque cosa
tendran a veure, podran ajudar probablement a crear aquests llocs
de feina.

Em xerra del tema de la dona, pensi que nosaltres hem
creat les oficines als jutjats per atendre, precisament,
aquestes víctimes, que ho són, i que és, efectivament, la
nostra responsabilitat, intentar solucionar; però, com li vaig
dir ahir, crec que en aquesta qüestió fa falta qualque cosa
més que la voluntat d'una de les administracions.
Exactament li vull recordar el tema de l'Ibas, tota la
despesa que fa l'Ibas és la despesa d'aquest Govern, està
dins aquest Govern exactament igual que una part important
del que els consells insulars dediquen a drogues, són doblers
que nosaltres transferim; és a dir, vostè no pot comptar ni
dues vegades, ni mitja vegada la despesa que es fa en
matèria de prevenció de drogaaddicció. Tant el que feim
nosaltres directament, a través del Projecte Home, o a través
del que feim directament a través d'aquests convenis que
firmam de les campanyes que desenvolupam, sobretot de
prevenció. A més de tot això hi ha un fons important de
doblers que nosaltres donam als consells insulars perquè
puguin gestionar aquesta política de prevenció; si vostè la
compta allà com a percentatge, també l'hauria de comptar
aquí, perquè l'important és que es faci i no qui ho faci, i amb
això hi estarà d'acord.
I per acabar, em deixi simplement que li faci una
referència al tema de la pobresa, en el qual també puc tenir
la mateixa sensibilitat que vostè. És cert, aquests índexs de
pobresa als quals vostè fa referència obeeixen a un estudi,
efectivament, però crec que hem de ser capaços de valorar
les coses d'una forma objectiva i, efectivament, és cert que
existeix un camí, jo crec que dolent, preocupant, per a tota
aquella gent que sofreix la marginació social, per a tots
aquells col•lectius que no tenen les mateixes possibilitats
per integrar-se dins la societat i per tenir dret a un lloc de
feina com tenen tots els altres i una vida digna, com
intentam tenir tots els altres. El que passa és que jo tampoc
no crec que sigui positiu fer alarmisme en aquest aspecte. I
un estudi, que no és un estudi, són dades estadístiques de
cinema a Espanya, de l'Institut Nacional d'Estadística,
respecta d'aquesta anàlisi de pobresa diu el següent: "En
general los últimos diez años han sido los más propicios a la
reducción de la desigualdad dentro de cada comunidad. La
evolución de las Islas Baleares, similar para gasto y para
ingreso, merece un comentario especial, la desigualdad
experimenta durante el primer período un elevado crecimiento
que queda compensado por una disminución aun mayor en el
segundo". És a dir, el primer és cert que s'incrementa, la
ratio de pobresa 73'80 amb el que és la despesa però en
l'ingrés també, i molt més, de 80 a 95, això ho diu l'Institut
Nacional d'Estadística. Exactament igual que diu -i això no
és un consol i jo ho comprenc que no és un consol, el que
passa és que hem de tenir una certa consciència de quines
són les tendències que en aquest sentit mantenim,
afortunadament, a les Illes Balears-, diu: "Cuando
analizamos la política desde la óptica de los ingresos -diuBaleares, con una proporción de pobres inferior incluso a
algunas de las regiones del nivel de pobreza mínimo". Clar,
vull dir, això són fets estadístics que jo crec que hem de
conèixer, simplement per conèixer-los.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Torn de contrarèplica per part
del portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr.
Eberhard Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, tema
d'incompliments. Jo comprenc que vostè es troba malaltet, Sr.
Matas, i s'ha de ser condescendent, però vostè no pot venir aquí,
amb cara de bon al•lot, a dir si reglament d'incompatibilitats, jo
el vaig prometre, però no hem estat capaços, no som superman;
o s'ha de ser superman per fer un reglament d'incompabilitats?
Per fer un reglament d'incompatibilitats l'únic que s'ha de fer és
tenir el coratge de tocar els interessos de qualcú que, tal vegada,
es troba afectat pel règim d'incompatibilitat, i vostè evidentment
no té, no sé si voluntat, o, en qualsevol cas, no té capacitat per
tocar els interessos aquests, perquè, és com he dit abans, un
president de govern molt feble a l'hora de complir els seus
compromisos. I no pot venir amb cara de bon al•lot a dir, sí,
sindicatura de comptes, no sé, tal vegada la duim; sindicatura de
greuges; bé, però què és això? Vostè a la investidura diu: durem
una proposta consensuada de sindicatura de comptes i de
greuges. Idò la dugui; bé, ja no fa falta, és a dir, ja estam a les
acaballes, Sr. Matas, ja suspens; però no pot venir així d'aquesta
manera, no?
Transferències al consell. Jo li he recordat una cosa molt
clara, que vostè s'ha oblidat d'una competència que estava al seu
programa electoral, coordinació i protecció civil; i ve aquí i ni ho
esmenta i em torna a dir: jo només estic obligat pel meu
programa. Bé, és que hem fet els deures i ens hem llegit el seu
programa, no sé si vostè s'ho ha llegit, i s'ha oblidat d'aquesta
competència.
Agència d'ocupació. Miri, totes les reivindicacions fetes pels
sindicats són que hi hagi una agència d'ocupació. Li acabam de
presentar, un dels sindicats majoritaris inclou l'agència
d'ocupació.
Fixos discontinus. Està involucrada l'Administració de l'Estat,
però llavors no pot venir aquí l'any 96 a dir: és un compromís
ferm d'aquest govern, etc., perquè qualque ingenu, jo mateix,
m'ho puc creure, aquí hi ha gent ingènua, gent tendra que es creu
les coses.
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Tots els plans sanitaris que vostè esmenta estan aprovats.
Home, però per l'amor de Déu! Li he esmentat efectivament
el de salut, el de drogues i el de la Sida que, efectivament,
estan aprovats pel Consell de Govern, però li he dit que
faltava el més gros de tots, el pla de salut que els emmarca;
i vostè torna a sortir aquí i en lloc de donar-me una
explicació, presentar-me una excusa, un perdó, diu: vostè,
tots els que m'ha esmentat estan aprovats. Jo crec que el
Diari de Sessions ho aguanta tot, però no s'ha d'abusar
tampoc.
Miri, la veritat és que dels onze temes, i han estat els
onze més grossos, si ens haguéssim posat a filar prim
n'haguessin sortit més; dels onze incompliments greus de
compromisos solemnes adquirits davant els parlamentaris i
dels ciutadans d'aquesta Comunitat Autònoma, vostè no sap
donar raó d'absolutament cap. Hi ha un parlamentari del seu
grup, bastant més cruel que jo, que el va comparar amb un
venedor del Corte Inglés. Bé, almanco, quan tu compres al
Corte Inglés hi ha un cert certificat de garantia; quan a
vostès li compren els paquets, de vegades vas a ca teva,
obres el paquet i només hi ha retalls de diari, això és la
diferència fonamental entre una qüestió i l'altra.
Sanitat i educació, és ver que no n'hi he parlat; em donin
més temps i jo li jur que n'hi parlaré; jo he fet una
intervenció nerviosa, m'ho han dit els meus diputats, perquè
no tenc temps. Efectivament, m'hagués agradat molt parlar
d'educació, d'aquestes promeses que també, a través dels
diaris, s'han fet: reducció de jornada als 58 anys; jornada
continuada; totes aquestes qüestions després no es
reflecteixen en la normativa. El tema de com està
organitzada la pròpia conselleria, el papers dels directors
generals d'Eivissa i Menorca, que estan per allà i per tot s'ha
de venir a Mallorca igualment. Aquesta: en educación se
multiplican por cinco los altos cargos; ja ens agradaria parlar
d'aquesta qüestió. Això de què a la gratuïtat de preescolar,
un tema importantíssim, a la pràctica tots els pares
d'alumnes d'aquests preescolars de cinc anys que en aquests
moments estan concertats, qui més qui manco paga una
factura envoltant les 15.000 pessetes por dimes y diretes.
Quin control tenen vostès sobre aquesta qüestió? Perquè,
clar, el pare que fa de pagador no té aquesta sensació exacta,
té la sensació de pagar menys que abans, però tampoc d'una
gratuïtat absoluta. O les comissions de serveis en educació,
sense convocatòria prèvia. Efectivament, ens hagués agradat
parlar de tot això; de sanitat del pla de salut, com ja he dit,
però també de la necessitat de planificar una vegada més,
com en el tema del transport, com en el tema del ferrocarril,
com en tot; planificar el tema dels nostres recursos sanitaris,
el paper de l'atenció primària, la xarxa hospitalària, les
funcions del Gran Hospital; per què no hi ha el Consell de
Salut de Serbasa?
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Temes de prevenció. Nosaltres ja li hem plantejat dues coses
aquí, a nivell parlamentari, que després ens han hagut de donar
la raó: el fet de recomanar a les embarassades el test de la Sida
i el tema de la vacunació del tema de l'hemophilus influence. Ens
han hagut de donar la raó perquè després altres instàncies, el
Consell Intersectorial de Salut, per exemple, han dit que això
s'havia de fer, poc després de nosaltres plantejar-ho, i quan
nosaltres ho plantejàvem nasti de nasti. Bé, prevenció d'hepatitis
B a nivell neonatal, un altre plantejament que no té resposta,
esperarem supòs que les instàncies superiors així ho diguin. I el
tema de la Sida, que ja ho hem esmentat.
Vostè em diu, i ara ja he perdut els apunts em sembla, no,
tanta sort que les he recuperat, vostè em diu, per exemple, que el
tema del Tribunal Superior de Justícia no és ver. Bé, aquí està la
carta. Vostè diu: volem negociar el tema del Tribunal Superior
de Justícia. Doncs miri, miri el que vostè m'escriu el 24 d'octubre
del 97: allò que no vull fer, ni faré, és negociar en nom dels
representats proposats pel PP, i no en nom dels representats
proposats per l'esquerra. M'heu d'acceptar que si està malament
que hi hagi una persona proposada pel PP, està malament que hi
hagi una persona proposada pel PSOE (...) representant del
PSOE continuarà el seu mandat sense problema. És a dir, el Sr.
Gayà era representant del PSOE, això també es va dir per part de
la portaveu del grup parlamentari a la premsa, el Sr. Gayà era el
representant del PSOE i vostès tenien el seu representant, i que
com que qui se jubilava era el seu representant, llavors volien
carta lliure per posar el seu representant. Això no són coses que
siguin de rebut, Sr. Matas.
Règim especial. Vostè em diu: el règim especial recull que hi
ha d'haver al pressupost una partida per als descomptes de
mercaderies. Sí, cert, però quina partida, per quines mercaderies?
Tot això és un globus enorme, no tenim cap garantia de res. La
paraula que precisament no es pot emprar en el tema de règim
especial és la paraula garantia. Què és el que es demanava, què
demanava vostè en aquest tema? 20% de descompte en tot el
transport de mercaderies Mallorca-península; 25% en el transport
de mercaderies Menorca-Eivissa-península. Això són garanties,
això són faves comptades. I això és el que li ha caigut a vostè de
la senalla i no em vol reconèixer que això sigui un perjudici per
a la nostra Comunitat Autònoma. I em sembla
extraordinàriament trist i jo li torn a repetir la qüestió que li
plantejava abans: quan menteix, quan diu que aquest règim
especial satisfà la compensació dels costs d'insularitat, o quan
venia urbi et orbe, abans de les eleccions del 95, etc., que el
règim econòmic especial que havien aprovat en aquesta cambra
era el que necessitava les Illes Balears i el Partit Socialista era un
traïdor perquè no el volia aprovar? Quan mentien, ara o abans,
repetesc la pregunta?

El tema dels recursos de l'aigua, de l'energia, de les
carreteres, de la producció de residus, això no té solució, Sr.
Matas, si no hi ha una reconducció del mode de creixement;
això és el que intentam alguns vanament explicar-li.
Efectivament, es poden aplicar solucions puntuals: que
manca aigua, una dessaladora; que manca energia, ja
posarem un cable, un gasoducte, el que sigui; carreteres,
farem autopistes si hi ha embussos, quan hi hagi embussos
al final de l'autopista procurarem fer una circumval•lació
fins a una altra autopista. Però això no és una solució, això
són simplement els pegats del sac que es romp, perquè el
que s'ha de fer és limitar el creixement quantitatiu. I vostès,
el que no m'ha contestat tampoc, i el que és important és
que ni amb la llei del sòl rústic, ni amb aquesta política
territorial que plantegen possibiliten una modificació a la
baixa del creixement quantitatiu. I el tema de residus, Sr.
Matas, miri que jo en el tema de residus amb el consell no
em parl, no em par, ni els vot, bé, res; però vostès tenen la
competència. Si jo legislàs, si jo governàs en aquesta
Comunitat Autònoma aquí es faria recollida selectiva a totes
les illes; aquí es faria compostatge; aquí es faria reciclatge;
i aquí es farien un munt de coses que aquí no es fan. I vostès
plantegen un doble discurs espantós, i resulta que a Eivissa
és abocador en massa, que és una cosa infumable; i aquí,
quan a Mallorca es parla d'abocador de matèria inerta,
s'escandalitza: no, el modern és incineradora. I a Eivissa
què? Abocador en massa. No tenen una política de residus
que sigui condreta, Sr. Matas.
I en el tema de les directrius d'ordenació territorial,
efectivament jo ja ho sabia, ja sé que ara no ho vol debatre
amb jo i estic encantat que ho debati amb qui vulgui, però
que les directrius d'ordenació territorial no diuen res que
serveixi per a res en matèria de desclassificació
d'urbanitzables jo ja ho sabia, em vaig assabentar quan les
vaig llegir; que això de què ja en el marc dels plans
territorials parcials negociarem amb els ajuntaments bla,
bla, bla, que això no serveix per a res ja ho sabia. El que va
passar en aquesta comunitat és que el mes d'agost vostè
semblava que s'adonava que això no servia i que volia fer
una altra cosa i va crear aquesta expectativa. Pero lo
consultó con el partido, como sentencia la prensa, i s'ha
acabat la història, i tornam a ser, efectivament, on érem, o
sigui, amb res, amb una possibilitat que els plans territorials
parcials es plantegin negociadament amb propietaris,
ajuntaments i autoritat urbanística unes desclassificacions.
Així no s'atura el consum del territori a les Illes Balears, així
no aturam el consum del territori.
I quant al tema de les dades de l'atur i tota aquesta
qüestió. Miri, digui, ja que a vostè li agrada dir coses,
perquè el paper del Diari de Sessions ho aguanta tot, digui
que és una dada més fiable quant a quantificació de l'atur
l'Inem que l'enquesta de població activa; vengui aquí i ho
digui. Jo dic que no, jo dic que no, que el registre de l'Inem
no és una xifra vàlida, que juntament amb aquests 16.000 de
l'atur registrat el propi Inem te facilita una altra xifra de
tretze, que et diuen 13.000, que diu demandantes de empleo
no registrados. Però que, a part, el que es maneja en Europa,
el normal, és l'enquesta de població activa, que dóna unes
xifres notablement superiors a l'Inem. Fa sis anys les xifres
d'Epa-Inem anaven pràcticament en paral•lel, hi ha hagut
una bifurcació perquè l'Inem deixa de servir per registrar
col•locació d'una manera solvent, i això ho sap tothom, Sr.
Matas. Que vostès no donen ajudes vinculades a la
col•locació m'ho conten en aquest conte de fades, caríssim
supòs, que han repartit entre la gent, diu: El plan
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procomercio y proindustria, dissenyat pel Govern balear per
dinamitzar l'activitat econòmica d'aquests sectors, ha generat
unes ajudes de més de 1.600 milions de pessetes; la qual cosa ha
propiciat una inversió induïda de 17.000 milions de pessetes,
inversió induïda 17.000 milions de pessetes. A més a més,
segons els empresaris, s'ha creat o mantingut un total de 3.700
llocs de feina, creat o mantingut. És a dir, després de 17.000
milions de pessetes d'inversió induïda no em saben dir, ni tan
sols en un fullet de propaganda, que s'han creat 40 col•locacions,
perquè saben que no s'han creat.

El descompte de mercaderies, jo comprenc que vostè tal
vegada té un respecte lax pel que diu la llei, però és que
aquest paper que vostè diu que ho diu és una llei de l'Estat,
una llei de l'Estat que estableix aquest descompte de
mercaderies, que s'ha de desenvolupar via reglamentària,
exactament igual com s'ha fet per tot i com s'ha fet a
Canàries.

I el que han de fer si volen soldar socialment aquesta
Comunitat Autònoma és, efectivament, tenir un pla d'ocupació
com tenen totes; tenir una mesa de negociació que funcioni; fer
concertació amb els empresaris i amb els sindicats; crear el
Consell Econòmic i Social; crear l'agència d'ocupació; posar més
recursos en serveis socials, en lluita contra la drogodependència,
en lluita contra l'exclusió, en el tema de l'habitatge gratar-se la
butxaca, en una paraula, i fer política d'ocupació digna de tal
nom, i així començarem a avançar en el tema de la cohesió
social.

Li vull dir que jo no li he dit si l'Inem o si l'Epa, escolti,
sap que li dic, que hi ha 45.000 persones que l'any 98 fan
feina que a l'any 95 no feien feina. Jo crec que això és una
dada objectiva, que podem estar en desacord si els aturats
són 16.000 o 17.000, bé, jo tal vegada no tenc la mateixa
informació que vostè. Jo li don una dada objectiva. I aquests
45.000 llocs de feina més s'han creat, en part, gràcies a
aquestes ajudes a les indústries, gràcies a les ajudes del
Proindustria, perquè les empreses puguin modernitzar la
seva maquinària; per poder ser, efectivament, més
competitius, poder vendre més i poder contractar més
treballadors i perquè, efectivament, s'han produït ajudes al
comerç, també per facilitar això; i s'han produït ajudes amb
un exemple tan significatiu com és l'exemple de l'Objectiu
2 al Raiguer. L'Objectiu 2 que el Govern i la Unió Europea
han duit al Raiguer, escolti, és que els mateixos sindicats de
la comarca del Raiguer en són absolutament conscients que
això ha produït una reactivació industrial, empresarial,
econòmica òbvia. Els índexs de feina han pujat d'una forma
molt important, la creació d'empreses ha pujat d'una forma
molt important gràcies a aquest tipus d'ajudes. Vostè
demani a tots els empresaris o comerciants que han rebut
ajudes de l'Objectiu 2, per exemple, o del Proindustria a la
comarca del Raiguer i vostè els diu que això no els ha servit
per a res; escolti, aquesta ajuda els ha servit precisament per
poder continuar creant llocs de feina.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest torn
d'intervencions, Sr. President té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
Grosske, breument. Les transferències als consells insulars feim
i hem fet les que ens hem compromès totes.
El pla de drogues, el pla de salut mental, el pla de la Sida ja
es troben en aquest Parlament. El pla de salut entrarà en el
novembre perquè necessitava abans la definició del mapa
hospitalari, que és el que s'ha produït ara.
Vostè, com a partit, va impedir entre d'altres que pogués
arribar l'acord per fer la sindicatura de comptes, que existia la
voluntat. Jo simplement li dic que tornarem tenir la voluntat i si
efectivament vostè no ens posa massa entrebancs, doncs,
intentarem tenir la sindicatura de comptes i, si és possible, la de
greuges.
Miri, per favor, no em canviï les dades de la gratuïtat de
l'ensenyament; el que l'escola cobra a un pare quan hi ha gratuïtat
de l'ensenyament serà el transport escolar i seran els menjadors,
home, però faci el favor, el que nosaltres donam de forma
gratuïta és l'ensenyament. L'ensenyament de les Illes Balears,
miri, a més, li puc donar una dada que segur que li interessa:
gràcies a aquesta mesura, que també nosaltres som l'única
comunitat autònoma que ho tenim, a les Illes Balears 9.000 nins
o nines es beneficiaran d'aquesta gratuïtat de l'ensenyament, des
de tres a sis anys.

Naturalment, de les directrius d'ordenació en xerrarem
sense cap dubte i de l'ordenació en general.

Exactament igual que el darrer cas que em posa vostè de
l'habitatge. Li puc tornar explicar, però precisament en
l'habitatge és precisament una de les qüestions que en
aquest moment més esforç hem fet. Tot d'una que l'Estat
espanyol, tot d'una que Madrid ha aprovat el seu pla
d'habitatge, nosaltres hem aprovat el nostre. I el nostre pla
d'habitatge suposa un esforç molt important en doblers i en
ajudes per adquirir habitatges. Li diré encara més
concretament: 4.000 milions de pessetes. Aquests 4.000
milions de pessetes faran que es creïn o que es puguin
adquirir, perquè hem posat els dos camins, obra nova o
adquisició per a rehabilitació, el que és molt important
sobretot als pobles petits, a les grans ciutats menys, però als
pobles petits és important perquè el fet que un jove pugui
comprar una casa del mateix poble, tengui una ajuda per
comprar-la, després tengui una ajuda per rehabilitar-la
important, això significa que té possibilitats de quedar al
mateix poble. Cosa que en aquests moments no es produeix
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així, perquè efectivament, com que tot s'encareix molt tenim
aquest drama, tenim el drama que molts de joves no es poden
quedar a viure als seus pobles perquè no poden comprar
l'habitatge als seus pobles i han d'anar a viure a les grans ciutats
o fora vila. Doncs miri, gràcies a aquests 4.000 milions que
crearan aquests 11.000 habitatges amb aquests quatre anys, 4.000
milions que aportam nosaltres, el Govern balear a més del pla
estatal, què aconseguim? Doncs miri, aconseguim que una
persona de les Illes Balears, un ciutadà, pugui anar a comprar un
pis d'aquests -xerram de pisos de 9, 10 milions de pessetes, crec
que són 95.000 pessetes el metre quadrat-, doncs, un ciutadà
pugui anar a comprar aquest pis i si té menys de 35 anys, perquè
nosaltres consideram aquí joves als que tenen menys de 35 anys,
tendrà una subvenció de fins a 2'5 milions de pessetes a fons
perdut, això és un 25%, més o manco, del cost del pis. Però és
que tendrà dues coses que també són importants: una, podrà
demanar el préstec pel 100%, és a dir, no haurà de pagar entrada;
i segona, que tendrà un 15% de subvenció dels interessos també,
del cost dels interessos.
Bé, això són fets, són realitats, vostè no em pot dir que
nosaltres no feim política de promoció d'habitatge. A més de tot
això hi ha un llistat de pisos que s'han fet, de pisos que s'han
venut, gent que els té, gent que els ha rebut; per tant, vostè no els
pot dir que això no és així.
De totes maneres, m'agradaria acabar aquesta contrarèplica,
Sr. Grosske, perquè jo crec que vostè té un problema, vostè ha de
vendre aquí que tot és dolent, que tot és un desastre; vostè ha
arribat a dir aquí: tots els llums estan encesos. Però, clar, jo crec
que aquesta és una realitat que només veu vostè i hi ha, doncs, un
conte que jo contava als meus fills, que els agradava molt, me'n
record perfectament, de n'Andersen, que era El emperador y el
traje, li explicaré en foraster. El emperador y el traje: i era un
emperador que era molt estufat i aquest emperador tenia una
il•lusió i sobretot sempre tenia una aspiració i volia fer ostentació
dels vestits. Es gastava tots els seus doblers en vestits. Amb això
que a aquest regne varen venir dos ensibornadors i aquests dos
mentiders el que feien...
(rialles)

-no, no és vostè, no és vostè-, bé, li cont perquè em farà perdre
el fil; o sigui, a l'emperador li agradava molt gastar els
doblers en roba. I què feia l'emperador? Bé, doncs,
comprava tota aquella roba que podia per lluir-la i perquè
tothom el ves i perquè tots els seus súbdits el vessin. I
aquests dos espavilats que varen venir al regne deien que
feien vestits, però que eren vestits tan bons, tan bons, que
els beneits no els veien; només aquells que eren llests veien
els vestits, perquè als beneits aquests vestits els
desapareixien com si no hi fossin. Amb això que aquest
emperador se'n va i compra, naturalment, a aquests dos vius
que havien vengut, el millor vestit que tenien. Aquells es
presenten amb el vestit al rei, i clar, no hi havia res, no
tenien res. Però el rei va pensar i va dir, home, si jo ara dic
que no veig res serà que som més beneit que els altres,
perquè ells deien que els beneits eren els únics que el veien.
I el rei es va posar a fer lloances, totes les que va poder,
d'aquell vestit meravellós que li havien fet aquells dos,
d'aquella cosa tan meravellosa que havien fet aquells dos. I
clar, el rei va comprar el vestit i quan va tenir el vestit, el rei
el va haver de lluir, i per lluir-lo se'n va anar a una
desfilada, a la desfilada de la Festa Nacional de tot el regne,
i allà es va posar el vestit, que naturalment no existia, i se'n
va anar a desfilar. Tota la gent del regne que sabia que
només els beneits no veurien el vestit, seguien el corrent,
"oh!, quin vestit més guapo!, oh!, què guapo que és tot
això!, mira l'emperador quin vestit que s'ha fet!", però hi
havia un nin petit, i el nin petit va dir: "oh, el rei va
desnudo", i son pare diu: "La voz de la inocencia". I
efectivament, el rei va haver de seguir despullat com anava.
Per què li cont això?, li cont aquest conte perquè crec
que aquesta és la seva realitat, l'únic que no veu la seva
realitat és vostè. Jo crec que l'únic que té necessitat de veure
aquesta realitat tan dramàtica, tan caòtica, que tots els llums
s'encenen, que tot va malament, que aquí està tot ple
d'incompliments, que la gent mor al carrer, que la gent està
aquí protestant perquè ningú no té feina, perquè a casa seva
ningú no pot sobreviure, aquesta situació tan dramàtica, que
el Govern ho fa tot malament, el problema, igual que el rei,
és que ni vostè no se la creu, perquè el CIS, el Centre
d'Investigació, fa una enquesta a tots els ciutadans de les
Illes Balears, i els demana: "vostè aprova la gestió del
Govern balear?", i un 67% dels ciutadans diuen que aproven
la gestió del Govern balear, això és normal, sobretot dins el
Partit Popular, pens, però escolti, un 54% dels que són
d'Esquerra Unida, mirau per on, també diuen que aproven la
gestió del Govern balear. Per tant, qui no coneix ni tan sols
la seva realitat és vostè.
Gràcies.
(Aplaudiments i aldarull a la sala).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Continuam el debat, i toca el torn al Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, i té la paraula el seu portaveu, Sr. Pere
Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, surt amb aquest
somriure, perquè el Sr. Matas ens ha contat una història
entranyable, d'aquest conte que contava als seus fills, però aquí
ha fet al revés, avui horabaixa, primer ens ha adormit i llavors
ens ha contat el conte.
(Rialles)
Josep Melià, que a finals de mes serà declarat doctor honoris
causa per la Universitat de les Illes Balears, escrivia: "Si hi ha
res oposat a l'esperit autonomista, com a sentiment i com a
consciència de poble, és la realitat provinciana, amb la seva
misèria moral, la seva pobresa intel•lectual, la seva curtesa de
mides i la seva definitiva vocació de sucursal". Ahir, sentint la
satisfacció del Sr. Matas per tant bé com ens tracta Madrid, vaig
recordar aquell magnífic article de Josep Melià titulat Vocació
provinciana. I vaig pensar, i avui ho he continuat pensant, tot
l'horabaixa, que s'ha de tenir vocació provinciana per fer
triomfalisme de les relacions amb Madrid, precisament a un
moment en què a nivell d'estat hi ha un gran debat, amb
propostes d'elevar el sostre d'autogovern, propostes de sobirania
compartida, d'impulsar una nova cultura política dins l'Estat
espanyol, més respectuosa amb les realitats plurinacionals de
l'Estat. I mentre les anomenades comunitats històriques parlen de
rellegir la Constitució per poder elevar el sostre d'autogovern, el
Congrés de Diputats tramita una reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears que ens nega la condició de
comunitat històrica o nacionalitat i ens condemna a un nivell de
competències de tercera divisió. Tan sols no arribarem, amb
aquest estatut, a les competències que les comunitats històriques
tenien fa vint anys, i que avui, Sr. Matas, ens digui que som la
primera comunitat autònoma de la via del 143, per favor,
Canàries i el País Valencià són comunitats del 143 i fa molts
d'anys que tenen un nivell de competències que nosaltres encara
no hi arribarem amb aquest estatut.
I la pregunta és, si nosaltres mateixos no consideram que els
nostres fets identitaris ens conformen com una nacionalitat,
estarem prou legitimats per reclamar un major autogovern?, si no
afirmam que som una nació, podem ser tractats, podem exigir ser
tractats com una nació?
S'ha de tenir vocació provinciana, a més, i ho diré una vegada
més, per estar satisfet del règim fiscal de Balears després de la
mutilació que li va provocar el Partit Popular. I reconec que és
un avanç important, i hem fet tot l'esforç possible, jugant al
possibilisme, però crec que l'única persona que no pot bravejar
del règim fiscal, precisament és vostè, Sr. Matas; perquè, si hi ha
hagut un partit que al Congrés dels Diputats, a la fase final, ha
retallat el que era el règim econòmic i fiscal, ha estat el Partit
Popular, i la frustració que ha generat dins les Illes Balears hi és,
el mateix president de Caeb ho declarava a una entrevista fa unes
setmanes, deia: "sempre parlaré d'un règim fiscal frustrat".

A més, com ningú avui pot estar satisfet de les relacions
amb Madrid si les companyies aèries pugen els bitllets
d'avió el mateix dia que entraven en vigor els nous
descomptes, aquesta pujada del 25 al 33%, o quan
substitueixen les companyies reactors per turbo hèlices, o
quan ens posen dues noves taxes que pugen el preu del
transport? Com podem estar satisfets quan el director
general de la Guàrdia Civil ha demanat al Govern balear
que cofinanciï els quarters de la Guàrdia Civil o n'hauran de
tancar, i quan la Justícia està col•lapsada, amb més de 3.500
recursos pendents de resoldre, i quan Trànsit no ha
augmentat la plantilla els darrers deu anys?
Sincerament, Sr. Matas, amb aquest balanç, ahir, vostè,
avui, vostè ha semblat més un delegat d'una empresa estatal
que feia inventari, que no el president del país amb més
tradició històrica de tot l'Estat espanyol.
Especialment, però, aquests dos dies, s'ha recreat en dos
temes que vull comentar. Assumim més competències que
mai, ha dit i ha fet un esment especial a les competències
d'educació, les més importants. A més a més, ha dit que som
l'única comunitat autònoma del 143 que ha firmat aquestes
competències, però ningú no s'ha demanat per què cap altra
comunitat autònoma, fins ara, no ha volgut firmar els
traspassos d'educació. Per què les altres comunitats
autònomes, fins i tot les del Partit Popular, encara no han
firmat? Què és que no les volen?, que no les hi
transfereixen?, senzillament, no firmen perquè no estan
d'acord amb la dotació econòmica que els ofereix el Govern
de l'Estat. Però aquí, per justificar que tenim influència a
Madrid, el Sr. Matas ha firmat unes competències dotades
amb 280.000 pessetes per cada alumne, quan el Ministeri,
enguany, inverteix, gasta 380.100 pessetes per cada alumne,
100.000 pessetes més per cada alumne. Calcul que tenim un
dèficit de 14.000 milions de pessetes anuals, si aquí s'havia
de gastar en educació la mitjana del que es gasta a la resta
de l'Estat, 14.000 milions de pessetes.
I una cosa semblant ha passat en l'educació universitària,
amb les transferències en educació universitària. Acceptaren
una dotació insuficient per a una universitat jove, en
expansió, que encara ha de créixer, que només té 14.000
alumnes quan per arribar a la mitjana n'hauríem de tenir
30.000, i que necessita moltes inversions, no només en
infraestructures, sinó també en noves carreres, que la
universitat ja ha proposat l'ampliació i no hi ha recursos
econòmics, i no parlem ja si havíem d'entrar a racionalitzar
els estudis musicals o de plantejar-nos la possibilitat d'un
conservatori superior de música, que per cert avui ha dit
conservatori superior, i fan un conservatori, no fan un
conservatori superior.
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Però el gran orgull del Sr. Matas, ha estat la firma del conveni
per construir l'hospital d'Inca, firmat just abans d'aquest debat.
Però que els habitants de Balears pagarem dues vegades, l'he
escoltat amb atenció, avui horabaixa, i no m'ha convençut o, com
a mínim, es contradiu amb el que jo he llegit d'aquest conveni. I,
d'entrada, vull reconèixer que l'hospital d'Inca és una necessitat,
que hem de felicitar els ciutadans d'Inca i de tota la comarca.
Però jo també em deman, per què n'hem de pagar la meitat si les
competències són del Govern central, cap altra comunitat
autònoma que no tengui les competències transferides ha hagut
de pagar mig hospital?, per quin motiu hem de pagar 1.250
milions de pessetes?
I el manteniment, que és allà on hi ha el tema de la
discrepància, jo he llegit que el Govern de l'Estat inverteix
aquests 1.250 milions de pessetes de nova inversió i que es
compromet a la meitat del manteniment, però que recuperarà
aquesta inversió mitjançant la reducció de places a la resta del
complex hospitalari, i vostè mateix ja ha reconegut que es
tancaran, per parlar clar, les places d'aguts de l'Hospital General
i del Joan March, és a dir, jo he llegit que Insalud diu que
rescabalarà aquesta inversió mitjançant la reducció del que ha
estat gastant actualment als hospitals. Vaja quin negoci que
haurem fet! I mirin, jo estaria d'acord a finançar noves places
d'hospitals si estiguéssim per damunt de la mitjana quant a llits
d'hospital per habitant, però, estant a la cua?, essent la darrera, en
aquests moments, en nombre de llits d'hospital públics per
habitant? Sense comptar la població turística que utilitza les
infraestructures sanitàries i sense comptar que tots aquests anys
hem patit una situació sanitària penosa, fruit d'una discriminació
històrica que han tengut les Illes Balears, i que encara aquí,
sentim bravejar d'això ... sincerament!, no ho entenc, és increïble
aquesta submissió que demostren.
Jo crec, Sr. Matas, que vostè només té una única preocupació,
demostrar que amb el Govern del Partit Popular a Madrid les
coses ens han anat millor, i jo reconec que hi ha hagut més
diàleg, que ha millorat el nostre finançament, gràcies que la
Generalitat de Catalunya va negociar un 30% de cessió de
l'Impost de Renda a Persones Físiques, i que de rebot ens ha
beneficiat. Puc acceptar també i puc reconèixer que es fan més
inversions que el temps que governava el PSOE a Madrid i que
el Sr. Cañellas -per cert, mai no havia vist un debat general amb
tants d'escons buits, entre ells el del Sr. Cañellas-, hi ha més
inversions que el temps del Sr. González i el Sr. Cañellas, ni es
parlaven. Però estic ben segur d'una cosa, Sr. Matas, si a Madrid
no hagués governat el Partit Popular, vostè mai no hauria
acceptat les transferències amb aquesta dotació econòmica ni
hauria firmat aquest conveni per a l'hospital d'Inca.
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No dedicaré més temps a aquest tema, perquè voldria
entrar de ple a debatre sobre el model econòmic del Partit
Popular. El Sr. Matas, ahir, es va recrear amb tant bé com
ens va, tan bé mai, va dir en un excés, tothom fa feina, més
estable, amb més equilibri, en definitiva, som més rics.
Naturalment que hem progressat com tots els països del
món que viuen en pau, però jo voldria plantejar una
pregunta: per què si les coses ens van tan bé, tan bé mai, per
què si les coses ens van tan bé, no podem competir amb els
ciutadans europeus a l'hora de comprar finques?, perquè si
som més rics que la mitjana europea, no podem competir
amb els europeus a l'hora de comprar un bocí de terra o una
casa?, com és possible que tenint aquesta renda per càpita
més elevada, fins i tot per damunt de la mitjana europea, la
nostra mitjana de salaris i de pensions, estigui molt per
davall de la mitjana de salaris i de pensions espanyola?
La resposta a aquestes preguntes l'ha donada el doctor
Joan Seguí, amb la seva tesi doctoral, qualificada cum laude,
titulada Les Balears en venda, la desinversió immobiliària dels
mallorquins. El doctor Seguí va observar com en uns anys
de crisi econòmica, els ingressos per turisme no
augmentaven, l'agricultura i la indústria darrera, també se
n'anaven per avall, però el producte interior brut i la renda
per càpita de Balears pujaven per damunt de la mitjana
espanyola. Com era possible que si no augmentaven els
ingressos per turisme, els ingressos en general, la renda per
càpita i el producte interior brut, continuassin augmentant.
No augmentaven els beneficis empresarials, la mitjana de
salaris i de pensions era més baixa, com ara, i creixia el
nivell de renda. I dóna la resposta. Perquè una part
important de la riquesa generada a Balears, prové del mercat
immobiliari, més concretament de la venda dels patrimonis
familiars. El problema, però, és que només una part del
producte d'aquesta venda, de la venda del patrimoni, es
reinverteix en altres béns immobles, el que s'anomena
economia productiva, si volen, en crear una empresa, perquè
la major part s'inverteix en béns de consum, normalment,
majoritàriament, produïts fora de les Illes Balears, el que
provoca, a la llarga, un empobriment col•lectiu, per
entendre'ns, som una gran família que gasta per damunt dels
seus ingressos i que mantenim aquest nivell de renda alt, a
costa de vendre progressivament el nostre patrimoni
familiar. I aquest model, aquest model no és fruit de la
casualitat, és un model econòmic estratègicament impulsat
pel Partit Popular.
Jo encara record la meva primera intervenció com a
diputat, l'any 1991, el discurs d'investidura del Sr. Gabriel
Cañellas. Va dir una frase que em va quedar gravada: "Les
Illes Balears han de ser la segona residència d'Europa". I
així ha estat, s'han posat algunes limitacions al creixement
de l'oferta turística, de l'oferta hotelera, perdó, a petició del
propi sector, però no s'ha posat cap limitació, al contrari, a
la construcció de segones residències, i amb la complicitat
del Govern de l'Estat, tots aquests anys s'han planificat les
inversions pensant en aquest model, grans autopistes,
transvasaments d'aigua, un aeroport per a 24 milions de
passatgers pagat amb recursos europeus, una política
urbanística expansiva, foment de la urbanització de la costa
i de l'interior.

5160

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 4 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

I dins aquest model econòmic, l'agricultura sempre s'ha vist
com un obstacle per al creixement urbanístic. Tots recordaran
aquella famosa frase d'un conseller d'Ordenació del Territori, que
seia aquí, del Partit Popular, que davant l'escassesa d'aigua, va
dir: "Val més donar aigua als turistes que fer lletugues". Aquesta
frase demostra una actitud cap a l'agricultura que el Partit
Popular no ha corregit al llarg de tots aquests anys. Ahir, Sr.
Matas, vostè va prometre aigua més barata als pagesos, i els
pagesos de Campos, fa anys que esperen aigua de les
depuradores, i vostès l'han concedida als camps de golf.
Ahir, Sr. Matas, vostè va dir: "necessitam nous pagesos", i el
Govern balear fa més de tres anys que va tancar l'escola
d'agricultura. La llet va bé, va dir ahir el Sr. Matas, deu haver
sentit que Aznar deia, la leche va bien, però la setmana passada
a Menorca, es va vendre una quota lletera d'un milió i mig de
quilos. Sí, senyores i senyors del Partit Popular, des de fa anys,
han vist l'agricultura com un obstacle per a la urbanització del
camp, una nosa que dificulta allò que per a vostès és l'únic que
crea riquesa: l'urbanisme. Ja m'ho han dit, ja m'ho han pres, però
la veritat és que aquells xotets que va amollar ahir el Sr. Matas,
que no es va atrevir a llegir el discurs, perquè al discurs estava
escrit els "entranyables xotets", quina cursilada!
(Rialles)
... és que ... els "entranyables xotets" no són més que un
element decoratiu d'una pagesia bucòlica que tan sols la volen
tenir per poder mostrar a quatre turistes rars a qui no els basta la
platja, el sol i la cervesa, per això necessiten els "entranyables
xotets".
Ho va dir ben clar fa unes setmanes la portaveu de
l'associació de defensa de Mallorca, a Mallorca no és cert -va
dir-, "a Mallorca no és cert que hi hagi monocultiu turístic, a
Mallorca hi ha bicultiu, a Mallorca, a les Illes Balears, hi ha
turisme i urbanisme; a l'interior de Mallorca només hi ha
monocultiu, a l'interior de Mallorca només hi ha urbanisme". I és
ben cert. Per això la terra es ven, perquè ha deixat de ser un bé
productiu per passar a ser un bé especulatiu, la terra ha deixat de
tenir valor com a un instrument per guanyar-se la vida, i ja
només té valor com a solar, en funció de la capacitat d'edificació
que li donin les administracions.
Però aquest model, basat en la urbanització constant del
territori, té dos inconvenients, que les Illes Balears són illes, i
com a tals tenen un territori i uns recursos naturals limitats, i
segon, que aquest model econòmic per mantenir-se cada vegada
necessita créixer més, és com un ciclista, que quan s'atura, cau.
I ha passat el que havia de passar, arriba la saturació, no sabem
exactament com, però ha arribat un moment després d'aquest
estiu,l que la gent té una sensació d'estretor, que aquí no hi cap
més gent, que sobren cotxes a les carreteres, que no sabem on els
hem d'aparcar dins Palma i a molts de pobles, ja, que no trobam
un metre de platja per estendre la tovallola, que hi ha un excés de
construccions, que allà on hi havia un pinar ara hem trobat un
bloc d'apartaments, que a sa Calobra hi ha embussos, que Lluc
ja no és tan tranquil, ...

Qualcú, des del Partit Popular, naturalment, diu que això,
d'aquesta sensació és perquè ens falten infraestructures, que
amb més autopistes, que amb dessaladores, que amb una
nova central elèctrica, tot això es pot corregir. Jo més bé
crec, com el professor Nofre Rullán, que la saturació la
provoca la densitat de població, és a dir, el nombre
d'habitants i de visitants per quilòmetre quadrat. Avui, la
tecnologia permet fabricar dessaladores, podem fer més
centrals elèctriques, podem fer més autopistes, però no
podem fabricar quilòmetres quadrats, ni podem comprar
paisatge, a no ser que copiem el model holandès que va fer
créixer la terra dins la mar, no és cap idea, eh?, no fos cosa
ara, són capaços de posar-la en pràctica.
Però el fet és que la nostra economia continua creixent
d'una manera incontrolada, el primer trimestre del 1998, la
nostra economia, el nostre producte interior brut va créixer
més del 6%, la construcció creixia el 18%, però els salaris
únicament pujaven el 0'8%, quan a la resta de l'Estat els
salaris pujaven el 2%. El març ja ens situàvem 17.000
pessetes per davall de la mitjana de salaris de tot l'Estat
espanyol, tres mesos més tard, què passa el juliol?, continua
el creixement desorbitat, però els nostres salaris tornen a
pujar per davall de la mitjana. Ara, la diferència ja són
20.000 pessetes. Observin com, en tres mesos, de març a
juliol, segurament els tres mesos de la història d'aquesta
terra que hi ha hagut més turistes, que hi ha hagut més
construcció, amb una economia desbordada, en un moment
de màxima eufòria econòmica, la mitjana de salaris de
Balears ha retrocedit encara més respecte de la mitjana de
salaris espanyola. Els nostres treballadors el març cobraven
17.000 pessetes manco de mitjana, i el juliol 20.000. Què
passa?
I les diferències socials, de cada vegada es fan més
grans, es creen més llocs de feina, però cada vegada més
precaris. M'ho deia fa uns dies un jove, ja no tan jove, just
entrarà en els 35 anys d'aquest pla d'habitatges, em deia, ara
ja no em contracten per mesos, ara em contracten per hores.
Aquest jove, quan es jubili, tendrà una pensió de misèria,
aquest és l'altre problema.
Càritas i Sa Nostra han publicat un informe que revela
que a Balears hi ha 139.000 pobres, més de 41.000 nins de
Balears viuen en situació de pobresa, quasi la meitat dels
pobres de Balears té manco de 25 anys. Una pobresa
doblement pobra en una societat que viu amb signes
d'opulència i allà on hi ha uns serveis públics insuficients,
per mor d'aquesta discriminació econòmica que han patit les
Illes Balears, una gran part dels nostres joves, Sr. Matas, no
podrà accedir al seu pla d'habitatge perquè no té una feina
estable per poder fer una hipoteca i comprar un habitatge.
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I creixen els problemes d'inseguretat ciutadana.
El model econòmic del Partit Popular mostra les seves
contradiccions. Els desequilibris econòmics, territorials i socials
ja es manifesten a simple vista, de tres mesos en tres mesos es
percep la degradació de la qualitat de vida a Balears. I enmig
d'aquesta economia desbocada, què fa el Govern? Què fa el
Govern balear?, el conductor?, en lloc d'estirar les regnes i
controlar aquest cavall desbocat de l'economia, esperoneja
l'economia. Jaume Matas i el Govern aproven el pla d'inversions
públiques més gran de la història d'aquesta terra, el Pla Mirall,
37.000 milions de pessetes a gastar abans de juny del 1999, mes
d'eleccions. I si això no bastava, les conselleries de Presidència,
d'Agricultura, Comerç i Indústria, de Sanitat, no sé si alguna
més, llancen el Pla 10 d'inversions, uns quants de mils de milions
de pessetes més invertits a tota pressa.
I ha passat el que havia de passar, el que era de sentit comú,
que les empreses de construcció no han donant a basto, fa dos
anys s'adjudicaven obres amb unes baixes del 20 i del 30% i més,
avui les obres s'adjudiquen sense cap baixa i queden desertes.
Moltes empreses ja han renunciat a obres per no poder complir
els terminis. Les obres són interminables, no s'arriben a acabar
mai, els materials són de pèssima qualitat. El fet que són obres
molt importants ha significat que només podien concursar grans
empreses estatals que han subcontractat amb pèssimes
condicions empreses de les Illes Balears. S'han hagut d'importar
grans quantitats de materials de construcció, les empreses han
hagut de comprar maquinària, què faran més envant amb aquesta
maquinària? S'han hagut de contractar desenes de mils de
treballadors que han vengut de fora, què passarà amb aquests
treballadors quan no hi hagi tanta de feina? La mateixa
associació de constructors demana que no es faci tanta d'obra
pública, que no es vulgui inaugurar tot abans de les eleccions. I
creixen els accidents laborals. Les Illes Balears ja són la primera
comunitat autònoma quant a nombre d'accidents laborals.
I tot aquest esforç econòmic, tan important, s'ha fet per a unes
obres urgents, imprescindibles?, tot el contrari, el Pla Mirall
exigeix que les obres només poden ser per a embelliment. Quan
les necessitats dels ajuntaments per a obres bàsiques de
clavegueram, per exemple, pugen a més de 20.000 milions de
pessetes, però passa el tren de la inversió i tots s'hi apunten. El
resultat és que hi ha algun poble on s'empedren carrers que
s'havien asfaltat feia un any, que s'empendren carrers que no
tenen clavegueram o que si en tenen és tan vell que és com si no
n'hi hagués; es canvien llums que haurien pogut durar deu o
quinze anys més, i no parlem de materials emprats. La gent no
entén, per exemple, per què es canvien unes voravies de pedra
mallorquina per material prefabricat, i la gent demana, "i què fan
amb aquestes voravies de pedra que lleven que ningú no sap on
van?". A altres municipis s'ha optat per dotar d'infraestructures
a urbanitzacions que l'ajuntament no havia recepcionat, això ha
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passat, i ara el Pla Mirall paga la inversió que havia de fer
al promotor, i no l'ha feta, amb excepcions, naturalment.
Però, i si encara aquesta inversió fos perquè ens sobren
recursos econòmics i els hem d'invertir de qualque manera,
però el que no sap la majoria de gent és que la major part
d'aquestes inversions s'hauran de pagar en deu anys. Els
ajuntaments, que ja no tenien les arques massa sanejades,
s'han vist obligats a endeutar-se pel Pla Mirall i pel Pla 10,
que no significa que faran deu obres, ni que és per deu
ajuntaments; Pla 10 significa que es pagarà en deu anys,
com el seu nom indica. Si es realitzen totes les obres
projectades, hem calculat que provocaran un endeutament
de més de 30.000 milions de pessetes, a pagar en deu anys.
Sr. Matas, qui s'assegui a l'escó que vostè ocupa, es
trobarà una fortíssima hipoteca. Durant dues legislatures
més haurem de pagar el que jo consider una campanya
electoral personal feta a costa de tots els contribuents de
Balears. L'altre dia un ciutadà em deia "jo em pensava que
el Pla Mirall era una espècie de Pla Marshall, però que en
lloc de venir dels Estats Units, com va venir als anys 40,
venia d'Europa", i no se'n podia avenir que ara, quan
funciona la inversió privada, el Govern llenci tanta obra
pública, i el que és més gros, que s'endeuti per fer-la i que
obligui els ajuntaments a endeutar-se per fer-la. Ningú no
ho entén. No importa ser economista per endevinar que en
temps de crisi econòmica les administracions han d'omplir
els dipòsits, per quan sigui necessari, quan ve un moment de
recessió, poder fer aquesta inversió, és a dir suplir la
inversió privada quan un moment vagi malament. En temps
de bonança hem de carregar piles, ens hem de preparar per
quan sigui necessari endeutar-nos per fer front, per ajudar la
iniciativa privada en un moment de crisi econòmica. Això
és de sentit comú. Qualsevol ho entén. Es comenta dins els
cafès i dins les botigues.
Per què el Sr. Matas, que és economista, idò fa això?
Només hi ha una explicació: la campanya electoral del Sr.
Jaume Matas. Ell sap que la crisi del Partit Popular li pot fer
perdre les eleccions, i ha dissenyat aquesta gran operació
d'imatge, de màrqueting personal a costa d'hipotecar la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per vàries
legislatures.
Sincerament, jo pens que aquesta immensa obra pública
en aquest moment, i pel que s'ha fet, és el major error que
han fet les administracions des que tenim autonomia. I no
vull dir que no tenguem necessitats bàsiques, que tal vegada
haurien pogut justificar aquest fortíssim endeutament. Jo
m'hauria endeutat, per exemple, per resoldre el problema
d'aigua -no amb una operació barco, naturalment-, per
resoldre el problema del sanejament d'aigua, per llevar
fosses sèptiques, per resoldre el problema dels aqüífers
contaminats, d'aquestes terres que estan contaminades per
nitrats, per fer front a aquestes bosses de pobresa, per donar
una solució a aquestes 140.000 persones, per arreglar el
problema dels fixos discontinus..., però per obres
d'embelliment?

5162

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 4 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

Miri, Sr. Matas, el que vostè ha fet és com si volgués amagar
una cara bruta davall un dit de maquillatge. Però, clar, les obres
de clavegueram, que són prioritàries, no es veuen, fa mal
inaugurar-les, i aquí l'únic que interessa és el vot. Però la gent no
és beneita, ho capta perfectament, i tot aquest estat de coses ha
generat una sensació col•lectiva que no podem continuar per
aquest camí. És com una gota que ha vet vessar el tassó. La gent
opina, els hotelers demanen que s'aturi el creixement, el Foment
de Turisme demana una moratòria total, Pimem s'hi suma, els
constructors demanen que s'ajornin aquestes obres, i davant tot
això ve la proposta estelar: la moratòria urbanística, un gran
pacte per protegir el territori. "Matas propone desclasificar planes
aprobados para frenar el crecimiento". Al final, però, en què ha
quedat aquesta proposta? En no res.
Poden haver passat tres coses: o que la proposta del Sr. Matas
era un frau, o que no sabia de què parlava, o que el PP no vol
aturar el més mínim el creixement urbanístic. Jo no crec ni una
cosa ni l'altar, crec totes tres, que el PP no vol aturar el
creixement urbanístic, que el Sr. Matas no sabia de què parlava
quan parlava de desclassificar urbanitzables, i crec que va fer una
falsa, un farol, i que quan ha hagut de mostrar les cartes no ha
duit cap peça. La prova és que quan ha estat l'hora de la veritat
tot han estat excuses, i al final ens parlen de desclassificar àrees
o que no tenen interès, que no hi hagi demanda, i que no generin
cap tipus de dret adquirit, és dir desclassificació zero.
El més greu de tot per jo, però, és la irresponsabilitat que ha
demostrat. Vostè, Sr. Matas, no ha actuat amb el seny i la
prudència que ahir ens va demanar, perquè quan el president del
Govern surt i anuncia una moratòria urbanística que
desclassificarà urbanitzables que no tenguin pla parcial aprovat,
en lloc d'un téntol és un sus als promotors perquè presentin els
seus projectes. I a més, crec que és una irresponsabilitat alarmar
la població així com ho han fet vostès, sense conèixer l'acord que
va prendre el Consell de Mallorca...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
M'haurà de donar tres o quatre minuts més, Sr. President. És
que és molt important el que he dir.
(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:
Jo li comunic que els quatre minuts més que em demana
ja els duu consumits. Jo li deman que abreugi al màxim i
aprofiti després a la rèplica per acabar de dir el que ha de
dir.
EL SR. SAMPOL I MAS:
No defraudaré l'auditori.
Anem al bessó, per tant, de la qüestió d'avui horabaixa.
Quin és el tema d'avui horabaixa? El Partit Popular, el Sr.
Jaume Matas, vol que es facin avui, en aquest moment, 89
urbanitzacions més a Mallorca, sí o no? Qualcú creu que
ara, a finals de mil•leni, a Mallorca es poden fer 89
urbanitzacions més? El Govern i el Partit Popular, estan
disposats a fer res per aturar aquestes 89 urbanitzacions?
Encara una pregunta més concreta: Diuen que l'executiva
del Partit Popular ja ha pres una resolució sobre aquest
tema. Pensen prendre alguna mesura per retirar les
competències al Consell de Mallorca i possibilitar la
construcció d'aquestes 89 urbanitzacions? Li demanaria que
no em sortís per petaneres, que em contestàs aquesta
pregunta tan senzilla.
M'agradaria també deixar constància dins aquesta
denúncia que hem fet d'utilització de les institucions per
campanya electoral -i acab, Sr. President-, deixar constància
de la gran campanya de propaganda que ha posat en marxa
el Govern balear. De què serveixen aquestes pàgines? De
què serveix dir a la població que som unes illes, que som
Mallorca, Menorca, Eivissa, i que tenim Formentera? De
què serveix dir que tenim el millor somriure? Aquestes dues
pàgines el diumenge valen mig milió de pessetes.
Multipliquin. Diuen que dins enguany el Sr. Matas s'haurà
gastat 1.500 milions de pessetes en propaganda. Comenci a
sumar, Sr. Matas.
I senyores i senyors -i acab, Sr. President-, d'acord amb
aquest anunci crec que sí, que a la vida hi ha moments per
somriure i moments per reflexionar seriosament. Ens
trobam en un moment tan important per al nostre futur en
què sí, que és possible aconseguir-ho tot, o perdre
definitivament un paisatge, una manera de ser, una cultura,
una personalitat com a poble, el futur. Està en les nostres
mans triar el futur, només els donaré un consell: desconfiïn
d'aquells que sempre riuen.

Tengui paciència.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, vol fer ús de
la paraula, Sr. President? Té vostè la paraula. Se suspèn la
sessió per un minut.
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EL SR. PRESIDENT:
Continuarem amb el debat, per favor ocupin els seus escons.
Sr. President, té vostè la paraula. Per favor, continuam amb el
debat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Sampol, li vull agrair la seva intervenció i amb el seu permís
passaré a intentar contestar totes aquelles qüestions que vostè ha
plantejat i les que crec que vénen a conte i que em pareixen
d'interès.
Miri, vostè fa referència al bé que ens tracta Madrid, al
plantejament que jo faig, no sé si seria demanaire, no?, al que
vostè vol fer referència, respecte del tracte que ens dóna el
Govern central quan tothom discuteix la plurinacionalitat, que no
som les primeres del 143, que som una nació, que les
companyies aèries pugen els bitllets, la Guàrdia Civil, la justícia,
el trànsit, pam, pam. A veure, jo crec que les Illes Balears en
aquests moments han tengut un canvi de tarannà molt important
en les seves relacions a Madrid, crec que amb això coincidim
bàsicament, no? Molt bé. Això vol dir que nosaltres aconseguim
tot allò que demanam? No, no, jo no li he dit mai això, sense cap
concepte i sense cap dubte, en absolut, hi ha coses que ens
hagués agradat solucionar i encara no hem pogut solucionar; hi
ha coses que estan en vies de solució i, efectivament, hi ha coses
que hem de lluitar, defensar i barallar-nos, perquè aquest és el
joc. El que passa és que hem de ser possibilistes i al final el que
realment compta són els resultats, i els resultats són els que són
i són molt i molt caparruts. Comparar-nos a València o a
Canàries després de la Loapa, després de la Lotrava, és almanco
un subterfugi. Vostè ho sap, quan xerram de les autonomies del
143, xerram de les d'avui del 143, no de les que fa cinc anys que
tenen educació; avui hi ha les autonomies que van amb les
històriques, a les quals s'hi varen afegir, Loapa, Lotrava, se'n
recorda, València, Canàries, etc., i les altres comunitats del 143.
Doncs bé, nosaltres, a les comunitats autònomes del 143, som la
que més competències hem rebut d'1 a 5 en la que ens ve darrera
de tot l'Estat espanyol; les hi he dit avui matí, l'Imserso, la
universitat, les residències, l'Inem, etc., i, sobretot, la
competència d'educació, taxa del joc, però educació.
La competència d'educació l'hem rebuda amb un finançament
que és, jo crec que s'ha demostrat, un bon finançament. Fins i tot
hi va haver un diputat socialista, que no és del seu partit, que
tenia molta experiència en aquestes coses, que va dir: no la
firmaran la transferència per 36.000 milions de pessetes -no, no
és del seu partit, però en sabia, en sap, ha estat el Sr. Crespí, ha
estat director provincial-, no la firmaran per 36.000; no, la vàrem
firmar per 42, no per 36, per 42. El resultat quin ha estat? El
resultat és el que veuen els ciutadans, que gràcies a aquest
finançament hem pogut fer les inversions o feim les inversions
que necessitam en educació. El finançament hagués pogut ser
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millor? Home, sempre hagués pogut ser millor, però no
degué ser tan dolent el finançament quan a la Ministre
d'Educació, al Senat, un diputat socialista li va fer una
pregunta, dient-li: cómo había hecho el Ministerio de
Educación para ceder ante las presiones de Baleares y
otorgarle este plus de financiamiento por encima de las otras
comunidades autónomas que hoy todavía no tienen educación.
Això està al Diari de Sessions, no devia ser tan dolent el
finançament, si això és així. Però sobretot la prova del nou
i la prova que entenen tots els ciutadans d'aquestes Illes és
que els ciutadans d'aquestes Illes avui tenen la competència
d'educació, amb finançament, que es resol des d'aquí i que
aquest finançament de la competència d'educació ha permès
millorar o començar a millorar els serveis d'educació a les
Balears. Hem aconseguit que 9.000 nins, que fins avui ni
estaven afectats, que no podien anar d'una forma gratuïta a
l'escola, avui poden anar d'una forma gratuïta a l'escola;
hem aconseguit que més de 100 centres a totes les Balears
es millorin, es modifiquin, i hem aconseguit començar tots
els instituts que necessitàvem fer; hem aconseguit i
aconseguirem millorar la remuneració de tots els professors,
que són el més important en aquest servei de l'educació; i
hem aconseguit, naturalment, en general, intentar arreglar
una situació que tenia una tendència molt negativa a les
Balears: resoldre els nostres problemes des d'aquí, amb els
doblers de tots, però des d'aquí.
Les companyies aèries, com vostè intenta també, jo crec
que no amb massa encert, posar dubtes sobre el ciutadà
dient-li que han pujat les tarifes, això no és cert, això no és
cert. En primer lloc, miri, no, li explic: en primer lloc, aquí,
per anar d'aquí a Madrid -li he dit avui dematí- 27.000
pessetes, ara 24. Això pel que fa al descompte cap al
continent, i amb la companyia més cara, perquè hi ha
companyies molt més barates, anada i tornada hi ha
companyies, afortunadament, molt més econòmiques. Però,
el segon aspecte, que és probablement el que vostè volia dir
i que em permetrà que li expliqui; els vols interinsulars, què
vàrem aconseguir? Nosaltres vàrem aconseguir que els vols
interinsulars fossin declarats línies d'interès públic per
l'Estat, igual que a Canàries, molt bé. Un cop que tenim
declarat això com a línia d'interès públic, què vol dir?
Doncs, que la comunicació entre les Illes està garantida i al
millor preu possible, perfecte. Madrid ens va fer dues
propostes, ens va dir, una proposta que tenen vostès és fer
un concurs amb els doblers, que són uns 1.000 i busques
milions de pessetes crec, amb els doblers que ens costa la
declaració d'aquestes línies d'interès públic, fer un concurs
i adjudicar la prestació del servei entre les Illes a una
companyia privada, i que aquesta companyia privada faci
aquest servei al preu que vostès li diguin, naturalment
pagant la diferència, i amb les freqüències que vostès les
diguin. Aquesta possibilitat la tenim encara, està aparcada.
Per què? Perquè ens hem estimat més posar en marxa l'altra.
L'altra possibilitat quina és? I la que hem aplicat. A veure,
anem a deixar que les companyies facin competència entre
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elles, anem a deixar que les companyies privades i les que seran
privades competeixin per fer aquesta comunicació aèria entre les
Illes, però tots els doblers que rebrem de l'Estat, envers de ser per
subvencionar una companyia, que vagi directament al ciutadà. I
la companyia, efectivament, ha de poder pujar el seu preu perquè
allò sigui rendible. El resultat, que és el que importa, quin ha
estat? El resultat, que és el que importa, ha estat que el bitllet
costava 7.100 pessetes; avui, al ciutadà de les Illes Balears li
costa 5.700; i que amb aquest preu, 5.700, les companyies
garanteixen que faran aquests vols, a més amb Ibèria amb
reactors, i a més amb quatre freqüències diàries, crec que són
quatre i cinc en l'estiu, aproximadament hi ha un parell de mesos
que n'hi ha almanco una mes.
Vostè em demana per què els altres no han acceptat
educació? Doncs, miri, els altres no han acceptat educació
perquè no han estat capaços -i qualque flor m'he de tirar- de fer
una negociació com la que hem fet nosaltres. I sap quin va ser el
secret de la negociació de l'educació? Ens vàrem saber avançar,
vàrem anar vius. Sap què li vull dir? Vàrem anar vius i vàrem
tenir sort, vàrem tenir sort perquè si no tens sort és impossible
que això arribi a bon terme. Nosaltres sabíem que l'Estat tenia
molt d'interès en demostrar que podia transferir educació, i
nosaltres, com que som petitets, de vegades les nostres coses són
fàcils d'entendre, i clar, el nostre muntant econòmic de dins el
conjunt de l'Estat espanyol, vostè el coneix, és d'un 1'8 o d'un
2'1, segons es miri, un 2%. Clar, un 2% per a Madrid, doncs té
poca significació donar un parell de mils de milions més o no,
perquè la veritat és que no és tan important com si l'ha de
negociar a un altre lloc. I nosaltres vàrem aprofitar aquesta
oportunitat i ens va sortir bé, i vàrem obtenir una bona
finançació, un plus i, naturalment, el model no és repetible amb
els altres, perquè clar, els altres ja no hi són a temps, i el que per
a nosaltres significa un 2% per a ells és un 20 o un 30%, la qual
cosa és més important.
L'hospital d'Inca. L'hospital d'Inca, vostè diu que ho pagarem
dues vegades, jo tenc la sensació que vostè el problema que té és
que, com que té el Sr. Alorda al seu partit i té tant d'interès en
aquest tema, té la sensació que efectivament doncs hem sortit bé
a la foto, i a vostè això li sap greu; vostè havia fet la campanya
ja pensant en l'hospital d'Inca; vostè ja tenia la campanya, les
eleccions fetes a Inca; i el batle dimitirà i no sé què i no faran
l'hospital i no tendran l'hospital i no els donaran l'hospital. Vaja,
però resulta que ens han donat l'hospital! Bé, doncs ara hem de
dir qualque cosa perquè hem quedat descol•locats; i què deim?
Bé, escolti, ara deim que resulta que l'hem de pagar dues
vegades. No, no l'hem de pagar dues vegades. En primer lloc,
nosaltres mai no hem volgut resoldre el problema d'Inca d'una
forma aïllada. El problema de la sanitat a Balears és un conjunt
de problemes, no només és un, és Menorca, és Eivissa, és
Formentera, és Manacor, és Palma, és la comarca d'Inca, és tot,
en definitiva. I nosaltres el que hem aconseguit ha estat un acord
global de tot, un global on és cert que nosaltres posam 1.250
milions de pessetes crec que, més o manco, inicialment, i
aconseguim 20.000 milions de pessetes d'inversió. Però és que
aquests 1.000 milions de pessetes que posam, en primer lloc, no

renunciam a negociar ni aquests 1.000 milions ni qualsevol
altra inversió a la negociació de les transferències de sanitat,
que es farà a la següent legislatura, si Déu vol. Dos, l'acord
que permet una redistribució dels llits de la Comunitat
Autònoma, redistribució, permet, efectivament, que
determinar quin tipus d'aguts del nostre complex hospitalari
puguin ser reconvertits en semiaguts o puguin ser
reconvertits en hospitals o en llits sociosanitaris, i això és
una competència nostra, que ens preocupa molt i que,
naturalment, haurem de dotar i d'invertir de cara al futur,
recursos sociosanitaris. Aleshores, què feim? Doncs, ens
deixen, aconseguim convertir aquests llits en llits més
barats, perquè els llits més especialitzats, que són els més
cars, són els que ha de fer la sanitat pública. Però és que
resulta que nosaltres cobràvem uns doblers de l'Estat per fer
aquest servei, per tenir aquests llits, però és que resulta que
cobràvem la meitat. Cobram molt menys per prestar aquest
servei que el que ens costa el servei. En el moment en què
no hem de prestar aquest servei perquè aquest servei el
presta la sanitat pública, tenim un estalvi de sobres, ens fa
que aquesta inversió sigui una inversió bona. Però, en tot
cas, 1.000 milions de pessetes per tenir, per dur 20.000
milions de pessetes en inversió: hospital nou a Maó;
hospital nou per mentals a Ca'n Misses a Eivissa; la
telemedicina a Formentera; el servei d'ajuda sanitària a
Formentera; a l'hospital de Manacor duit des d'aquí; 800
milions de pessetes d'inversió a l'hospital de Son Dureta; la
posada en marxa de l'hospital Palma II de Son Llàtzer i un
hospital nou a Inca, a més del centre de salut de Vila i de
Santa Eulària.
Quan acabi aquest mapa, que estarem amb les
transferències, nosaltres, vostè ho ha de dir, haurem
reconduït d'una forma importantíssima els llits per habitants
i el finançament per habitant. Clar, això és la clau, la clau és
aquesta: nosaltres ara els feim afluixar 20.000 milions aquí.
Amb aquests 20.000 milions aquí que els feim afluixar, més
tot el que han invertit fins ara, que ahir ho vaig reconèixer
que era un mèrit de la darrera etapa del govern anterior, això
ens reposiciona de cara a la transferència amb unes bones
condicions. Però encara negociarem, vull dir que encara ens
hi haurem de barallar, naturalment per defensar els nostres
interessos.
Jo crec, sincerament, que en el partit, que el fet que el
Govern de Madrid sigui del Partit Popular ha beneficiat les
Illes Balears, i també sempre he reconegut que hi ha hagut
acords amb partits nacionalistes que també han estat
positius i favorables per als nostres interessos. Jo crec que
això és positiu i crec que està bé. Crec, en definitiva, que és
qualque cosa que es pot palpar, que és qualque cosa que la
gent percep la diferència, quan un compara d'abans a
després realment és radical.
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Però clar, abans de continuar, hi ha un aspecte que a mi
m'agradaria destacar-li. Vostè em diu, efectivament m'ha xerrat
de sostre competencial, de la reforma de l'Estatut d'Autonomia,
de què en aquests moments a Espanya es discuteix la
plurinacionalitat, que nosaltres som una nació, etc. I a mi em
pareix bé demanar que nosaltres tenguem les mateixes
competències que Catalunya, a mi em pareix bé, el que passa és
que vostè tal vegada no s'ha assabentat que un dels principis
fonamentals de la política en aquests moments del partit que
governa Catalunya és tot el contrari; vostè tal vegada no s'ha
assabentat que la política en aquests moments que es fa a
Catalunya és que de café para todos nada. I què diu el seu soci de
candidatura, què diu el Sr. Pujol? El Sr. Pujol diu: Pujol proclama
que Cataluña, Galicia y el Pais Vasco son una nación y que España
no lo es. I què feim nosaltres, i on som nosaltres? Què som
nosaltres? Miri, quan ells fan aquest acord, quan es reuneixen els
partits nacionalistes de Catalunya, de Galícia i del País Basc, on
és vostè? I jo no l'he vist, i on era, Sr. Sampol? No, però després
hi va anar i ho va arreglar, es va reunir, crec que amb un que va
de número 50, es va fer la foto i efectivament després va sortir a
la foto firmant el que aquests tres ja havien pactat. I on som
nosaltres, on és aquesta nació que vostès defensen? Sr. Sampol
no es preocupi, perquè si llegeix encara més les declaracions del
Sr. Pujol, descobriran què és el que som nosaltres, diu: el
presidente dice no ser secesionista y que España es algo formidable.
Sr. Sampol, usted es algo formidable. Se'n recorda d'aquell
programa: ustedes son formidables, se'n recorda. No es preocupi,
perquè som formidables. Resulta que pujam aquí i defensam que
volem ser una nació, però després no pintam una regadora, però
això sí, somos formidables.
L'autonomia, Sr. Sampol, es defensa des de l'autonomia i
l'autonomia passa per l'autonomia, sense cap dubte; a no ser que
nosaltres estiguéssim dins Catalunya, que crec que no, en tot cas,
si nosaltres estam dins Catalunya, per favor, li agraesc que pugi
aquí i m'ho digui. Qui és una nació és Catalunya aquí, no diu
països catalans, diu Catalunya.
Però és que, a més, Sr. Sampol, vostè diu que per què no
podem competir amb els estrangers ni tan sols per un bocí de
terra. Xerra de l'associació de defensa de Mallorca, em pareix
molt bé, no estic d'acord amb el plantejament, lògicament; però,
crec que l'objectiu és un objectiu que lògicament a ningú agrada
el fet que s'hagin de vendre les nostres terres; i com molt bé deia
el Sr. Verger, a un moment també perquè la gent pugui comprar
qualcú ha de vendre, sense cap dubte. Però miri, jo crec que
efectivament aquest és un problema que no podem minimitzar,
que té només relació colateralment, des del meu punt de vista,
fins i tot en la situació econòmica, perquè, naturalment, és poder
adquisitiu. Què passa, com així ells poden i nosaltres no? Doncs,
si a nosaltres ens va bé, n'hi haurà que encara els va millor, si
tenen més doblers que nosaltres o tenen més poder adquisitiu. El
que hem de fer és que això, sota cap concepte ens perjudiqui a
nosaltres i signifiqui que nosaltres perdem la nostra identitat i la
nostra terra.
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Vostè explica amb un símil que jo crec que tothom
també pot entendre que està equivocat, des del meu punt de
vista, que vostè diu que som com una família que es
descapitalitza. Miri, si ara aquí començam a fer la discussió
del model econòmic i de per què en aquests moments es
produeix un procés d'enriquiment i un procés d'increment de
totes les dades, de totes les macromagnituds econòmiques,
bé, avorrirem sense cap dubte al més pintat i fins i tot al qui
no li agrada el futbol no ens veurà. Jo crec que hem de ser
capaços d'explicar a la gent que aquí es crea feina, que aquí,
a les Illes Balears hi ha un 70% més d'estalvi que a la resta
de comunitats autònomes de l'Estat espanyol; però,
bàsicament, que aquest model que cream, aquesta riquesa
que es crea a les Illes Balears, entre d'altres coses influeix
d'una forma decisiva en la preocupació més important que
pot tenir qualsevol polític que puja aquí, la més important,
que la gent no tengui feina, que hi hagi un sol aturat. Si
aquesta política d'enriquiment, que no és de
descapitalització, perquè si no no es produiria feina,
lògicament; vostè ha dit béns de consum. No, miri, si
aquesta política no fos una política productiva, no produiria
llocs de feina, però clar és que resulta que les dades amb
això sap que ho són de cruels: 45.000 persones que no
tenien feina fa tres anys que avui fan feina.
Però vostè tanmateix em diu que resulta que els joves no
tenen feina i em diu que els contractes són fems. És cert que
els contractes no són tan bons com voldríem, però escolti,
dades: l'any 1991 a 96 els contractes fixos s'incrementen un
6'21%; el 1997 un 8'4% i el 1998 un 11%; és una tendència
positiva que l'evolució de contractació indefinida és millor
del que era abans. Que els joves no troben feina? Per això
feim tot el que feim, però no és cert que tots els joves no
trobin feina. Sap, Sr. Sampol, quants joves han trobat feina
a l'any 1997? 25.149. 25.149 ocupacions noves que no
tenien feina anterior en el sector. Naturalment, això no
basta, hem de fer una bona educació, hem de posar en mans
de tots els joves la formació necessària per accedir a aquest
mercat de treball, a aquells que no hi poden accedir; hem de
posar en mans de les empreses les possibilitats de contractar
aquests joves en formació, els hem de donar ajudes en
habitatges i els hem de donar facilitats, en definitiva, per
poder-se insertar en el món laboral. Però, la veritat és que
25.149.
Clar, aigua, turistes i no l'agricultura, això torna ser el
mateix; clar, vostè, jo no sé si amb intenció o no, però vostè
ve aquí i deixa caure unes coses crec que per intentar una
mica fer mal i per intentar enganyar, jo crec que això no és
així. És a dir, escolti, nosaltres, és que vostè abans ha dit, és
que pugen els preus dels bitllets: escolti, 7.100, 5.700, 27,
24; és que no donam aigua als pagesos, bé; després diu que
el dorm, que el dormiré. Escolti, ahir vaig explicar
perfectament quin és el projecte estrella que en aquest
moment prepara el Govern i que posarem a l'abast dels
pagesos. Què volem? Miri, nosaltres volem que hem fet una
inversió molt important, molt, més de 30.000 milions de
pessetes en depuració d'aigua a les Illes Balears; nosaltres
hem invertit en depuradores i en aquests moments tenim un
nivell de depuració d'aigua dels millors que hi ha a Espanya
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i dels millors que hi ha a Europa, depuram la nostra aigua, quan
un va a la platja a l'aigua ho nota, a l'aigua. Però tenim el
problema següent: que hauríem de tancar el cercle. Com podem
tancar el cercle? El cercle el podem tancar si aconseguim les
inversions necessàries perquè aquesta aigua que se'n va a la mar
no se'n vagi a la mar. Aquesta aigua que pot ser susceptible
d'emprar-la de forma agrícola o de recuperació de paisatge hem
de ser capaços d'emprar-la, el que passa és que això costa molts
i molts de doblers. I jo li dic sincerament, que no el vull
enganyar, no tenim doblers per pagar-ho, i com que no tenim
doblers per pagar-ho hem d'anar a lluitar per aconseguir aquests
doblers a un altre lloc; i els aconseguirem, perquè estam a punt
d'aconseguir-ho. I aleshores, en un mig termini, si nosaltres
tenim els doblers per fer aquestes inversions, què aconseguim?
Aconseguim que el que sempre hem defensat, ho he dit aquí
20.000 vegades i li repetesc, que jo mai no llevaré l'aigua als
pagesos; vol que li torni a repetir?, mai llevaré l'aigua als
pagesos. Doncs, el mateix, donar a aquests pagesos la possibilitat
d'utilitzar aquesta aigua, naturalment sense cost o a un cost que
valgui la pena, perquè si no per a tot això no importa que facem
aquest viatge. Es tracta de posar aigua d'aquesta per poder-la
utilitzar els nostres pagesos, i això ho farem, com deia ahir.

ordenar el nostre creixement econòmic, naturalment turístic,
que és el principal. El model de creixement turístic, a partir
de la llei de moratòria turística, exigeix, precisament, que no
es pugui incrementar el nombre de places turístiques en
termes generals a l'època punta, i que facem la política
perquè aquests turistes venguin a l'altra època de l'any. Però
és que, a més, efectivament, des del primer dia proposam un
model d'ordenació del territori, que és això, una ordenació
del territori, un model que vol fixar el sostre poblacional, el
sostre d'edificabilitat, que ens posem d'acord tots, tal i com
estableix la Llei d'ordenació del territori, sobre quin és
aquest sostre. I és al que el convidam i al que el convit
públicament, a que sigui capaç, amb la llei d'aquest
Parlament, d'establir aquest límit que faci que no estiguem
aclaparats el dia de demà; aquest límit de desenvolupament
que faci que puguem tenir un creixement sostenible.
Creixement, perquè això és el que ens separa a vostè i a mi,
naturalment, però creixement sostenible, un creixement cap
a la qualitat, un creixement cap a la cultura de la
rehabilitació, un creixement cap a la cultura de no haver
d'emprar necessàriament més territori nou, almenys de
forma constant.

Després diu que la llet es ven; a mi, i m'acaben de passar una
nota, em diuen que és incert el que vostè ha dit de la venda de la
quota lletera de Menorca. Jo no voldria entrar en una discussió,
però em diuen que és incert. En tot cas, quina és la realitat? La
que li deia ahir, que gràcies a la Llei de règim especial s'ha pogut
limitar la venda de quota lletera fora de les Illes Balears d'una
forma important. I que la llet va millor? Naturalment que va
millor, però va millor que no anava perquè fa dos anys era una
situació molt preocupant, i en aquests moments hem pogut donar
unes ajudes a tots els ramaders, unes ajudes de millora de la
cabana, de millora de la quota, d'eradicació de les malalties, unes
ajudes per vaca a cada pagès que l'ajuden a tirar endavant. Això
ho hem fet nosaltres, per intentar precisament que la llet vagi bé.
I vostè diu que es ven, no sé quants quilos s'han venut, no sabia
que la llet es vengués a quilos, però bé.

I això és el que hi ha aquí plantejat, el que passa és que
a vostè no li interessa debatre aquesta llei d'ordenació del
territori, naturalment; perquè miri que el convit, amb bones
paraules i amb les fites ben clares: anem a posar el sostre de
desenvolupament, anem a dir quanta gent cap aquí; anem a
dir quin és el sostre d'edificació que podem fer, i després,
per llei, establir les mesures que garanteixin que això serà
així. Així de senzill, sense crear por ni incertesa, ni sense
crear falses alarmes.

(Murmuris).
Sensació d'aclaparament. Miri, vostè ve a aquest debat a
plantejar el tema que sense cap dubte és el tema crucial i serà el
tema crucial al llarg del dia d'avui, vostè xerra de sensació
d'aclaparament, vostè xerra de densitat de població; que no
podem fabricar més quilòmetres quadrats, que no podem fabricar
més paisatge. Vostè, estic d'acord, planteja una situació que jo
crec que en aquests moments, ho hem dit moltes vegades, és real
en certa mesura. Nosaltres coincidim amb el fet que aquí, a les
Illes Balears, existeix en certs moments, sobretot en èpoques
puntes de l'estiu, una certa sensació d'aclaparament; efectivament
això és un fet real i això és així. I precisament perquè això és així
nosaltres tenim la responsabilitat de prendre les mesures per
corregir això de cara al futur; i per això nosaltres treim les lleis,
els ordenaments i les mesures perquè això no pugui succeir el dia
de demà. Què feim? Treim primerament una llei que pugui

Vostè diu que el Pla Mirall ha estat un pla que ha estat
perjudicial per a les Illes Balears; vostè diu que el Pla Mirall
és un pla que és una campanya, que no serveix per a res, que
es fan coses on no s'han de fer. Miri, el Pla Mirall, Sr.
Sampol, és probablement el pla més ambiciós de
rehabilitació i de cultura de la rehabilitació que s'ha fet mai
aquí, a les Illes Balears. Aquest Pla Mirall l'únic que fa, tal
com ens havíem compromès nosaltres des del primer
moment, és ajudar als ajuntaments, amb competències que
són seves, a dur la càrrega d'aquelles infraestructures que
ells han d'assolir. Què vull dir? Nosaltres ajudam als
ajuntaments a què puguin recuperar aquells carrers que
estan fets malbé; nosaltres ajudam als ajuntaments a què
puguin soterrar aquell cablejat que molesta, que perjudica
els veïnats, els visitants i tothom; nosaltres convidam als
ajuntaments que, per iniciativa seva, puguin ajardinar
carrers, ajardinar places, que puguin rehabilitar façanes, que
puguem fer les façanes noves, que puguem pintar les
façanes les que ho necessitin. En definitiva, cultura de la
rehabilitació, però la competència és de l'ajuntament; la
competència és municipal, són els ajuntaments els qui
proposen els projectes, són els ajuntaments els qui executen
els projectes. I mira per on, resulta que tot això que vostè
critica els seus ajuntaments són els primers que s'hi han
apuntat, resultat que tots els seus ajuntaments, quan vostè va
sortir el primer dia i va dir és que el Pla Mirall és un
desastre, tots li varen dir: deixeu anar que ens interessa.
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Naturalment, resulta que són els primers en apuntar-se a fer
aquest tipus de millora de rehabilitacions. Primer, el que fan és
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i és el més
importants i és el primer, perquè són projectes de millora de
l'entorn urbà, són projectes de millora del nostre paisatge, dels
nostres municipis, dels nostres pobles i de les nostres ciutats. I,
en segon lloc, fan que tenguem més oportunitat de
desenvolupament econòmic, perquè el que feim és fer els nostres
pobles i els nostres municipis més atractius, més habitables; que
convidin a poder gaudir, visitar i conèixer i a conservar allò
nostre. Perquè exactament igual, i vostè no ho ha dit perquè no
li interessa dir-ho, hem posat en marxa 3.800 milions de pessetes
de rehabilitació també de monuments arquitectònics, tipus
esglésies, seus, convents, que necessitaven tots aquests pobles,
i en té vostè un exemple, feim l'església de Sineu, sense anar més
enfora, que en aquests moments està en obres, i que serà una de
les esglésies que gràcies a aquesta ajuda, gràcies a aquestes
rehabilitacions, es recuperarà, en aquest cas per a bé dels
sineuers i de les sineueres.
Però miri, jo voldria no estendre-me massa, assegurar-li que
el fet que vostè pugui xerrar d'endeutement; miri, cada
ajuntament ha de ser responsable de les seves possibilitats
d'endeutement i de les seves possibilitats d'on pot arribar. El
Govern balear, no es preocupi, ho té clar, vagi al Banc
d'Espanya, vagi a les dades d'endeutement, i el Govern balear, en
aquests moments, és una entitat exemplar en aquesta matèria,
afortunadament, i no per res, sinó perquè estam immersos dins
un procés on no podem estirar més la mànega, perquè no
podríem. Per tant, nosaltres hem prioritzat la nostra despesa, en
aquest cas per ajudar als ajuntaments; quan hem hagut d'anar a
una altra administració anant-hi.
Les obres del clavegueram són obres que fan els consells
insulars i que nosaltres ajudam a fer perquè els pagam cada any
300 milions de pessetes, perquè puguin executar aquests
projectes; i que, a més, des de fa molts anys, es duen endavant.
Naturalment, vostè em xerra de la publicitat. Miri, jo podria
dir-li que vostè no em pot dir això quan vostès, no dues planes,
el Consell Insular de Mallorca, amb una campanya que es deia
Illa de Progrés, en feia dues cada setmana de planes. Se'n
recorda, Illa de Progrés. Però és que a mi em pareix bé, vull dir,
a mi em pareix bé. I per què? Bé, però és vostè que la feia, el
Consell Insular de Mallorca, ah, però clar, el que no pots fer és
anar a acusar l'altre quan tu has estat el primer que has caigut.
Clar, la campanya de publicitat i les campanyes de publicitat,
500.000 o 50 és igual, perquè crec que estan ben emprats aquests
doblers, tots els doblers; i per descomptat no torni deixar aquí
falses xifres que són absolutament falses, perquè això de 1.500
milions de pessetes li puc garantir que això s'ho ha inventat per
quedar bé davant la televisió i que el vessin i diguin, mira aquest,
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1.500 milions; el pròxim cop no sé perquè no diu 10.000, n'han
gastat 10.000 i ja ho veurem, que encara quedarà millor.
Miri, no és seriós, sota cap concepte. Però escolti, el cost
d'aquestes campanyes de conscienciació de promoció de la
nostra terra, de les nostres Illes, els assumesc i si costassin
cinc vegades més crec que també les hauríem de fer, i jo
defensaria, vendria aquí en el meu Parlament, en el meu
Govern a defensar que es fessin, com si costen 50, estan ben
invertits. Crec que tots els doblers que es puguin invertir
precisament en fer que la publicitat sigui això, sigui donar
a conèixer als ciutadans la seva realitat, la realitat, sigui
donar informació als ciutadans, que això és la publicitat; tot
el que sigui que els ciutadans d'aquestes Illes estiguin
conscienciats que efectivament ho tenim tot per aconseguirho tot, perquè tenim la gent, sí senyor, tenim el poble, tenim
el somriure, tenim Formentera, tenim Eivissa, tenim
Menorca i tenim Mallorca, efectivament això és molt
important per al nostre poble. I jo crec que estan ben
invertits aquests doblers, és important que tots tenguem
aquesta consciència col•lectiva del que som, del que
estimam i cap on podem anar, i que sapiguem que el futur
està en les nostres mans, i que els ciutadans tenguin
consciència d'això, jo crec que això és important, és molt
important.
I vostè em diu que desconfiïn, supòs que anava per a mi,
no?, que desconfiïn de jo. Miri, jo crec que l'únic que pot
plantejar aquí desconfiança és vostè, i li dic sincerament. Jo
crec que vostè sí té i ha demostrat, li diré amb calma, però
amb la profunditat que pugui, vostè sí que ha demostrat
efectivament poder generar desconfiança; almanco enganya,
perquè jo crec, i li dic amb bones paraules, que com li vull
demostrar a vostè, amb moltes coses enganya, no només
amb els 1.500 milions de pessetes, que també enganya, o
amb qualsevol cosa d'aquestes, o amb què han pujat els
preus dels bitllets; no, no, amb coses que són fins i tot jo
crec que més importants. Jo defens el que vostè digui, que
vostè defensa el medi ambient, que s'aturin totes les
urbanitzacions, que està en contra de la incineradora per
tractar els fems, que vol més sostre competencial, com li he
dit per a la nostra economia, que defensi una política més
intervencionista de més català per a tothom; molt bé, que
defensi una política de transports sense carreteres, o sense
carreteres noves; o que defensi una política de transport,
com diu també del tren, etc. Molt bé, jo això bàsicament ho
he d'acceptar i ho accept, el que passa és que la realitat,
quan anam a analitzar la seva actitud és distinta. Resulta que
vostè promet això, però després fa el contrari.
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M'explicaré: català. Miri, vostè efectivament defensa una
política que vol fer que la gent conegui de forma entre cometes
obligatòria el coneixement del català, molt bé. El Govern aprova
a la seva normativa els nivells d'exigència per a l'accés a la
funció pública del català; el Sr. Sampol posa el crit en el cel
perquè el Govern demanava nivell A a tots els seus funcionaris.
El Sr. Sampol surt i diu: això és un desastre, aquests són una
nul•litat, això és un passa tothom, això no serveix per a res,
vostès demanen l'A, és un desastre, molt bé. Després vostès
arriben al Consell Insular de Mallorca i quan tothom esperen que
vostès, quan han d'exigir el català per als funcionaris, demanin,
supòs que, home, el nivell B, el nivell C, resulta que vostès
també fan el mateix que hem fet nosaltres, demanen l'A. Però
clar, resulta que, per exemple, fins i tot l'Obra Cultural Balear en
aquell moment critica aquesta decisió seva; una persona tan poc
sospitosa com la Sra. Aina Moll fa unes declaracions m'agradaria trobar-les perquè són dignes de veure-se- dient que
no ho entén, que està defraudada, que no entén com és possible
que vostès no hagin complert amb el seu propòsit i hagin exigit
una cosa distinta.
Jo, des del meu punt de vista, crec que això és enganyar la
gent, és a dir, això és una cosa, demanar que per a ells quan som
oposició han d'exigir un nivell de català, però en parlar de mi no
ric, quan hi som nosaltres demanam el mateix que ells. Però clar,
tots aquells que feien tant de renou quan érem nosaltres que ho
provàvem, ara ningú diu res, la prova està i no passa res.
La joia probablement de la seva -Sr. Sansó, també n'hi haurà
per a vostè si en vol- incoherència és la política dels fems. No,
i deia allò del Sr. Sansó, perquè efectivament, el Sr. Sansó té
unes declaracions que són increïbles, el Sr. Sansó, després que
vostè va sortir un dia i va anunciar que: aquests de Madrid ara
ens diuen que no hem de pujar el sou als funcionaris; i vostè tot
d'una va sortir i diu: pujarem el sou als funcionaris. Què ha
passat? El Sr. Sansó, a un diari d'aquestes Illes, dia 5 de gener
del 98, deia: ara pagam haver fet de valents amb els funcionaris,
vàrem proclamar als quatre vents la pujada de sous i això es va
prendre com una provocació. Després, a cada reunió que fèiem,
a cada conversa que teníem amb els sindicats, ja venia marcada
per l'entrebanc d'aquell anunci. Un anunci -ho deia el Sr. Sansó,
no ho dic jo, ho deia vostè- molt més polític i de cara a l'opinió
pública externa que per arreglar un problema real intern;
pecàrem de manca de prudència i això en política es paga. N'hi
ha més, a un altre periòdic deia: Fue un error que todo el mundo
hablase más de la cuenta sobre el incremento salarial como hizo
Sampol, tal, tal. Vostè va dimitir per això crec, crec que va
dimitir com a cap de personal per aquesta qüestió.
Jo crec que això és una incoherència i li deia que allò dels
fems és probablement la seva joia d'aquesta incoherència i
incongruència que vostè m'intenta dir a mi que desconfiïn de jo.
Miri, l'any passat ja en vàrem xerrar, enguany encara en
xerrarem, vostè va fer tota la darrera campanya electoral o una
part important, des del meu punt de vista, basada, precisament,
en la política contra la no incineradora; vostè va fer una
campanya electoral dient no a la incineradora, no a la
incineració, hem de desmantellar la incineradora, hem d'aplicar
compostatge i reciclatge per a tot i res d'incinerar. Això és molt
respectable, sense cap dubte, el que passa és que això va ser una
promesa electoral i una campanya electoral. Jo li vaig demanar

què passava amb aquesta contradicció que vostè feia. I vostè
em va dir: què passa -això està al Diari de Sessions, està a la
pàgina 1.814, 9.10.96-, vostè em va dir: què passa amb la
incineradora? Jo agraesc d'una vegada per totes en aquesta
tribuna que em permetin pujar aquí, amb el programa
electoral del meu partit a les autonòmiques i municipals,
vostè, Sr. Matas, m'acusa d'incomplir el programa, m'acusa
d'enganyar els electors per no haver aconseguit tancar la
incineradora. I afegeix: si ells governassin, si ells i el Partit
Popular governàs al consell insular estaria avui tancada la
incineradora? Amb el 14% dels vots que té el PSM hem
contribuït a paralitzar el 50% de la incineradora, de quatre
forns, amb 14% de vots, n'hem paralitzat dos.
Ara quan pugi aquí vostè ha de dir, crec, Sr. Matas, no
hem tancat cap ni un dels forns que hi havia, sinó que hem
tornat, bé, a enganyar o a no dir la veritat, i la veritat és que
tenim un forn més, ara en tendrem tres. Clar, però vostè em
dirà: home, escolti, no un segon que això té molla, un
segon; no, és que amb el 14% n'aturam un de forn. Clar, és
ver, o sigui que ara encara amb el 14% aturaran el 25% de
la incineradora. Exacte, no, alerta, que encara pot pujar aquí
i dir que amb el 14% aturarà i es posarà medalles. Miri, jo
crec que això, insistesc, és un engany, perquè crec que vostè
sap perfectament que vostè ha hagut d'accedir al darrer
moment a què es posàs en marxa el tercer forn i que haurà
d'accedir a què es posi el quart, el que passa és que no ho
pot dir; vostè s'estima més no dir-ho abans de les eleccions,
a veure si passen les eleccions i els meus estan tranquils, i
després ja posarem el quart forn. Però això sí, jo tal vegada
m'he expressat malament, perquè resulta que el tercer forn
no és un forn, no és un forn, hi entren fems per aquí, no sé
què passa aquí i surten cendres, però no és un forn, no és un
forn; perquè vàrem haver de canviar fins i tot a la premsa,
dient que no era un forn, no, no, era una cosa que crema
però no és forn.
Clar, el problema és que si són seriosos, vostè sap que a
la gent li hem de dir que nosaltres hem de donar tot el suport
del món al reciclatge i al compostatge; hem de donar tot el
suport del món al "trillatge" i ho feim; i que la nostra
política i la nostra voluntat, sense cap dubte, és de potenciar
aquestes formes alternatives d'eliminació de residus sòlids.
Però que hi ha una realitat que passa a tot el món, és una
realitat que passa a Alemanya, on el 65% dels residus es
cremen, i naturalment és una realitat que està comprovada,
està contrastada, i que crec que és bo que expliquem als
ciutadans i que ens llevem les caretes i que expliquem
realment, escolti, miri, a mi no m'agrada la incineradora,
però és que resulta que tanmateix de cada 100 bosses de
fems que hem de produir n'hi ha 65 que no les podem
reciclar de cap manera, perquè això passa a Alemanya,
passa a Dinamarca, passa supòs que als llocs d'Europa més
importants, i aquí ens passarà igual, perquè no hi ha altra
forma. Vostè és el responsable, precisament, que el 30% de
fems s'hagi de posar una altra vegada a l'abocador; vostè és
el responsable de l'impacte ambiental que això produeix.
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Urbanisme, que hi ha un tema que m'interessa treure-li molt,
per demostrar-li la seva desconfiança. Son Bunyola, en som de
Son Bunyola? En som. Jo estic d'acord amb un producte de
qualitat, estic d'acord amb la qualitat com una forma
d'incrementar la riquesa, sobretot de llocs que realment ho
necessitin. Molt bé, hi ha altres productes amb els quals també
hi estic d'acord i que vostè també coneix, tenim l'hotel del Sr.
Branson a Son Bunyola, a Banyalbufar; tenim s'Atalaia de Sóller
i també tenim la proposta d'un hotel a Cala Tuent, però aquest no
és dels seus i aquest no va bé. Bé, l'any 1996 jo li vaig criticar en
aquesta tribuna precisament el rebuig del seu partit cap a aquest
projecte, i vostè em va contestar -a la pàgina 1.804 del Diari de
Sessions-; Son Bunyola, a veure si ens situam, Son Bunyola és un
hotel que es fa a la Serra de Tramuntana, a Banyalbufar, un hotel
que és propietat del Sr. Branson, que és un empresari britànic
molt conegut i que efectivament du endavant aquest projecte
d'urbanització d'una part de la Serra de Tramuntana. Vostè, quan
jo el vaig criticar, em va dir: Sr. Matas, vostè és l'única persona
que ha criticat públicament l'Ajuntament de Banyalbufar per
impedir Son Bunyola; Sr. Matas, és que ni la Serra de
Tramuntana hem de respectar. Ho va dir aquí, ni la Serra de
Tramuntana hem de respectar, Sr. Matas. Milionaris i doblers per
comprar i edificar els racons més bells de Mallorca ens en
sobren, n'hi ha per tot el món, és que ho hem de vendre i
urbanitzar tot, fins el paradís aquest de Son Bunyola a
Banyalbufar, això també? És aquest el seu projecte?

En va fer una altra que també és interessant, Santanyí.
Vostè va anar a Santanyí i es veu que va dir a la seva gent
que allò dels Pujols no es faria mai perquè vostès eren gent
de principis, gent seriosa, etc. Això és el que diu el periòdic,
perdoni, això és el que diu un regidor seu, el Sr. Amengual,
sí crec que nom Amengual efectivament. Miri, el Sr.
Amengual, que és qui fa aquestes declaracions, també
s'equivocava perquè el Sr. Amengual va dir que vostès li
havien dit això, va dir que vostès no farien aquestes
urbanitzacions i va dir que vostès no havien estat capaços de
fer la mateixa pressió que havien fet amb altres projectes, i
posava l'exemple dels Canons, que realment tampoc no és
l'exemple més afortunat, perquè aquesta és una altra. Doncs
bé, vostè va dir que allò era el dia més feliç de la seva vida
i el Sr. Amengual li va contestar que el dia més feliç de la
seva vida, que era el dia dels Canons, era el dia que s'havia
aprovat aquesta urbanització de Santanyí. Doncs bé, jo crec
que vostè, en declaracions d'aquest senyor, tampoc no ha
estat fidel als seus principis i als seus plantejaments. Jo crec
que un regidor del seu propi partit, del PSM, surti dient
precisament que se sent enganyat dient que vostè li va
prometre que no urbanitzaria aquest projecte, i després el
resultat ha estat que s'ha pogut urbanitzar aquest projecte, jo
crec que és una mostra, insistesc, d'aquest engany i una
mostra d'aquest distint tarannà que vostè té per a unes coses
i per a les altres.

Després a la contrarèplica, a la pàgina 1.814, em diu: i el
President de les Illes Balears ve aquí a xerrar de creixement
sostenible i de preservar el territori i ens diu que hem de tolerar,
que hem de permetre que s'urbanitzi la Serra de Tramuntana,
vaja home! Se'n recorda, vaja home!, ho va dir un poquet més
fort efectivament. Quin model és aquest? Urbanitzar els cims de
la Serra de Tramuntana, aquells alzinars que besen la mar, això
fa empegueir. Perdoni'm, Sr. Matas, que m'indigni d'aquesta
manera, urbanitzar Son Bunyola, hi ha anat vostè, Sr. Matas, a
Son Bunyola?

Perquè clar, és distint que xerrem de Valldemossa o que
xerrem dels Pujols; és distint que xerrem de Marratxí, que
xerrem de Calvià o que xerrem d'altres municipis, clar, les
coses són distintes i segons el vent que a un li va. Allò dels
Canons, bé, jo crec que això sí que és evident, el Batle
d'Artà dient que era una postura totalmente incomprensible,
que se pretende desclasificar urbanizaciones que se
encuentran en un estado tanto o más avanzado que Es Canons
y en cambio esta urbanización se la saltan, són declaracions
del Batle d'Artà, del seu partit polític.

Sr. Sampol, fa uns dies va sortir que vostès havien arribat a
un acord per urbanitzar Son Bunyola i per fer l'hotel del Sr.
Branson. Han passat de negar-se a fer aquest hotel a modificar
una àrea protegida d'especial interès per la Len, per fer dins
aquesta àrea un hotel que en bona part és de nova construcció,
per a 180 places. No som jo qui ha canviat, és vostè, Sr. Sampol,
qui ha canviat; és vostè a qui ara convé fer aquest hotel i fa
aquest hotel, no som jo que he canviat. Vostè quan em deia: s'ha
de permetre que s'urbanitzi la Serra; vostè, quan em deia: si no
coneixia aquest paradís, vostè coneixia també ja en aquell
moment que tal vegada era necessari crear riquesa a
Banyalbufar; que tal vegada era necessari poder, dins el respecte,
donar riquesa a una zona efectivament de vegades maltractada;
vostè deia que sobraven rics i vostè el que ha fet ha estat, al final,
arribar a un acord amb el Sr. Branson, que no hi entraré més en
l'acord, i que, efectivament, fa que Banyalbufar, que la Serra de
Tramuntana tengui aquest hotel.

Bé, jo pens que els polítics han de tenir una paraula,
pens que els polítics han de dur endavant i complir la seva
paraula i no realment una altra. El ciutadà ha de saber que
les coses que es fan són les coses que es prometen i que un
ha de ser realment coherent amb allò que promet i amb allò
que fa.
I jo vull acabar dient, Sr. Sampol, que vostè no em pot
xerrar a mi de desconfiança, vostè no em pot dir desconfiïn
de jo, perquè nosaltres sempre a la societat balear li hem
complert el que li hem promès; saben què és el que
representa la nostra ideologia, saben que la nostra ideologia
està identificada amb la societat balear, hi ha estat de
sempre i esper que continuï durant molts d'anys, i saben al
que nosaltres ens comprometem i el que feim. Tenim un
programa electoral, duim aquest programa electoral
endavant i als quatre anys passam comptes davant els
ciutadans, i això és el que ens dóna credibilitat davant els
ciutadans. I jo, davant la seva afirmació de desconfiança
dels que riuen, jo també li diria que desconfiï dels que
sempre ploren i dels que enganyen. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Torn de contrarèplica, Sr.
Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Com a mínim li he
pujat el to de veu al President, havia estat tot el dia coll tort, ara
veim que era una posa. Hauré de seleccionar els temes, ho
comprendrà, tenc deu minuts i vostè m'ha replicat més d'una
hora.
Bé, em demana el Sr. Alorda, em diu que demani al Batle
d'Inca, era per aquí fa una estona, se n'ha anat, a veure si no ha
estat un fidel col•laborador per aconseguir l'hospital d'Inca? Això
m'ho diu el Sr. Alorda. I jo li dic que no ens parli de sortir a les
fotos, sobretot, vostè treu titulars: Matas gasta 700.000 pesetas en
fotos en sólo cuatro días. En tot cas, la foto del Sr. Alorda no
costava ni una pesseta. Vostè, i pos per testimoni els 20 o 30 o
40.000 ciutadans que ja hi deu haver que tenen foto amb vostè.
Bé, en parlar d'autonomia ens ha dit que el Sr. Pujol no vol
café para todos. Jo tampoc que no ho vull, jo el que vull és
l'esmena que vàrem proposar a l'Estatut d'Autonomia, que
proposava que les Illes Balears fossin reconegudes com una
nacionalitat històrica, i de moment vostès han votat en contra i
ja han anunciat que votaran en contra al Congrés dels Diputats.
I per cert, el partit del Sr. Pujol ha presentat una esmena que diu
que les Illes Balears són una nacionalitat històrica, per tant. De
totes maneres jo no esper que les coses me les arregli el primo de
zumosol, aquí els nostres problemes ens els hem d'arreglar
nosaltres, no ens els ha d'arreglar el Sr. Pujol. A pesar que el Sr.
Pujol sí que va dir una cosa respecte a Balears, va venir i va dir:
donarem suport al règim econòmic i fiscal diferenciat de les Illes
Balears. I ho ha complit, per sort seva, perquè ara he llegit
articles i declaracions del Sr. Rami, i avui mateix, aquests dies
mateix, vostè s'ha omplert la boca que per exemple els estudiants
universitaris tendran beques per a desplaçaments; que els
familiars dels malalts rebran subvencions; que el preu del gasoil
no podrà ser superior a les Illes Balears; que les tarifes
elèctriques tampoc no podran ser superiors a les de la península;
que el Govern central haurà de fomentar l'energia solar i eòlica;
haurà de potenciar l'agricultura, la pesca, el transport ferroviari,
totes aquestes esmenes, i vostè ho sap, les va presentar el partit
del Sr. Pujol. No se'n va dur res d'aquí, ens va deixar una
promesa ben complerta; tot això a proposta del PSM.

És més, gràcies a aquesta coalició, perquè ara pareix que
perquè siguem socis jo he de ser el culpable de tot el que
declari el Sr. Pujol, gràcies a aquesta coalició vaig poder ser
present a Brussel•les a donar-li suport a vostè el dia que
defensàvem l'informe Viola per al reconeixement de la
insularitat. I vàrem ser l'única regió europea que hi va haver
dos representants que parlaren, presidents de comunitats
autònomes, presidents de regions europees, i jo, un portaveu
de l'oposició, que no pinta res, vaig poder intervenir a
Brussel•les a defensar aquell projecte. Tot això és el que
n'han tret.
Tema d'aigua. A Campos hi havia un projecte per dur
l'aigua de Sant Jordi, per dur l'aigua de Palma, un projecte
que estava valorat en uns quants de mils milions de
pessetes, declarat d'interès nacional pel Consell de
Ministres, i no només no s'ha executat, sinó que quan s'han
posat en marxa depuradores a Campos, no a Sant Jordi,
depuradores a Campos, en lloc d'adjudicar-se l'aigua
depurada als pagesos que la tenen sol•licitada des de fa
anys, l'han adjudicada als camps de golf. I això no m'ho ha
dit qualcú, m'ho ha dit el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, perquè ha sortit publicat. No com aquests retalls
que du vostè; si parla del Diari de Sessions mostri el Diari de
Sessions, no mostri un apunt seu que manipula les meves
paraules.
Quotes lleteres. Miri, no el culp, un president que parla
d'entranyables xotets no és rar que no sàpiga que les quotes
lleteres es mesuren en quilos. Sr. Cardona, faci el favor
d'informar el seu president.
El català. Resulta que s'ha passat tot l'any a les
entrevistes que li feien, que no treien cap a res, i sense més
ni manco deixava el periodista descol•locat perquè deia: el
PSM vol obligar tots els castellanoparlants a aprendre el
català. Tenc tres o quatre entrevistes en què ho ha dit. Ho va
dir l'any passat, no duc el Diari de Sessions perquè no puc
perdre tant de temps com vostè, o no em fan la feina que li
fan a vostè. I què ha passat ara amb el català al Congrés dels
Diputats? Que el PP presenta una esmena, bé, perdó, què
defensava el PSM? Que les dues llengües oficials de les
Illes Balears fossin iguals, fossin exactament iguals. I el PP
ara, en el Congrés dels Diputats, presenta una esmena que
diu: que els governs hauran de prendre les mesures
necessàries para asegurar su conocimiento y crearán las
condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos
lenguas. Ara el Sr. Matas obligarà tots els castellanoparlants
a aprendre el castellà; home, el que em receptava a mi s'ho
apliqui a vostè. Comenci a donar explicacions ara als pobres
vellets que venien i ara: no, tendremos que aprender el
catalán. Tranquils. Vostè tot el que m'ha dit a mi durant tot
l'any s'ho apliqui a vostè.
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Ara que em culpi de la decisió que vàrem prendre en el
Consell Insular de Mallorca Esquerra Unida, el PSOE, Unió
Mallorquina i el PP, amb els vots en contra del PSM, de no
exigir el grau de català que nosaltres volíem, i nosaltres votàrem
en contra i que m'en doni la culpa; miri, per respecte a aquesta
cambra no pronunciaré la paraula, perquè això és voler enganyar
tota la gent. Nosaltres votàrem en contra, Sr. Matas, ho demani
als que hi eren, la Sra. Estaràs hi era, li digui Sra. Estaràs que no
ha dit la veritat; ah, se'n fot, home!
Bé, la incineradora, a veure, aclarim-nos. O jo som el
culpable del problema del fems que ara hi ha a Son Reus perquè
n'he aturada mitja o no he aturat res? Com quedam? Perquè el
que no pot ser és que em culpi de no aturar res i que em culpi
dels problemes que hi ha per haver-ne aturat la meitat. La realitat
és una cosa, que quan nosaltres entràrem al consell el projecte
era d'incinerar el 100% dels residus, i ara hem presentat a
l'Ajuntament de Palma i al Govern balear un projecte per reciclar
200.000 tones; de les 400.000 i busques que produïm hi ha un
projecte de reciclar 20.000 de voluminosos; 30.000 de compost
de qualitat i 150.000 de compost i reciclatge de matèria
inorgànica. I amb els rebutjos què farem? El que vostès diran. Si
volen que vagin a un abocador aniran a un abocador, si volen una
planta de metanització farem una planta de metanització, si volen
un tercer forn, que ha de ser una mica especial, però que serà un
tercer forn, farem el que vostès diran; serà un tercer forn. Però el
problema quin és? Que vostè bloqueja la solució. Que amb
l'Ajuntament de Palma ja han arribat quatre vegades a un acord
i el Sr. Matas bloqueja la solució. Per què? Perquè vol que el
consell arribi al 99 amb el problema dels fems sense resoldre. I
el compromís de modificar el pla director no l'ha complit. I no
només això, sinó que no deixa a Palma que cedeixi els terrenys
al consell per ubicar les plantes de reciclatge i de compostatge,
perquè la gent ho ha de saber, només es poden situar a Son Reus
perquè el pla director diu que els únics terrenys que hi ha a
Mallorca per reciclar les plantes de reciclatge, del tractament de
residus en general, són Son Reus. I si l'Ajuntament no dóna, no
cedeix terrenys, no poden fer res més; ens tenen fermats, estam
en les seves mans, Sr. Matas.
Banyalbufar. Bé, Banyalbufar, l'any passat no li vaig poder
replicar el que volia perquè el projecte no era d'un hotel a Son
Bunyola, Sr. Matas. L'any passat, -faré una miqueta d'història i
m'ha de deixar temps, Sr. Huguet- quan el PSM va guanyar per
majoria absoluta a l'Ajuntament de Banyalbufar, el Sr. Branson,
un multimilionari, havia comprat més d'un terç del terme de
Banyalbufar, les possessions de Son Bunyola i Son Valentí; i a
l'ajuntament hi havia un projecte no d'un hotel, hi havia un
projecte de 25 xalets dins la Serra de Tramuntana, a les
muntanyes de Banyalbufar, més uns bungalows a Son Bunyola.
I què va fer l'ajuntament del PSM? Suspendre normes
subsidiàries, requalificar les normes subsidiàries, i en aquest
moment Banyalbufar té 18 quilòmetres quadrats i a 17'5
quilòmetres no s'hi pot edificar; totes les muntanyes estan
protegides. I negocia, efectivament, amb el propietari de Son
Bunyola la possibilitat de construir un hotel de luxe de tamany
mitjà, de 180 places, efectivament, com La Residencia de Deià,
per entendre'ns. Però no només això, sinó que es permet que
edificacions existents puguin tenir un canvi d'ús per a usos
turístics, perquè comprenem que en aquest moment és molt
difícil que aquestes grans finques de muntanya tenguin una
rendibilitat econòmica. I nosaltres volem que els nostres fills
mengin també, i nosaltres menjam cada dia.
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Per tant, quin és el projecte? Protecció total de la Serra
de Tramuntana, un hotel de luxe a Son Bunyola, a una
edificació ja existent que, naturalment, s'haurà d'ampliar; i
no només això, sinó un pla per a les marjades de
Banyalbufar, un pla de recuperació de les vinyes de
malvasia, que abans de la fil•loxera totes aquelles marjades
estaven sembrades de vinyes de malvasia. És a dir que
hagués passat si vostès haguessin governat? Que avui,
d'aquí quatre anys, a Banyalbufar hi hauria més de 50
xalets, ja dins la Serra de Tramuntana, amb les finques
parcel•lades, amb camins tallats; naturalment hi hauria els
bungalows a Son Bunyola i l'hotel d'En Branson, no de 180
places, segurament de quatre o cinc-centes, que les marjades
de Banyalbufar s'estarien esbucant; mentre que d'aquí a
quatre anys, a Banyalbufar els excursionistes podran
passejar lliurament per la Serra, podran passejar lliurament
dins la finca de Son Bunyola, gràcies a un conveni amb la
propietat; hi haurà un hotel, un hotel de cinc estrelles, no sé
si n'hi ha de més de cinc estrelles, i les marjades tendran una
alternativa econòmica amb una cooperativa, amb una
bodega que donarà una alternativa econòmica a l'agricultura
de Banyalbufar i veurem unes marjades restaurades.
Això són els dos models, el seu i el nostre per a
Banyalbufar. Tenim un altre projecte per a Sóller, per
exemple, que consisteix també en protegir les muntanyes de
Sóller i cercar una alternativa econòmica, deixant construir
al poble i al que és tota aquella vall de Sóller. I què ha
passat? Que es va organitzar una gran manifestació. Jo
record que tenguérem una conversa aquí a fora, vostè, el Sr.
Antich i jo, i jo vaig dir: hauríem d'arribar a un gran pacte
urbanístic per a no agredir-nos en temes d'Estat, com és
l'urbanisme i, sobretot, en la disciplina urbanística.
Setmanes més tard es va promoure una manifestació a
Sóller, uns centenars de persones, bé, manifestació si es pot
dir manifestació a aquella salvatjada, i al capdavant
d'aquella manifestació, damunt les escales de l'ajuntament,
hi havia el portaveu del Partit Popular, que arengava a les
masses; i sap què cridaven, Sr. Matas? Alcalde dimisión,
coche-bomba solución. Això és el pacte urbanístic: Alcalde
dimisión, coche-bomba solución. Això és el pacte urbanístic
de la por. Dies més tard el batle va demanar a alguns dels
que té més confiança, i què vos va passar, a què ve això?
Diu, és que ens varen dir que ens llevaríeu la feina: la por
del caciquisme. Això són les victòries electorals del Partit
Popular, la por del caciquisme.
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Aquest és el pacte urbanístic que jo volia fer amb vostè i
setmanes més tard, el seu partit arengava a la gent: Alcalde
dimisión, coche-bomba solución. Els fanatismes, Sr. Matas, perquè
ara ja sé que em replicarà amb altres temes, les cerqui dins el seu
partit, no les cerqui dins el meu partit. Perquè fanatisme és també
acusar-me de la urbanització d'Es Pujol, quan el PSM va votar en
contra i té un recurs d'alçada presentat davant el Ple del Consell
de Mallorca; i qui va aprovar Es Pujols varen ser els partits,
excepte Esquerra Unida, i el Govern, que té dos representants
dins la Comissió Insular d'Urbanisme. I jo a Santanyí vaig dir
que faria el que podria per protegir Es Pujols, no sé si ho farem,
encara no està la urbanització feta, però els ho he canviat per Sa
Talaiola, que és bastant més grossa que Es Pujols, a no ser que
vostè impedeixi al Consell de Mallorca protegir aquestes 89
urbanitzacions a la vorera de mar. I no m'ha contestat a la
pregunta, Sr. Matas, vostè és partidari que avui, a Mallorca, es
facin 89 urbanitzacions més, sí o no, 89 urbanitzacions
especialment a la vorera de mar; espais naturals verjos,
paradisíacs, que diria la Sra. Estaràs? Vostè vol aquestes 89
urbanitzacions sí o no? Contesti, que no m'ha contestat;
respongui. Torni sortir aquí i en lloc de treure cromos, amb
paraules meves que les ha escrit vostè, que no les he escrit jo,
digui sí o no, i digui si el seu partit impedirà al consell protegir
aquestes 89 urbanitzacions, entre elles la de Sa Talaiola.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
I Es Canons, per favor, si vostès s'han fos, vostès eren els
partidaris de protegir Es Canons, amb els nostres vots i els seus
bastava; dins la Comissió Insular d'Urbanisme el Govern i el PP
va sortir per no votar. Dins el Consell de Mallorca no ho votaren
a favor, el PSM va votar a favor de protegir Es Canons; què em
conta d'Es Canons? Bé, i encara està per veure si Es Canons
entrarà dins la suspensió i dins les desclassificacions que proposa
el consell o no, encara està per veure; jo no he tirat la tovallola
encara amb la protecció d'Es Canons.
Miri, Sr. Matas, jo crec que vivim un moment crucial a
Mallorca. El debat d'avui bàsicament és un debat de futur. Què
feim amb aquest país d'aquí endavant? Què feim amb aquesta
terra? Quan el Sr. Grosske parlava d'alarmes que s'han encès, jo
no sé si son alarmes, però jo vaig ser present al fòrum que va
organitzar el Consell de Mallorca a l'hotel Palas Atenea i va ser
un clam; hi havia tota la societat allà representada: sindicats,
associacions empresarials, grups ecologistes, tècnics
d'ajuntaments, arquitectes de prestigi, tot el món social estava
allà dins i pràcticament hi va haver unanimitat. Ens varen
demanar que aturem aquest creixement desmesurat.
El debat d'avui en dia, que ja és un debat preelectoral, és
aquest: vostès estan disposats a aturar aquest creixement ara o
estan disposats a esperar sis anys més? Perquè sis anys més
significa que d'aquí quatre anys, en aquest temps, vuit mesos
abans de les eleccions, encara no haurem aturat, aquest és el
debat que hem de tenir. I vostè, sense més comèdia i sense
dossiers que li han preparat, surti aquí i respongui: vull 89
urbanitzacions a la vorera de mar de Mallorca, sí o no? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, té la paraula
el Sr. President del Govern de la Comunitat Autònoma.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, en primer lloc, miri,
no són dossiers i no m'acusi de mentir ni de canviar les
seves paraules, diaris de sessions; si vol, ara, vostè i jo quan
acabem ens anam allà i li treuré pàgina a pàgina tot el que
he llegit, per no haver de manejar això, escolti, és literal;
vostè ho ha dit, està en els diaris de sessions d'aquest
Parlament, no m'acusi de mentider, no m'acusi d'expedients,
no sé que m'ha dit; Diari de Sessions, no m'he inventat res;
em digui el que vulgui però no em digui que li dic mentides
amb això, són les seves paraules. Igual que són les paraules
del Sr. Amengual, regidor del PSM quan diu que vostè li va
prometre una cosa, bé, ex-PSM, i no li va fer, escolti, són
les seves paraules.
Vostè diu que el Sr. Pujol va venir aquí i va fer
declaracions, m'ha espantat, perquè el Sr. Pujol quan va
venir aquí les declaracions que va fer, vostè les recordarà,
que ens varen espantar a tots molt perquè un periòdic,
precisament, -no, no, ja sé que a vostès no els espanta gens
ni mica, però a nosaltres sí- el Sr. Pujol, en aquelles
declaracions, que deia que les Illes Balears i Catalunya són
un mateix poble amb un mateix futur i, naturalment,
nosaltres som un poble distint, molt amics, però cadascú a
ca seva. I efectivament, amb aquesta amistat i amb aquest
esperit de col•laboració, entre el Govern de la Generalitat de
Catalunya i el Govern de les Illes Balears i amb la
intermediació del seu partit, ho he de dir, efectivament, hi
ha hagut processos on vostès han ajudat a construir aquesta
llei de la insularitat de les Illes Balears, i és cert, i jo li
reconec. És a dir, vostè ha ajudat que la llei de la insularitat,
amb les seves propostes, amb el que vostè vulgui, sigui una
llei que s'hagi aprovat a Madrid, en el Senat i en el Congrés,
i bé, jo crec que hem de reconèixer aquesta aportació.
Exactament igual que quan jo li vaig reconèixer que
efectivament vostès a Brussel•les intervenguessin, tampoc
no li doni, no, si està molt bé, però no li doni més
importància de la que té, està bé, està molt bé; efectivament,
que vostès intervenguessin a Brussel•les i que ens ajudassin
a defensar la batalla que nosaltres tenim del reconeixement
de la insularitat i que compartim. És a dir, això el que em
dóna, en tot cas, és més credibilitat, perquè al llarg del dia
em vénen i em diuen que resulta que la llei de la insularitat
no és res, i ara resulta que vostè diu aquí que, efectivament,
hem aprovat una llei que reconeix la insularitat, compensa
la insularitat, i vostè, d'una forma intel•ligent, i jo crec que
això és intel•ligent, el que intenta és sumar-se al carro de la
victòria; però em pareix bé i, a més, em pareix legítim, i li
don aquí, públicament, la seva part, que la té, sense cap
dubte.
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Exactament el mateix que va passar amb l'hospital d'Inca,
però al revés. Avui reacciona el Sr. Alorda, però reacciona tres
dies tard. Tots els periòdics varen publicar el dia següent
l'opinió, els criteris de l'oposició contra la campanya o el fet que
el Govern hagués aconseguit l'hospital d'Inca. Tots varen criticar,
bé, això ja ho veurem, no hi ha partida, això ens costarà doblers,
però això ja ho veurem, això és una promesa; jo crec que
l'intel•ligent és el que fa ara el Sr. Alorda, dir: escolti, no, que
nosaltres també hi hem influït; què vostès també han demanat
l'hospital? Molt bé, perfecte, si aquest és el camí. L'important, al
ciutadà l'únic que li preocupa és això; al ciutadà li és igual si ho
ha aconseguit vostè o ho ha aconseguit el Partit Popular o ho ha
aconseguit el Sursum Corda; el que vol el ciutadà de les Illes és
l'hospital d'Inca perquè ho necessita, i els ciutadans d'Inca
tendran aquest hospital, i això és l'important i no qui ho hagi
aconseguit.
Ara bé, vostè no m'ha contestat al que jo li he dit. Escolti, el
Sr. Pujol surt i diu: Galícia, Pais Vasco y Cataluña son una nación,
els altres a porgar fum. I jo li dic, home, i vostè on és? És a dir,
és que no l'he vist a vostè, vostè on és, señor formidable, vostè on
és? Això és el que influeix, això és l'important: saber cap on
anam, hem de tenir clares aquestes qüestions, jo crec que és bo
que el ciutadà les tengui clares.
I que li sap greu allò dels xotets, i per l'amor de Déu, i
entranyables xotets, i què vol dir? I perquè no llegeix el que
anava darrera de la paraula, perquè no explica a la gent: escolti,
miri, el president el que deia explicant el tema dels xotets era
com estava el tema de la cria, de les ajudes, de la problemàtica
d'aquests sectors. I que li he dit xotets, i ja em sap greu ara, Sr.
Sampol, però per l'amor de Déu, no s'ho prengui d'aquesta
manera.
No ha entès, i em sap greu, el tema de l'aigua depurada, no ho
ha entès, o jo m'he explicat fatal. És que no ho ha entès pel
següent: avui nosaltres oferim aigua depurada, per descomptat
per als camps de golf sempre, però hem ofert aigua depurada i
tenim projectes d'aigua depurada de reutilització amb pagesos,
se'n vagi a Capdepera i li demani al batle de Capdepera o al
tinent-batle. Miri, li explic: el problema de l'aigua depurada és
que reutilitzar-la costa molt. Quan nosaltres oferim aigua
depurada als nostres pagesos, com que costa molt la reutilització,
no és rendible la reutilització d'aigua depurada. Per això,
nosaltres en aquest moment hem de tirar l'aigua a la mar i,
lògicament, si hi ha qualque camp de golf que la compri, doncs,
li venem, res més faltaria, ens en sobra, se'n va a la mar l'aigua.
Això és el que ha d'explicar als ciutadans, se'n va a la mar. Tota
l'aigua depurada o una part molt important se'n va a la mar. Què
feim? Doncs nosaltres gastam, invertim doblers, esper que 10 o
15.000 milions de pessetes per fer que aquesta aigua pugui anar
als pagesos, m'explic, Sr. Sampol, és que ara no hi pot anar, ara
val més que vagi a camps de golf, si la tiram a la mar. El que
hem de fer és posar l'aigua als pagesos, i quan als pagesos els
surti a compte perquè reben aquesta aigua i els surti a compte
regar, doncs, perfecte; i qui diu pagesos diu tot el que pugui ser
reutilització d'aquest tipus d'aigua.
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I vostè xerra que nosaltres obligam ara amb una esmena
del PP a xerrar català a les Illes Balears. Per l'amor de Déu,
aclarim les coses perquè la gent es pot espantar i pot tenir
qualque sorpresa, que seria per a mi el més desagradable.
Miri, sota cap concepte, són vostès que varen proposar una
esmena aquí, a la reforma de l'Estatut, una esmena que
efectivament obligava o havia d'obligar, perquè vostès
exigien el coneixement del català i per tant ja m'explicarà.
Vostè diu: aquí serà obligació que tothom xerri el català i
serà obligació que tothom xerri l'espanyol; home, si això és
obligació per Estatut, jo el que li demanava i li he demanat
moltes vegades, li he dit: escolti, això no és una forma
d'utilitzar la llengua i el fonament de la llengua com a
vehicle d'unió entre els ciutadans d'una terra com la nostra.
I què farà amb aquells que no xerren català, i què farà amb
tota aquella gent que no sap mallorquí, menorquí o
eivissenc, què farà? Què farà, Sr. Sampol? Vostè es va
passar proposant això, jo ho entenc, però no és la proposta.
La proposta que es fa a Madrid és una proposta de fomentar
la igualtat de la llengua, naturalment; és el nostre propòsit,
està perfecte, jo crec que és el camí, hem de fomentar la
igualtat de la llengua. Això no vol dir imposar, ben alerta,
entre fomentar, que és el que posa l'esmena, i imposar jo
crec que hi ha una diferència molt important. És important
que nosaltres sapiguem defensar l'ús de la nostra llengua,
però insistesc, sempre fora imposicions. Jo crec que això és
una cosa que ens separa i crec que ho hem de saber explicar:
nosaltres no imposarem mai, jo li dic així de taxativament.
Nosaltres, per via de la imposició no hi anirem mai.
He aturat o no he aturat la incineradora? Per l'amor de
Déu, però, Sr. Sampol, ja està bé, digui la veritat. Escolti, no
és ver això de 150.000, hi ha 80.000 que esperen això que
no sé que li diuen, una planta, que no sé què li diuen que ha
d'acabar en incineració, n'hi ha 80.000. Digui la veritat, surti
aquí i digui la veritat, hi ha 80.000 tones que s'han de
cremar; ho digui, si no atura res vostè, l'únic que atura és el
forn per quan passin les eleccions, i després dirà que com
que no té majoria absoluta no ho pot aturar, però governarà
i seurà a la cadira, això sí que li anirà bé. Però aturar el forn
ben alerta. Clar, el problema és que vostè ara no pot amagar
la realitat que en aquests moments vostè ha firmat el tercer
forn i que, a més, haurà de posar el quart forn en marxa.
Vostè ha de sortir o crec jo que hauria de ser per ètica, per
simple criteri crec que de la bona política, hauria de ser
capaç de sortir i dir: escolti, miri, aquí la incineradora jo no
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l'aturaré, i aquí jo no puc impedir que es posi en marxa el tercer
o quart forn, perquè tanmateix no tenim on tirar els fems; i com
que no tenim on tirar els fems i els fems no es poden tirar a la
mar, i el tema de l'abocador, com vostè es pot imaginar, no és
culpa de l'Ajuntament de Palma, sinó que, en tot cas, serà culpa
de la seva imprevisió; el que està clar és que quan s'acumulen les
tones i tones de fems vostè ha de dir a la gent, als ciutadans, què
farà amb els fems? I li digui, no passa res, jo no li discutesc que
vostè opini que no, el que li discutesc és que no ho digui, que no
sigui valent i digui: escolti, sí, posarem el tercer forn i posarem
el quart forn, perquè vostè i jo tornarem aquí i jo li tornaré treure,
ara li he tret el tercer forn. Li pos messions que jo li treuré el
quart forn; si li faig messions, si vostè ho sap, perquè s'ha de
cremar. Efectivament, ho apunti i prengui nota perquè quan ens
tornem veure farem unes messions.

Em prepara per allò de Sóller, que també em prepara per
allò de Sóller ara? Jo li he dit que Sa Talaia em pareixia bé.
No, com que he sentit que em prepara, perquè ara també vol
fer un hotel a Sóller, ja em prepara perquè si aquest hotel
tendrà impacte, serà un hotel que també Sóller -a Sóller
també governa el PSM, per tant és lògic que pugui fer hotels
i que pugui tenir iniciatives d'aquest estil. Jo crec que això
no és bo, crec que s'ha de ser coherent. Quan nosaltres
posam el Pla Mirall, vostè m'ha pogut dir el que ha volgut
del Pla Mirall, però a què no m'ha dit una cosa del Pla
Mirall, a què no m'ha dit que nosaltres no hem cap part ni
quart amb el Pla Mirall; a què no és capaç de dir-me que no
hem aprovat cap projecte als municipis del PSM que l'hagin
presentat en condicions, tots? No hem fet parts i quarts. I
treure els doblers d'allà on podíem.

Ara resulta que tornam a la crua realitat. La crua realitat és
que quan els projectes econòmics de grans inversions estrangeres
són per a hotels idíl•lics que estan a un municipi que no sigui del
Partit Popular, alerta perquè això està bé. El primer que heu de
mirar és: és del Partit Popular? No. És dels seus? Bé, idò si és
dels seus, qualque sortida trobarem. Ara, si és del Partit Popular
estau llests, i això és important començar-ho a dir. Perquè clar,
ara resulta que el projecte d'En Branson és una finca de
muntanya que no té rendibilitat. Sap que n'hi ha de finques de
muntanya que no tenen rendibilitat, i que vostè i jo tenim la
responsabilitat que tenguin rendibilitat; i no tan sols aquesta d'un
milionari, no; n'hi ha moltes i de gent que té molt manco
possibilitats. Però ara resulta que sí, resulta que la Serra de
Tramuntana s'ha convertit, allò no serà un hotel, jo crec que allò
serà un paratge idíl•lic, que tots passejarem per les habitacions,
entrarem a les habitacions, veurem la gent que serà allà i ens
deixaran passar, ens deixaran veure-les; no haurà fet cap
impacte, perquè no hi ha, bé, hi ha construcció nova; nosaltres
n'haguéssim fet 400, ells només n'han fet 180, i a més, clar, s'ho
varen trobar pràcticament acordat. Escolti, anem a dir la veritat.
La veritat és que l'hotel es fa i que vostè fa dos anys em va dir
pestes perquè jo li defensava aquest hotel i li deia el mateix que
avui em diu aquí, i ara resulta que el contrari. Però vostè ho
defensa, doncs, tan tranquil•lament.

El tema d'Es Pujol li diu el Sr. Amengual, i jo li he
repetit, el tema d'Es Pujol li diu aquest regidor, voldria que
li quedàs clar, és un regidor del PSM qui li diu que vostè
l'ha enganyat, no som jo qui ho dic. És a dir, vostè sabrà a
canvi de què i a canvi de què no i, en tot cas, li record un fet
que aquest sí que crec que és absolutament inqüestionable.
Vostè, amb el tema d'Es Canons, quan s'intentava iniciar la
urbanització d'Es Canons, vostè que diu que jo ara moc
manifestacions; vostè va donar suport a un grup de gent
d'opinió social, que vostè deia, la seva opinió social: que no,
que això era una animalada, construir Es Canons era una
animalada i que això no es podia fer, etc. El Govern balear
i en aquell moment el Sr. Soler, immediatament què li va dir
a vostè? Escolti, vostè, Consell Insular de Mallorca,
protegeixi Es Canons, pagui, haurà de pagar; això sí,
nosaltres quan volem protegir volem pagar, per descomptat,
els drets que la llei permet; escolti, pagui el que costin
aquests treballadors, aquesta gent que es pugui sentir
perjudicada en els seus drets, vostè pagui. Però escolti, ara
mateix nosaltres li firmam un conveni i li posam aquí la
meitat dels doblers, sense demanar-li res a canvi, que vostè
li costi protegir Es Canons. Això vostè ho ha de reconèixer.
Què ha passat al final? Ara no ens culpi dels nostres vots,
són vostès que tenen majoria al consell insular; no se llevi
les culpes, és vostè que s'ha d'arreglar amb els seus; és vostè
que ha de donar als ciutadans de la seva acció de govern;
l'acció de govern és la de tots, ara no em doni la
responsabilitat a mi. Nosaltres l'únic que havíem fet era
proposar pagar. La realitat d'Es Canons quina és? Que Es
Canons s'urbanitza, aquesta és la realitat.

Resulta que fa dos anys em criticava perquè jo li deia que
projectes rendibles, que poguessin ajudar, sempre que fossin
respectuosos amb el medi ambient, a l'economia del poble, tot i
que fos un batle del PSM, com el de Banyalbufar, que poguessin
ajudar a l'economia del poble eren positius, jo li he dit això, Sr.
Sampol, aquí. Jo li he dit, està al Diari de Sessions, i vostè va i
em contesta d'aquella manera que també li he recordat: vostè vol
urbanitzar la Serra, vostè és un desastre. Era el mateix projecte,
no enganyi, era el mateix projecte, és l'hotel d'En Branson. El
que passa és que ara li convé, està a un municipi que és del PSM
i l'hotel d'En Branson es farà. Si estàs a Valldemossa, per bé que
fos, mare meva, ben alerta que es faria si estàs a Valldemossa.

Vostè em diu que una manifestació a Sóller. Escolti,
miri, jo ni accept a Sóller ni en lloc, ni a Sóller, ni a
Banyalbufar, ni a Sa Pobla, ni a Sant Llorenç ni en lloc,
acceptaré que hi hagi comportaments de gent, ni donaré
suport a gent que pugui fer plantejaments que estan fora de
tota llei, de tot ordre i de tota educació. Però escolti, tots,
tots, que els seus, a mi, al Teatre Principal, em varen posar
blau l'any passat; o ja ho ha oblidat? O ja ha oblidat el que
em deien aquells als quals vostès donaven entrades quan
entraven? Passau, passau, passau; ...
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(Remor de veus)
... o ja ha oblidat el que em deien, Sr. Sampol? No, no s'enfadi,
no li dic perquè s'enfadi.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, mantenguin l'ordre. Sr. Sampol, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Sr. Sampol, no s'enfadi. Li dic perquè igual que no està
d'acord amb uns, no ha d'estar d'acord amb els altres. Vostè i jo
tenim responsabilitat i ni vostè ni jo podem estar d'acord amb
aquella gent que es bota la llei, amb aquella gent que és mal
educada, que no és tolerant, amb aquella gent que no defensa el
principi de la llibertat. Escolti, jo crec que això ni vostè ni jo ho
hem d'admetre, siguin els que siguin i jo li record. A mi que em
conta de Sóller? Jo li cont el mateix,
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor. Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
sí, quantitats de manifestacions que es produeixen i que jo
crec que no condueixen a res i, sobretot, que per a un governant
amb dignitat no es poden admetre. Es a dir, les actuacions fora
de l'ordre, fora de la llei no és bo que nosaltres les permetem ni
d'un costat ni de l'altre.
Li vull anunciar, efectivament vostè em demana si deixaran
fer les urbanitzacions, i jo li vull anunciar que efectivament, miri,
nosaltres, i probablement ara tendrem ocasió d'explicar-ho amb
més detall; nosaltres tenim una proposta d'ordenar el nostre
creixement, li he explicat moltes vegades, en matèria econòmica,
turisme de qualitat, en matèria urbanística, ordenació del
territori. Els plans d'energia, els plans sectorials que han de dotar
de contingut aquesta proposta de futur. La nostra proposta de
futur és una proposta crec que bona d'entendre, una proposta que
vol que fixem, amb les competències d'aquest Parlament,
l'ordenació del territori. Una competència que té aquest
Parlament i que vostès han demanat durant molts d'anys que es
dugués endavant, que nosaltres vàrem introduir en el nostre
programa electoral i que vàrem dir que compliríem. Nosaltres
vàrem dir, des del primer moment, que faríem aquesta ordenació
del territori, aquest gran pacte sobre el territori. I des del primer
moment hem dit que seria una feina seriosa, rigorosa, amb dades,
s'ha posat a exposició pública, s'ha presentat a tots els ciutadans,
no un fòrum d'un dia, ha estat a Sa Llonja, ha estat en multitud
de feines, de contactes, de recerca, d'investigació, per poder
aportar els toms de les directrius, de les quals això és un resum
naturalment; però els toms de les directrius com una proposta
que s'hagi de discutir en aquest Parlament i que hagi d'anar a
aquest Parlament.
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Aquest era el compromís. Nosaltres diem, efectivament,
això no és un territori il•limitat, els recursos no són
il•limitats, a les Illes Balears els recursos són escassos i a
les Illes Balears tenim l'obligació, avui que les coses van bé
-perquè vostè és el primer que m'ho reconeix- tenim
l'obligació de garantir el futur. Tenim l'obligació nosaltres
de preocupar-nos per al futur, d'anar als ciutadans i dir-los
quina és la nostra proposta de futur. I efectivament fer que
els nostres fills i les nostres filles, el dia de demà, es puguin
trobar almanco el mateix model de qualitat de vida d'entorn
que nosaltres hem pogut gaudir.
Jo crec que això és coherent. L'instrument, vostès l'han
demanat, les mesures que s'han aprovat per regular, per
exemple, les places turístiques i la llei d'ordenació del
territori. Què ha de fixar la llei d'ordenació del territori? La
llei d'ordenació del territori ha de fixar aquells límits del
creixement, els límits del nostre creixement i l'ordenació
d'aquest creixement. Quanta gent cap a les Illes Balears?
Quin és el sostre d'edificació que tenim a les Illes Balears?
Ens hem de posar d'acord amb això? Podem arribar a un
acord per saber fins on podem arribar? Estam d'acord,
naturalment, que això s'ha d'aprovar amb una llei
d'ordenació del territori, doncs, anem a fer-ho. Anem a
aprovar la llei d'ordenació del territori en aquest Parlament
i exercint les competències d'aquest Parlament, i a partir
d'aquí establir els mecanisme perquè, com li he dit avui
dematí, es puguin adaptar després els planejaments
municipals al pla territorial parcial que han de fer els
consells insulars i el Govern, amb la iniciativa municipal i
amb el respecte a aquesta iniciativa municipal i amb el
respecte a la propietat privada i als drets adquirits. El mateix
que hem dit sempre, si és que mai no hem dit res més.
Sempre, dia 6 d'agost, dia 11 d'agost, fa un any, fa dos, aquí,
allà, sempre hem dit el mateix. Anem a establir els límits, la
situació no és una situació d'avui, anem a establir els límits
de demà, anem a posar les fites a aquests límits.
Perfecte, que vostè diu que això li pot parèixer bé però
que creu que és necessària una moratòria. Val, un téntol,
una moratòria és un téntol, perquè mentre es discuteix
aquesta llei, que ningú discuteix que s'ha de discutir i que ha
de ser la que realment ha d'ordenar el territori, no es puguin
produir especulacions i no es puguin produir, el que vostè
deia, que gent pugui adquirir drets que no tenia; perquè diu,
uep! a veure si adquirim drets que no tenim. Això estam
d'acord en evitar-ho.
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Bé, vostès, des del Consell Insular de Mallorca, fan una
proposta de moratòria que nosaltres creim que és sectària, que
creim que només afecta els municipis que no són els seus; que
nosaltres creim que és una moratòria que, a més, confisca en
determinades situacions, determinats de gent del carrer normal
i corrent; i què es creu, que li diré que la llevarem? Doncs, no li
llevarem. No hi estam d'acord, però no li llevarem aquesta
moratòria. Vostès volen fer aquest téntol, aquesta moratòria,
doncs nosaltres no ho impedirem. No ho impedirem i no perquè
estiguem d'acord, sinó ben al contrari, perquè no hi estam
d'acord. Però estam d'acord en entrar en batalles i en
enfrontaments institucionals que no condueixen a res en temes
tan importants com el tema del territori. El que naturalment sí
farem, serà aplicar la nostra moratòria, la que nosaltres havíem
dit des del primer moment que faríem. Durem una llei a aquest
Parlament de lectura única, el més aviat possible; previsiblement
que es pogués aprovar el proper divendres, i efectivament amb
aquesta llei de la nostra moratòria no tocarem la seva moratòria,
entesa com a moratòria, aprovarem la nostra i naturalment
exigirem que les especificacions es facin d'acord amb la llei
d'ordenació del territori; perquè les competències en ordenació
del territori s'han de fer en aquest Parlament.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Conclòs aquest torn d'intervenció, té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Aquest és
un debat especialment important per tota una sèrie de raons:
perquè cronològicament és el darrer d'aquesta legislatura i perquè
durant aquests darrers mesos, sense cap dubte, s'han posat a
discussió, dins la nostra societat qüestions molt importants que
deixen ben a les clares quines són les deficiències que fins ara
s'han aplicat per part dels diversos governs del Partit Popular.
Per una part, és ben cert que vivim a una comunitat on els
grans números, les grans xifres són satisfactòries. Però d'una
altra banda, no és menys ver que per analitzar el vertader estat de
la nostra comunitat, si volem ser seriosos, no ens podem quedar
amb la visió idíl•lica i superficial que suposen aquestes grans
xifres, i tampoc no ens podem quedar amb el voluntarisme del
qual ens parlen un any sí i l'altre també. Per saber com ens
trobam en realitat, hem d'aprofondir més, hem d'arribar fins al
viu si fa falta. I hem de voler saber tota una sèrie de qüestions:
com es reparteixen entre la gent aquestes grans xifres? Quin cost
social i mediambiental suposen? Quin temps podem mantenir
aquest costs o, dit d'una altra manera, quin és el futur del model
que tenim? La veritat és que quan baixam del núvol dels grans
números i tocam de peus a terra, la cara de la bonança econòmica
mostra una altra realitat ben diferent.
La realitat del mal repartiment de la riquesa, aquí hi ha un
gran número de gent que surt malparada del repartiment; la
realitat de l'exclusió social, en aquesta comunitat rica hi ha
pobres; la realitat d'una pressió urbanística excessiva que ha
malbaratat el territori, el paisatge i els recursos naturals; i la
realitat d'un futur incert per als nostres fills. Un futur incert per
als nostres fills perquè molta gent només té feina mig any i, per
tant, amb pensions i ingressos molt baixos. Perquè molta gent no
té una feina segura; perquè el guany fàcil i l'especulació pesen
massa sobre la nostra economia. Perquè no hem anat prou alerta
en tot allò que ha de sustentar el nostre model del qual vostès,
senyors del Partit Popular, s'omplen tant la boca. Perquè vostès
han posat i posen en perill la qualitat de vida dels habitants
d'aquestes Illes. Aquesta és l'altra cara de la moneda, una cara
que vostès, senyors del Partit Popular, amaguen o, millor,
ignoren quan analitzen la situació de les nostres Illes. Una cara
que no és més que el producte d'un model hiperliberal que ho ha
confiat tot a la rendibilitat a curt termini, relegant les polítiques
socials, mediambientals o culturals a tercers o quarts llocs. Un
model, el dels darrers quinze anys, que ni tan sols ha estat
conseqüent amb la seva pròpia filosofia de creixement sense
límits, per no fer ni tant sols ha creat les infraestructures
necessàries per fer-li front.

Per tant, des del nostre punt de vista, venim de quinze anys
on els diversos governs del Partit Popular, en lloc de liderar
aquesta comunitat, s'han limitat a guardar les espatlles al pur
i dur funcionament del benefici a curt termini i anar darrera
dels esdeveniments. I aquests són, precisament, els motius
pels quals no podem continuar per aquest camí. Aquí, Sr.
President, a pesar de la suposada bonança econòmica, hi ha
inquietud dins la gent: l'ofeg de cotxes, la manca d'aigua, les
platges plenes, el problema del fems, les aturades de llum,
tot en aquest darrer estiu ha contribuït al que pot ser no sigui
un pacte polític explícit, però sí que conforma un evident
consens social. El consens socials del fins aquí hem arribat,
sense grans teories polítiques, sense formulacions
complexes, els ciutadans saben que fins aquí hem arribat i
vostè també. El que passa, Sr. President, és que vostè
pertany a un partit que continua ancorat al passat, que no
vol més canvis que els necessaris perquè tot segueixi igual.
I aquí és necessària una alternativa seriosa, amb fets i no
només amb paraules. Basta ja de propaganda per intentar
convèncer els ciutadans que aquí tot va molt bé. Sr. Matas,
no som beneits i aquesta propaganda, ja li han dit, costa
molts de doblers que surten de les nostres butxaques. Els
ciutadans el que demanen és una política distinta a la que
vostès ens ofereixen, una política al servei dels interessos
generals, de tots els ciutadans i no només d'uns pocs. I una
política valenta i que vagi a l'arrel dels problemes. Sr.
Matas, una política radical vol dir únicament això, anar a
l'arrel dels problemes.
Per tot això nosaltres començarem la nostra intervenció
per allà on vostè precisament la va acabar. Començarem la
nostra intervenció parlant d'ordenació del territori, perquè
pensam que si volem anar cap a una nova societat és
imprescindible plantejar-se d'una manera seriosa, i no
només amb paraules, l'ordenació del territori. Per això és
bàsic tenir el costum, cosa que pareix que vostès no tenen,
d'escoltar la societat civil. El ciutadà de peu diu basta; basta
de saturació, de contaminació urbana, de manca d'aigua de
qualitat, i podríem continuar amb molts d'exemples. Però
què diuen els sectors econòmics? Els sectors econòmics més
actius de la nostra societat, especialment el sector turístic,
consideren, i cit literalment, que és absolutament urgent que
la nostra societat defineixi el creixement de població que
encara vol suportar i l'ús que vol fer del limitat territori de
les nostres Illes. Més encara, afirmen literalment, que tant
els nostres ciutadans com els visitants, que mantenen la
nostra economia, tenen una certa sensació de massificació;
i afegeixen: és absolutament necessari aplicar moratòries
urbanísticament àmplies en els municipis de les nostres
Illes. I també personalitats d'indiscutible autoritat moral,
com és el Bisbe de Mallorca, diu explícitament: que
Mallorca ha crescut de forma espectacular en l'econòmic,
però no el l'humà; i que la nostra societat s'ha deixat dur per
un neoliberalisme radical que valora únicament els béns
materials.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 5 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

I vostès, mentrestant, què fan? Ni blanc, ni negre, sinó tot el
contrari. Això ja li han dit, vostè a meitat de l'agost deia que no
podíem créixer més a la costa. Unes setmanes després afirmava
que no podien créixer més i que el pacte urbanístic estava per
damunt dels interessos del partit, això és greu. El mes de
setembre, després de turmentes internes al seu partit, ja parlava,
ja feia un altre cantet, ja parlava del dret al creixement. I en el
seu discurs, ahir, vostè ja ens envia el missatge que les
limitacions únicament afectaran els llocs on no hi hagi demanda
i, com se suposa, pagant, d'això sí que vostès no se n'obliden
mai.
Què ha passat, Sr. Matas, perquè en tan poc temps hagi
capgirat el seu discurs? No serà que vostè va passar l'arada
davant el bou? No serà que vostè comanda menys del que
s'imagina dins el seu partit? No serà que el poder real d'aquesta
Comunitat Autònoma, a través del seu partit, radica en els
sectors més reaccionaris i especulatius? La veritat és que
nosaltres, a un primer moment, vàrem primer en el seu missatge.
Més encara, es va crear una autèntica il•lusió en la majoria dels
ciutadans de les nostres Illes. Avui nosaltres i els ciutadans
d'aquestes Illes ens trobam absolutament decebuts. I després
d'escoltar les seves paraules d'ahir ens demanam: podem confiar
amb les seves propostes?
Miri, li faré una sèrie de preguntes, algunes ja les hi han fet.
Creu vostè que el nostre territori pot aguantar 90 urbanitzacions
més? Creu vostè que el nostre paisatge pot aguantar més
urbanitzacions a la costa? Creu vostè que aquest ritme de
creixement és compatible amb una bona qualitat de vida de la
nostra gent i amb el futur del nostre turisme? Vostè sap
perfectament que no podem aguantar tot això, però mentrestant,
la pràctica habitual del seu partit és oposar-se a qualsevol mesura
de protecció efectiva del medi ambient; oposar-se a qualsevol
mesura de reducció de noves urbanitzacions. Cada vegada troben
una excusa diferent, però sempre amb el mateix resultat, el PP
està en contra. I per si no fos poc, pretenen espantar i
traumatitzar la gent amb el cantet dels fantasmes de la
paralització de l'activitat constructora i de les indemnitzacions i
de la disminució de feina.
En relació amb les directrius, de les quals vostè tant parla, ja
li hem dit un parell de vegades que el diagnòstic, la radiografia
és bona. El que passa és que la medicina que ens volen aplicar no
cura la malaltia, sinó tot el contrari. Però en qualsevol cas, el que
queda clar és que mentre discuteixen i aproven les directrius i els
plans territorials és necessària i imprescindible una moratòria. És
a dir, una suspensió temporal dels sòls que realment preocupen,
perquè no sigui pitjor el remei que la malaltia. Vostès no en
volen sentir parlar dels sòls que realment preocupen, vostès
només volen sentir parlar de moratòries de sòls que precisament
són els que no preocupen. Una altra vegada més ens hem de
referir a la necessitat d'aturar els especuladors. Hem d'aturar els
especuladors que res tenen a veure amb els autèntics
professionals de la construcció ni amb els petits propietaris, Sr.
Matas. Per tant, aprofitin les al•legacions per adequar les
directrius a la diagnosi; estableixin límits a la capacitat de
població i eliminin tot el sòl que posa en perill la sostenibilitat
d'aquestes Illes. Si vostès no són capaços de fer-ho, si vostès no
ho volen fer, deixin que les institucions, que sí són suficientment
valentes per afrontar aquesta problemàtica, ho puguin fer d'acord
amb les seves competències.
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Vostè ens diu que en tota aquesta qüestió hem de ser
prudents, hem de tenir seny de bèstia vella. Sr. Matas, l'ase
ja és mort de rialles després de tants d'anys de no actuar;
l'ase ja és mort de rialles després de deu anys d'esperar que
aquí s'ordeni el territori. Però, parlant d'anys de no actuar,
anem a parlar d'infraestructures: de carreteres o d'aigües, de
ports o d'energia. La seva política ha estat caracteritzada per
la inacció. Vostès han tengut por a prendre decisions que
se'ls ha presentat el mínim conflicte. Que avui, a punt
d'aprovar el pla de carreteres, no siguin capaços de definir
el tipus de via entre Palma i Manacor, és prova d'inaptitud,
és prova de manca de decisió política, que això, aquesta
manca d'actuació, ja ho resumeix tot.
Ahir, Sr. Matas, en un discurs més propi d'una
investidura que d'una darrera passada de comptes, ens
prometia doblers i solucions per a problemes endèmics de
la nostra societat: aigües, transport públic, energia. Però no
va ser capaç d'anunciar què faria? Com resoldria els
problemes encara pendents, després de quinze anys que
duen governant? Com s'enfrontaria als fortíssims interessos
privats de l'aigua o del transport públic que s'oposen a
qualsevol solució racional? Com combinaria els distints
interessos territorials per donar resposta a la infraestructura
de carreteres o d'energia? Vostè, Sr. Matas, no té respostes
per a tot això. Per això el seu discurs resulta molt poc
creïble a aquestes alçades; molt poc creïble quan ens parla
de millora de la xarxa actual, amb un impuls seriós del
transport públic i del tren.
És de rebut que una comunitat tan rica com la nostra
mantengui un sistema d'autobusos, que sovint ens recorda
les diligències del Far West? Resulta acceptable l'alt nivell
d'accidents sense un pla de xoc ràpid per eliminar punts
negres i millores de paviment? Les record que fa onze anys
que el pla de carreteres ja era urgent i que actualment tenim
obres aturades per no estar aprovat.
Per altra banda, sap que augmenten els aqüífers
sobreexplotats? Sap que aquest estiu hem patit set a la
Serra, al Pla, a Calvià, a Andratx, a Selva i a altres pobles?
Sap que l'aigua és de mala qualitat a molts de pobles:
Ariany, a Maria de la Salut, a Montuïri?
Miri, Sr. Matas, parlem d'altres responsabilitats, d'altres
competències del seu govern. Hi ha un munt de residus, que
no són pròpiament els urbans, que no tenen ordenació
aprovada. I així, tenim que les geleres, les cuines, les runes
de construcció, els fluorescents, els càrnics, els animals
morts tenen un tractament més propi d'un país
tercermundista que d'una comunitat tan rica com la nostra.
Del pla energètic tan sols dir-li que els veïnats de Sant Joan
de Déu també tenen drets adquirits; vostès que són tan
amants de parlar de drets adquirits, els veïnats de Sant Joan
de Déu també tenen drets adquirits: el dret adquirit a
respirar aire pur. Mentre vostès no donin solució al tema
energètic no podran complir el compromís de tancar aquella
central. La situació és clara, el consum energètic creix més
que en lloc, les infraestructures estan a punt de la saturació
i aquí fa onze anys que discutim com ho hem de fer.
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Un nou model implica també canviar l'actitud respecte dels
espais naturals. Protegir els espais naturals va ser, sense cap
dubte, un pas extraordinari, però la feina no està acabada. La
feina l'acabarem quan aquests espais se gestionin; quan tenguin
un funcionament al nivell que les mantenguin i les conservin,
quan facem un bon manteniment de tots aquests espais que
tenim.
El mateix passa amb les pedreres, fa més d'un any que el pla
està aprovat i encara no hem començat a restaurar les inactives.
Vull recordar que d'inactives en tenim més de 400, la qual cosa
vol dir més de 400 impactes paisatgístics. Si hi hagués hagut
voluntat política en aquesta qüestió, a més de donar solució a les
pedreres, també s'hagués pogut donar solució a una altra qüestió
molt important en aquesta Comunitat Autònoma que és el
tractament dels residus de demolició, i així està previst en el pla
de pedreres. Ni una cosa ni l'altra estan solucionades.
Per tot el dit anteriorment, està clar que els costs
mediambientals, la manca d'infraestructures en aquesta
comunitat són greus. En aquest sentit necessitam un redreçament
important de polítiques, però no només en aquest aspecte, també
en l'aspecte social. En relació al tema social, hem de començar
per afirmar que aquí la riquesa no es reparteix bé. Tant cert és
que a nivell de riquesa global som els primers com que, quant a
salaris i pensions, estam per davall de la mitja espanyola. Per
tant, qualque cosa falla. Aquí entren molts de duros, però a la
gran majoria n'hi arriben més aviat pocs. Per altra part, tant cert
és que aquí tenim nivells baixos d'atur, com que la contractació,
en la seva gran majoria, és precària; els contractes, en la seva
gran majoria estan per baix dels sis mesos, i un alt percentatge
d'ells enrevolten un mes. Què vol dir això? Això vol dir
inseguretat, incertesa, poca confiança en el futur. Però és que en
aquestes dades hi hem d'afegir que tenim un baix nivell de
salaris; un alt nivell d'accidents laborals, i que som una de les
comunitats on la gent fa més hores de feina. Això, Sr. Matas, és
allò de molta feina i pocs doblers, mal negoci.
Per altra banda, recordar que les dones, els joves i els majors
de 45 anys són els col•lectius més perjudicats per l'atur. En
aquesta qüestió hem de denunciar un cop més l'incompliment
flagrant del pacte per l’ocupació firmat amb els sindicats. Miri,
de veritat, senyor Matas, li preocupa tant l’ocupació, que un sol
aturat és un fracàs per a vostè? On és el Consell Econòmic i
Social? Quants recursos econòmics de tots els plans Produïr han
estat condicionats a la creació o millora de llocs de feina? Una
societat rica, que té de tot, com la nostra, ha de donar prioritat a
aquest tema.

Però si important és la qüestió de l'ocupació, més ho és
fer front a les bosses de marginació. En aquesta qüestió no
podem esperar futurs plans; hem d'actuar ja en el pròxim
pressupost. El seu model, Sr. Matas, a primera vista
enlluerna, a primera vista enlluerna qualsevol, però quan un
comença a gratar una mica és realment poc recomanable. Ni
en l'aspecte territorial, ni en l'aspecte social, ni en l'aspecte
d'infraestructures, això no aguanta mitja auditoria.
En relació a l'habitatge públic, ja era hora que vostès
posassin en marxa alguna mesura, però fins que no hi hagi
un govern que actuï de manera decidida sobre el sòl públic,
en aquesta comunitat hi continuarà havent massa gent amb
problemes per accedir a l'habitatge.
Ara, d'acord amb l'aprovat pel Parlament en el seu
moment, ja només fa falta millorar l'accés als disminuïts i
l'accés a la gent major.
Vostè ahir es va recrear en les seves crítiques a l'actuació
dels governs socialistes en matèria d'educació a les nostres
illes. I li he de dir que va dir coses absolutament
inadmissibles. Sr Matas, vostè sap, vostè sap sense cap
dubte que aquí, a Balears, els únics governs que han
construït escoles a balquena han estat la segona república i
els socialistes. I li diré més: durant els dotze anys de
governs socialistes s'han construït tantes escoles com totes
les que s'havien fet al llarg de tota la història. O sigui que en
aquesta qüestió, fora bromes, fora bromes, perquè els
socialistes han tingut com a prioritat absoluta sempre
l'educació. I això vostè ho sap, i si no ho sap, ho hauria de
saber.
Sap què és el que també han fet vostès amb l'educació,
a més del que ens contava l'altre dia? Sap quina ha estat
també l'aportació del Partit Popular a l'ensenyament a les
nostres illes? Li ho diré: crear vint-i-quatre alts càrrecs més
i introduir confrontació a la comunitat educativa; o és que
hem de recordar el que ha passat amb la negociació de
retribucions, o amb la setmana blanca, o amb el calendari
escolar o amb l'escola d’adults? No vull deixar de dir-li que
en relació als concerts, si concertam, ho hem de concertar
tot, sense exclusions, de forma proporcional i compartida,
no sigui cosa que l'escola pública es converteixi en l'escola
dels problemàtics.
En relació a la Universitat, vostè ahir va liquidar el tema
en deu segons, i va oblidar piadosament una dada: la taxa
d'estudiants per habitant és la meitat de la mitjana de
l'Estat. És d'aquest fet d'on ha de partir la nostra reflexió.
Per exemple, una universitat més jove que la nostra, la de
Girona, ja té més estudis que la nostra. Fins i tot, Sr. Matas,
una tan nova, novíssima, com la de Cartagena, té una oferta
educativa més àmplia. I és que aquest és, sense cap dubte ni
un, un dels motius pels quals hi ha, comparativament, tants
pocs estudiants a la nostra universitat. Molts dels nostres
joves se n'han d'anar a estudiar a fora. Jo crec que aquest
fet ja és prou indicatiu. I això, Sr. Matas, no fa dos dies que
se sap, fa anys que se sap. Els seus silencis sobre quin tipus
d'universitat i d'estudis reclama la nostra societat han
resultat realment clamorosos.
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Ahir vostè també va parlar de sanitat, però no ho va dir tot.
Va oblidar tota la xarxa de centres de salut construïda pels
socialistes i l'ampliació de la xarxa hospitalària a Palma i
Manacor. Sr. Matas, quina hauria estat la seva indignació si a
qualsevol d'aquestes iniciatives el govern socialista li hagués
demanat que la Comunitat Autònoma havia de cofinançar-les?
La seva retòrica victimista s'hauria sentit ben lluny. Ara, com
que això li demana un altre govern, li demana el govern del Sr.
Aznar, què fa?, calla, ho accepta i ens ho vol vendre com un èxit
polític de la seva gestió.
I si parlam del seu tema estrella, el règim especial de les Illes
Balears, al mateix temps que aplicaven descomptes, pujaven les
tarifes. Al mateix temps que parlaven de necessitat d'augmentar
vols, reduïen la freqüència dels vols. És suficient una primera
lectura del Projecte de Llei de Pressuposts de l'Estat per al 1999
per comprovar que els compromisos assumits pel Govern central
com a conseqüència d'aquesta llei són pràcticament nuls. De fet,
només l'increment de la rebaixa del cost del transport per als
residents -tot d'una absorbida per un augment considerable dels
bitllets-, realment, aquesta és una qüestió que hauríem pogut
aconseguit abans i sense tanta parafernàlia.
I no podem deixar de parlar del tema institucional: aquest ja
no hauria de ser un tema de debat polític quotidià i
desgraciadement encara ho és. Vostès tenen una visió centralista
a l'hora de donar paper als consells i als ajuntaments. Després
d'un munt d'anys d'autonomia els consells administren menys
del 2% del pressupost de la Comunitat Autònoma. Amb això està
tot dit. Però, a més, vostès transfereixen les competències mal
finançades i es reserven funcions tutelars que no fan més que
embullar i crear dobles estructures. Però el que ja és més greu, és
la diferència de tracte que vostès practiquen en relació a aquelles
institucions que no estan governades pel Partit Popular, i m'estic
referint, molt concretament, al Consell de Mallorca.
Quan han negociat un traspàs de competències amb els
consells, amb els consells i el Govern de Mallorca en igualtat de
condicions que ho han fet respecte del govern de Menorca o
Eivissa i Formentera? En aquesta qüestió es necessita un canvi
d'actituds polítiques en tots els sentits. Reclamam autonomia i
suficiència econòmica per als consells insulars. Però, sobretot,
reclamam lleialtat institucional. I això fa referència a qüestions
com l'ús de la majoria d'aquest parlament per escapçar
competències als consells.
Sr. Matas, el que vostès varen fer en relació a la Llei de sòl
rústic, suprimint les competències dels consells per evitar la
regulació del Consell de Mallorca, això només té un nom:
deslleialtat institucional. I també ho seria, també seria deslleialtat
institucional, si el Govern limita les competències del Consell de
Mallorca i anul•la la moratòria o altres possibles competències
que pugui exercir en matèria d'urbanisme que aquest consell
vulgui posar en marxa.
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Jo l'emplaç a dir públicament que la Llei de mesures cautelars
que el Govern vol presentar no interferirà en les
competències dels consells insulars. L'emplaç a un
compromís públic de respecte institucional. Aquesta qüestió
és una qüestió bàsica, el contrari, el contrari, continuar pel
camí al qual vostès ens tenen avesats, és, significa anar en
contra de l'esperit de l'Estatut.
Miri, Sr. Matas, el seu temps s'ha acabat. No li diré allò
de "vagi-se'n, senyor Matas”, perquè nosaltres no deim
aquestes coses, però ja li ho diran els ciutadans d'aquí a uns
mesos.
Jo vull reiterar el nostre compromís de canvi amb els
ciutadans. Els europeus han triat la socialdemocràcia com
a via adequada per entrar al segle XXI. Els europeus ja han
tastat les receptes conservadores i saben que no serveixen
per als reptes del futur, saben que no asseguren el benestar
de tothom. I el nostre poble és, segurament, el més europeu
de tot l'Estat. I és per això que comptam amb el suport dels
ciutadans de Balears per canviar aquesta situació.
Perquè, quina és la recepta conservadora per al medi
ambient? El mercat. I la nostra? Una activitat pública
compromesa. Quina és la recepta conservadora per als
problemes socials? La competitivitat. La nostra: el dret a la
igualtat d’oportunitats garantit per polítiques actives. Quina
és la resposta a problemes conflictius, energia, carreteres?
Guardar-los dins el congelador. La nostra: decidir
exclusivament en funció dels interessos generals. Quin és el
seu programa per a la cultura? Inhibició i animar la
discriminació cultural i social. El nostre: integrar i oferir
igualtat d'oportunitats sense provocar fractures socials. Quin
és el seu plantejament per a l'agricultura? Promeses i
paraules buides de contingut. El nostre: recuperar la vocació
de producció i conservació del sòl agrari. Quin és el seu
projecte per a l'ordenació territorial? En relació als
discursos, totalment conservacionistes, en relació als fets,
permetre tot allò que els interessos privats vulguin fer amb
el territori i els recursos. El nostre: ordenar, planificar i
planejar el territori al servei col•lectiu per garantir el futur.
Aquestes són les diferències, Sr. Matas. Nosaltres, amb
el suport dels ciutadans, estam disposats a superar els
quinze anys de més ombres que llum que vostè i els seus
han protagonitzat a aquestes Illes Balears.
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Miri, Sr. Matas, la gent de les nostres illes, la nostra gent, està
desorientada. La suposada comoditat i un concepte de benestar
passat de moda no arriben a amagar una realitat que no surt a les
seves estadístiques. No veim clar ni el nostre futur ni el nostre
paper com a poble. El nostre poble no és un poble cridaner.
Vostè ho sap. I si li han cridat qualque vegada és que vostè l'ha
feta molt grossa. Som un poble tranquil. i en els 15 anys de
govern popular vostès s'han aprofitat que aquest és un poble
tranquil, s'han pensat que donant pa i circ, estadístiques,
subvencions i festes, ja ho tenien tot fet. La realitat, però, és
caparruda i els pobles, no per més silenciosos són més fàcils de
doblegar. Vostè tot això ho sap perfectament. Vostè i els que
l'envolten creuen que fer avançar un país és qüestió d'ordinadors
i d'estadístiques. I no ho és així. El nostre país no avança, només
avancen uns pocs, només avancen els de sempre. Vostè coneix
aquella frase que va fer fortuna: morir d'èxit. Idò aquest és el
perill: vostès ens condemnen a morir d'èxit.
Ens farà falta tenacitat, imaginació, treball i il•lusió per
redreçar tot això; per fer un país del qual ens puguem sentir tots
orgullosos. Després de 15 anys de govern, vostès ja han tingut la
seva oportunitat i no l'han sabuda aprofitar.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant. Sr. Diputat.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Ara mateix acab, Sr. President. El nostre poble mereix una
alternativa. I nosaltres som l'alternativa, Sr. Matas. Miri,
insistesc, el seu temps s'ha acabat. Ara ve el temps dels que
creim en els valors cívics, en la solidaritat, en la tolerància, en la
igualtat d'oportunitats, en la conservació del patrimoni cultural
i natural, en la participació i en l'autogovern.
Moltes de gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Em permet un
segon, Sr. President?
Gràcies. En primer lloc, vull agrair la seva intervenció al Sr.
Antich, recordant-li, si em permet, unes paraules que es varen dir
en aquesta cambra, en primer lloc, haurà vist que no són les
dotze de la nit, que ha intervengut a les nou, i esper no tenir jo la
culpa que avui també hi hagi un partit de futbol, però bé, tal
vegada sí, tal vegada sí.

Miri, el senyor ..., sí, l'antecessor del seu antecessor, el
Sr. Triay, deia en aquesta cambra, "repassant els discursos
d'aquests darrers mesos, la conclusió és que els rellotges
s'han aturat, que tot està igual, que ningú no ha tocat res,
com la casa tancada a la mort d'un familiar que vivia tot sol
i visitada mesos més tard, tot és allà mateix, tot sembla vell,
s'hi ha posat una capa de pols per damunt". Aquesta era la
intervenció del Sr. Triay. I, efectivament, Sr. Antich, jo avui
he de començar com l'any passat, com l'any anterior, com
sempre, agraint l'esperit col•laborador de l'anterior portaveu
socialista, el Sr. Crespí, i donant la benvinguda, com
sempre, al nou portaveu, res no ha canviat, com deia el Sr.
Triay, cada any, el mateix discurs.
La veritat és que a l'hora de contestar les rèpliques jo
tenc un petit problema que esper que pugui superar, Sr.
Antich, i és que efectivament vostè sí té raó en una cosa, i
és que vostè és nou en aquesta batalla i, naturalment, li he
de recordar coses del passat, perquè són del seu partit, però
efectivament són coses que tal vegada no totes les ha viscut
vostè en primera persona. Què ha passat, efectivament, quan
vostè ha plantejat, què ha passat amb les Illes Balears, quina
és la situació que vivim a les Illes Balears? Què ha passat
des de l'any 1995 en aquestes illes?, o, què ha passat en els
quinze darrers anys de govern en aquestes illes? I això és el
que naturalment la gent jutja i la gent ha de jutjar, què hem
fet des de l'any 95, què vàrem prometre que faríem nosaltres
des de l'any 95, què hem complit, que no hem complit,
quins són els comptes que passam davant els ciutadans?
I la veritat és que és fàcil avui comparèixer aquí, dient
que la situació és una situació que ha millorat, la situació és
una situació que vostè diu que jo la plantej com a idíl•lica,
però el que és clar és que és una situació millor, és una
situació que té naturalment punts febles, i tendrem ocasió de
parlar-ne, però el que és clar és que hi ha moltes coses,
moltes coses que a vostè no li interessarien, naturalment,
però que el ciutadà percep que han millorat, en general, en
aquesta comunitat. Naturalment, l'any 1996, sense anar més
enfora, i en una qüestió essencial que a vostè el preocupa,
l'any 1996 hi havia a les Illes Balears un 10% d'atur en
l'estiu, de la població activa, i un 16% a l'hivern, el 1996. El
1998 hi ha un 4'4% d'atur a l'estiu, hi ha un 9'6% d'atur a
l'hivern. Insistesc, hi ha molta més gent fent feina avui,
1998, que fa tres anys a les Illes Balears.
Vostè em planteja que hi ha un mal repartiment de la
pobresa, bé, és a dir, acceptant que la situació és una
situació millor, és una situació que ha prosperat, és una
situació que va cap endavant, efectivament, vostè em diu
que hi ha mal repartiment de la pobresa, que hi ha poca
feina, em diu que feim feina, amb les dades d'ocupació que
li he exposat, vull que li quedin clars dos extrems: en primer
lloc, la preocupació de la nostra política per fomentar la
creació de llocs de feina, l'única forma de donar llocs de
feina és fomentar la riquesa, és fomentar la competitivitat
entre els empresaris i fomentar que aquells empresaris,
petits, grossos, mitjans, estiguin incentivats, tenguin les
condicions necessàries per crear llocs de feina. Per tant,
aquesta és una dada objectiva. Però és que, a més, s'han
produït millores al mercat laboral, sense cap dubte, millores
que encara tenen molt de camí per recórrer. Però hi ha
millores, hi ha més contractes, avui, tres anys després, més
contractes fixos que l'any 95, la tendència és d'un increment
d'un 11% anual el darrer any, és a dir que hi ha un 11% més
d'aquest tipus de contracte.
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I hi ha un fet que aquí és encara més objectiu que cap, i és el
fet que de vegades no es compta, si miram quanta gent fa feina
o pot fer feina a les Illes Balears respecte del total de la població,
ens anam quasi a la meitat de la població. Què vol dir, això?,
pràcticament la meitat de la població es troba dins el mercat
laboral fent feina o en condicions de fer-ne. Vostè sap que aquest
percentatge a altres llocs d'Espanya i la mitjana d'Espanya és
molt inferior, que va, en certs moments, a un percentatge d'un
30%, és a dir, només 30 de cada 100 estan en condicions de fer
feina, aquí, 50. I això, què vol dir?, que feim més feina,
naturalment que feim més feina, però és que així ens va, així ens
va, i així ens va en comparació a Espanya, en comparació a
Europa, perquè, efectivament, feim més feina, perquè,
efectivament, hi ha més gent fent feina que la mitjana d'Espanya
i la mitjana d'Europa.
Vostè diu que nosaltres no escoltam la societat civil, diu que
nosaltres no escoltam que el ciutadà diu "basta". Escolti, Sr.
Antich, miri, jo crec que em pot dir moltes coses, moltes, menys
que nosaltres no escoltam la societat civil, perquè resulta que
nosaltres duim quinze anys governant, i cada pic amb més vots
de la societat civil, i vostès van cada pic més enrera. Ens ho hem
de mirar, això, a veure qui és que no escolta la societat civil, qui
és qui no representa la societat civil.
Em xerra de l'urbanisme. És que no sé si dir-li tot de cop,
però crec que és un bon moment per intentar explicar-ho. Miri,
nosaltres des del primer moment, i li vull repetir de la forma més
clara i transparent que sàpiga, nosaltres des del primer moment
hem dit que efectivament en aquesta legislatura, en el nostre
programa electoral, proposaríem i aprovaríem unes directrius
d'ordenació del territori, nosaltres coincidim, i ho vull repetir,
que efectivament hem arribat a quotes, a qualque moment, que
poden suposar una certa opressió, ho hem reconegut, ho hem dit
sempre, i per això actuam, sobretot ho deim a les temporades
altes d'estiu, on hi ha més gent que mai, i nosaltres creim que
hem d'ordenar aquest creixement i que no podem créixer més.
Perfecte. Nosaltres no feim més que proposar el que sempre s'ha
proposat, també des d'aquesta cambra, que és que duguem en
aquest parlament aquesta llei que sigui capaç de fixar quanta
gent cap a les Illes Balears, quin és el sostre d'edificació. Això ho
volem fer amb les Directrius d'ordenació del territori tal com
sempre ens hem proposat.
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Què establim?, establim en aquestes directrius el que és
el marc de discussió per posar-nos d'acord els dos partits
majoritaris i tots els partits que ens puguem posar d'acord,
per saber quin és el límit i per saber que en una qüestió tan
important no podem fer un debat polític, no podem fer un
debat estrictament electoral, no és bo per als ciutadans
d'aquestes illes que d'una qüestió tan important, nosaltres,
facem un debat estrictament electoral, polític per arrabassar
una sèrie de vots que tanmateix no ens conduiran a res
positiu per als ciutadans de les Illes.
Nosaltres li hem proposat a vostè pactar aquest marc, li
hem dit que hi haurà qüestions en les quals no ens posarem
d'acord, però l'hem convidat a participar en una iniciativa
per trobar consens sobretot entre els dos partits majoritaris,
que plegats representam el 80% dels vots dels ciutadans
d'aquestes illes. Doncs bé, amb aquesta proposta que
nosaltres feim de diàleg, de consens, el convidam a allò que
creim que ha de ser el compliment del nostre objectiu, i que
ha de ser fixar aquesta ordenació global.
Com hi arribam, a aquesta ordenació global? Miri,
fàcilment. Nosaltres ja hem exposat les Directrius, i a les
directrius ja exposam una sèrie de principis, que jo crec que
s'haurien de mantenir fins al final. Quins són aquests
principis? El principi és que hem de fixar el sòtil de
població, el sòtil de la capacitat de l'edificació, les densitats
que haguem d'imposar, els criteris que s'hauran de
desenvolupar en aquestes directrius, i que establiran aquest
marc general de l'ordenació. Perfecte, Aquesta ordenació,
com s'aplica després al detall? L'ordenació del territori s'ha
d'aplicar al detall amb els plans territorials parcials, que
elaboren els consells insulars conjuntament amb el Govern
balear, que són competència d'aquest parlament, tal com
hem fet amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, tal
com hem fet amb el Consell Insular de Menorca, i tal com
hem proposat al Consell Insular de Mallorca.
A partir d'aquí, aquest pla territorial parcial s'ha
d'adaptar al planejament de cada municipi, a proposta -i
aquesta és una diferència bàsica entre nosaltres i vostèsdels propis ajuntaments, sempre adaptant-se al Pla
territorial, però a proposta dels propis ajuntaments, que ells
diran, ells han de proposar amb els criteris que nosaltres
marquem, on és que es pot desclassificar i on no. Si
l'Ajuntament no actua per la llei, després el Pla territorial,
l'autoritat competent, probablement la Comissió Insular
d'Urbanisme, haurà d'actuar d'ofici per adaptar aquests
planejaments a les Directrius.
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En aquest interval vostè proposa una moratòria, una
moratòria que diu que és quelcom irrenunciable, i nosaltres
naturalment acceptam. Vostè creu que la moratòria és el més
important. Jo crec que en qualsevol cas hauríem de ser capaços
de perdre'ns per les bardisses. L'important no és la moratòria. La
moratòria és, com vostè molt bé ha dit, una mesura transitòria, és
un téntol. El que és important és que siguem capaços d'ordenar
el territori i de posar el límit a aquest creixement. Ordre, en
definitiva, ordre. La moratòria que vostès proposen -jo li he dit
abans i li puc repetir- és una moratòria amb la qual nosaltres no
estam d'acord, perquè creim que conculca els interessos en
primer lloc dels ajuntaments, de la seguretat jurídica dels
ciutadans, i que en qualsevol cas és partidista i sectària, perquè
ningú no pot entendre que una moratòria que vostès plantegin
només afectin ajuntaments que són del Partit Popular, i resulta
que ningú no pot entendre que queda a fora Calvià, queda a fora
Banyalbufar, queda a fora Marratxí, queda a fora Alaró, en
definitiva queden a fora justament municipis que jo crec que
tothom veu quan va per la carretera en quines condicions estan.
Per tant, per això creim que és sectària.
A partir d'aquí nosaltres, i ho he anunciat abans, el tornam a
convidar i el tornarem a convidar a pactar les directrius. Escolti,
la moratòria, vostè ho ha dit, era quelcom transitori, i hem de
pactar les directrius. Jo el torn a convidar una, vint, trenta i mil
vegades que ens asseguem, que intentem consensuar aquesta
ordenació del territori, i que aquest parlament pugui aprovar
aquesta llei en aquesta legislatura, com és el nostre propòsit i
com és el nostre objectiu, i que aquest parlament efectivament
pugui tenir el més ampli consens en un tema tan important que
ens hi jugam tot, com és el nostre futur, i en aquest cas el futur
del territori.
Li puc anunciar una altra vegada, i ja ho he anunciat, que
efectivament nosaltres divendres durem al Consell de Govern
una llei per lectura única, tal també com havíem xerrat moltes
vegades durant les nostres negociacions, i com vostès havien
proposat des del primer moment, una moratòria, una llei per
lectura única en aquest parlament, que efectivament garanteix la
nostra moratòria, aprova la moratòria que nosaltres havíem
proposat, respecta la seva moratòria, és a dir tot el que vostès han
suspès ha de continuar suspès, si vostès ho decideixen així,
naturalment. Jo crec que no hem d'entrar en batalles
institucionals, i efectivament la nostra moratòria el que fa és
intentar evitar que es produeixin especulacions mentre tramitam
la llei, però no hem d'oblidar que estam tramitant la llei. És a dir,
ara anem a negociar la llei, anem a posar-nos d'acord en la llei,
farem un téntol, molt bé, perquè no es puguin produir
especulacions. Tot això que han dit de drets adquirits i no sé què,
que no estiguin iniciats, francament crec que no és així. Miri, la
nostra moratòria, si l'aprova el Consell de Govern i després
aquest parlament, insistesc, l'únic que farà serà garantir que no
es puguin produir drets nous, i simplement perquè no es pugui
fer malbé la discussió de l'objectiu final, que és la llei que hem
de discutir, i en la quan ens hem de posar d'acord.
Efectivament, aquests terrenys que estaran afectats per
aquesta moratòria són els terrenys classificats com a sòl
urbanitzable programat que incomplint termes establerts no
hagin iniciat la tramitació del planejament parcial o incompleixin
els terminis fixats dins aquests; 2.- terrenys classificats com a sòl
urbanitzable o apte per urbanitzar per normes subsidiàries i
complementàries de planejament que duguin una vigència igual
o superior a quatre anys en el moment d'entrada en vigor
d'aquesta llei i que no hagin iniciat la tramitació del planejament
parcial o incompleixin els terminis fixats.

Aquest és l'article estricte de la moratòria, que jo no
entraré a discutir amb vostè les dades ni les xifres a les
quals pugui afectar aquesta moratòria, però que realment
creim que és una moratòria que té sentit, perquè el que fa és
evitar aquesta especulació, mentre es negocia aquesta llei,
però es respecten, i nosaltres respectarem sempre, sempre,
sempre, els drets dels ciutadans, els drets que la llei dóna i
estableix als ciutadans, perquè per a nosaltres l'Estat de dret,
la garantia jurídica que qualsevol senyor del carrer,
qualsevol pare de família que té un bocinet de terra o que té
una casa ha de poder tenir. Nosaltres baix cap concepte mai
no admetrem que la seguretat de tota aquesta gent, de tots
aquests ciutadans es pugui posar en perill.
A més aprovam l'article 2, que quan se suspengui la
vigència del planejament dins els àmbits de sòl urbà o
urbanitzable, les determinacions de les normes
complementàries i subsidiàries del planejament suspès
s'hauran de fer d'acord amb el que estableixi la Llei
d'ordenació del territori per la qual cosa l'aprovació inicial
s'haurà de (...) una vegada entrin en vigor aquestes. Què vol
dir això? Miri, si vostès volen pactar aquesta ordenació del
territori, pactem l'ordenació del territori. Si vostès volen
pactar quins són els límits de desenvolupament que tenim en
aquests moments a les Illes Balears, pactem aquests límits,
diguem quin és el paraigües, diguem clarament a la gent que
això no és una situació de guanyar unes eleccions un dia o
l'altre, això no és una situació de desclassificar una
urbanització, dues o noranta, no; això és un problema molt
més greu, això és un problema a llarg termini, això és un
problema que hem de garantir per al futur, i el que hem de
fer és prendre les mesures perquè aquest futur garanteixi la
preservació d'aquest medi ambient i a més garanteixi la
possibilitat que es pugui continuar incrementant la riquesa
d'aquesta terra i garantir la possibilitat que qualsevol senyor,
qualsevol ciutadà d'aquestes illes quan té un dret, quan la
llei l'empara, aquest dret se li ha de respectar, i tendrà
sempre l'empara de les institucions per emparar aquest dret.
Ho dic, perquè això de pagar em pareix molt important.
Jo no sé si he entès malament el seu discurs, és possible.
Vol dir vostè que quan nosaltres, tal com establim, haguem
d'arribar a processos on l'ajuntament hagi de desclassificar,
per exemple, part del seu sòl per poder-se adaptar al que
estableixin les Directrius i el Pla territorial, al sostre que li
donem, vol dir que si la proposta afecta drets adquirits de
qualsevol ciutadà -i no importa que sigui gros, petit i mitjà-,
vol dir que no hem de pagar? Vol dir que la demostració que
vostès varen fer amb es Canons no serveix de res? Vol dir
que no hem de garantir als ciutadans que el que fem avui és
garantir-los precisament que a partir que nosaltres aprovem
aquestes llei, aquesta llei d'ordenació del territori, ells es
podran acollir a la llei perquè tendran garantida la seva
seguretat jurídica? Vostè diu el contrari?, deman. Vostè diu
al ciutadà que després de les eleccions ja ho veurem, i que
de pagar, res? Jo crec que això ha de quedar clar: quan es
conculquen drets s'ha de pagar, perquè ho diu la llei, és que
si no, els duran als jutjats. Però és que a més ho diu la llei,
i vostès crec que no poden anar pel camí de confiscar els
drets dels ciutadans.
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Que quedi clar que crec que el més essencial d'aquest procés,
que si Déu vol acabarem d'aquí a sis mesos, d'aquest procés que
garantirà l'ordenació i el futur del nostre territori, ha de ser que
hem de ser capaços d'oferir seguretat jurídica als ciutadans de les
Illes Balears, que és la darrera passa que feim per garantir-los
precisament que mai no se'ls podrà conculcar cap dret.
Em diu vostè a mi, "vostè comanda menys al seu partit del
que vostè s'imagina". L'ase va dir al porc orellut.
Creu que no hem fet res per orientar el model turístic, no li
agrada el model turístic. Jo coincidesc amb vostè que
efectivament, i ho he dit moltes vegades, juliol i agost no en
necessitam més de turistes, en termes generals, basten els que
vénen, crec que de sobres, està bé; però escolti, vostè seria el
primer que l'any que no venguessin els turistes em recriminaria
i em diria que la nostra política de foment del turisme, de foment
de les Illes Balears no ha estat encertada. Escolti, hem d'estar a
un costat i a l'altre costat. Hem d'intentar que el nostre producte
de turisme sigui de més qualitat, que no cresquem en places
turístiques, i que la gent pugui venir al llarg de tot l'any, i no
només una part punta de la nostra temporada.
Em diu: "Sr. Matas, estableixin vostès els límits", m'ho diu
vostè, "posin vostès el sòtil. Si vostès no som capaços de fer-ho,
ja ho farem nosaltres". En som. No són paraules seves textuals,
jo en som, però el que passa és que no només en som, sinó que
el convid que ho facem plegats. Jo el convid, a vostè i al seu
partit, que almanco intentem ser capaços d'aquest límit que hem
d'establir entre tots, d'establir-lo conjuntament, dur-lo amb la llei
que ja està preparada, i la llei que s'ha d'aprovar en aquest
parlament. El que passa és que en matèria de medi ambient, la
veritat és que a vegades fa mal donar exemples. En matèria de
medi ambient jo no puc admetre exemples del seu partit, Sr.
Antich. Jo accept que nosaltres puguem cometre errors; duim
anys governant a moltes institucions, a molts d'ajuntaments, i jo
crec que està clar que hem pogut fer coses que tal vegada no han
estat del tot encertades, que hem pogut cometre errates, però el
que està clar és que crec que hem tengut el suport social
majoritari, l representació majoritària de la societat d'aquestes
illes.
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I jo li dic que no vull aprendre de la seva política de medi
ambient, perquè realment amb el coneixement que avui
tenim, allà on el Partit Socialista Obrer Espanyol ha pogut,
perquè ha comandat, la veritat és que de llum n'ha donada
ben poca. I clar, quan un puja aquí dalt i xerra de donar
llum, xerra que ell té la solució, que si ells poguessin
governar farien això, clar, un se'n va a mirar què és el que
passa allà on ells han governat, i efectivament jo crec que de
llum en matèria de medi ambient, de llum en matèria
urbanística, jo crec que poca. Sap vostè, Sr. Antich, qui és
el responsable -perquè naturalment xerram d'un partit. Jo li
deman disculpes pel fet que vostè no sigui el responsable en
aquest moment, però si el seu partit- Sap vostè qui ha fet el
major desbarat urbanístic a Menorca, qui ha edificat la
primera línia de Ciutadella sobre les roques? El Partit
Socialista Obrer Espanyol. Sap vostè, Sr. Antich, que avui,
a l'any 1998, mentre vostè aquí vol donar llum d'exemple,
i jo crec que vostè té molt bona intenció i vol donar llum,
sap vostè que al seu partit a Sant Lluís, a Menorca, el seu
partit socialista promou la construcció de complexos
hotelers, d'apartaments, de noves expectatives de parc
aquàtic, de requalificació d'una zona de xalets en
apartaments a Son Ganxo, casetes a Biniancolla, etcètera?
Això no és producte de la meva imaginació, això són fets
reals. Hi ha uns veïnats que escriuen una carta a Sant Lluís,
que dirigeixen al representant del Partit Socialista a Sant
Lluís, que diuen "quan a Mallorca i a Eivissa s'hi miren prou
a l'hora d'iniciar nou desenvolupament urbanístic, els
mateixos grans inversors vénen a fer aquí el que allà no
poden. Qualcú s'ha molestat en esbrinar si tota aquesta gent
podrà ocupar els 420 apartaments que es construeixen a
Punta Prima si hi caben? Aquesta serà l'herència que
nosaltres deixarem als joves el dia de demà.
Què vol dir, que Sant Lluís no compta? Sap vostè, Sr.
Antich, que a Marratxí l'Ajuntament proposa unes normes
subsidiàries que proposen passar l'actual població del terme,
que és de 15.000 habitants, fins als 45.000 habitants? És el
model del seu partit triplicar o quadruplicar la població en
aquells ajuntaments on governen?, i això és molt recent,
perquè això s'ha presentat crec que el dia 3 d'agost passat.
Sap vostè que aquest increment de població que es proposa
a Marratxí significa 6.447 persones més a Pòrtol, 18.801
persones més a es Pont d'Inca -gairebé la mateixa població
que té Inca-, 7.962 per sa Cabaneta, 7.245 per es Pla de na
Tesa i Cas Capità, 3.729 per es Figueral, 2.217 per es
Garrovers?
Naturalment, cap d'aquests desenvolupaments, cap
d'aquests que jo li dic, està afectat, segons tenc entès, per la
moratòria del Consell Insular de Mallorca; ni tampoc li
xerraré d'Alaró ni de Son Tugores, ni tampoc li xerraré dels
600 xalets que hi ha a Pollença que s'hauran de legalitzar
d'una forma o d'una altra, perquè aquest és el camí on la
política, crec que del Partit Socialista a aquell municipi ens
ha duit; i naturalment tampoc li tornaré a recalcar que
Calvià, Sr. Antich, està a fora d'aquesta moratòria que
vostès plantegen, Calvià, que és l'únic municipi important,
i que a més... no, ja no ens acompanya la batlessa, em sap
greu. Vostès fan una moratòria i no contemplen ni Marratxí
ni cap d'aquests municipis que jo li he dit, i tampoc no
contemplen Calvià, i jo crec que aquest és el cas més
flagrant, més demostratiu que una cosa és el que es diu, i
l'altra és el que realment es fa.
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L'únic municipi important de Mallorca, de les Balears, que
han governat sempre, sempre, sempre, el Partit Socialista... bé,
sempre en termes recents, clar, és la situació de l'Ajuntament de
Calvià. A Calvià des del Pla General del 79, que va redactar el
Sr. Tarabini, fins a avui, tots els planejaments són responsabilitat
del Partit Socialista. Des que Calvià tenia en aquell moment
costa i punts verges, fins a avui, que no queda cap lloc a la costa,
ha estat responsabilitat del seu partit, ha estat responsabilitat d'un
forma o d'una altra del Partit Socialista Obrer Espanyol. La
gestió que vostès han demostrat a Calvià és justament la
contrària de la gestió que vostè diu. La gestió que vostè pot
presentar al municipi de Calvià és, diuen, avui la gestió d'un
municipi que s'ha convertit en un municipi sostenible, quan
tothom sap, no només els que vivim a Calvià, no només els que
podem tenir l'oportunitat de veure les grues a Calvià cada dia, no
només nosaltres, sinó tothom sap que l'únic sostenible que hi ha
a Calvià és el consum de ciment.
I jo naturalment li acceptaria les seves paraules si vostè diu
"miri, canviam de postura, canviem d'actitud, fins avui això ha
estat mal fet, igual que vostès s'han equivocat a altres llocs o a
altres coses, nosaltres canviem i a partir d'avui facem punt i
apart"; però, clar, és que vostè m'aprova una moratòria, i no m'hi
posa Calvià; és a dir, vostè em posa una moratòria, i perquè
Calvià està governat pel seu partit, pel Partit Socialista Obrer
Espanyol, vostè no li posa. Resulta que a Calvià no hi ha cap
problema de creixement, a Calvià no hi ha cap problema de
grues, i a Calvià no hi ha cap problema de desenvolupament
(Aldarull a la sala).
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, jo demanaria als diputats que mantenguin les bones
formes. Tenen portaveu per després fer les rèpliques oportunes.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
El projecte de Pla General que ha presentat Calvià, que
preveu Calvià és, perquè se'n doni compte, dades reals, una
urbanització de 160.000 metres quadrats a Peguera oest, una
urbanització de 157.000 metres quadrats a es Sementer des Molí,
junt a la Pantera Rosa, s'Ametlar d'en Terràs amb 653.000 metres
quadrats per fer camp de golf i hotel; quart, ses Planes, 140.000
metres quadrats d'edificis plurifamiliars de 3 o 4 pisos, i aquest
és un d'aquells pocs solars que queden buits a aquella zona, a la
rodona de Cala Figuera, anant cap al Club de Gel; cinquè, un
parc costaner, que jo crec que ha de ser una broma, perquè costa,
és que ja no en queda a Calvià, per tant, jo no sé on faran el parc
costaner perquè costa ja no en queda, un parc costaner que
efectivament urbanitza el rectangle de la carretera de Punta
Portals i de Costa d'en Blanes, darrera el Sporting, i que
efectivament du 523.000 metres quadrats d'edificacions
plurifamiliars, i un hotel de cinc estrelles just devora l'autopista,
que probablement acabarà com un apartament turístic si es fa,
com ja passa devora Punta Negra. I a més a aquesta darrera
urbanització dels 523.000 metres hi ha 90.000 metres que han
estat cedits per l'Ajuntament, per tant ja afecta fins i tot solars de
propietat pública.

Queda una cosa importantíssima a Calvià, queda el Galatzó.
Però alerta, que ja li han posat l'ull damunt, al Galatzó. Jo
crec que amb aquest exemple, amb aquesta realitat fa mal
anar a donar lliçons de protegir. Jo crec que el que hem de
fer efectivament, si és possible aprofitant l'avinentesa que
vostè és nou, aprofitant l'avinentesa que efectivament vostè
un tarannà jo crec que modern, negociador, anem a posarnos d'acord en les grans qüestions. Jo li oferesc una vegada
més aquest pacte: posem-nos d'acord en aquestes grans
qüestions, que ens hi jugam tot i que ens afecten a tots.
Però no vull acabar sense fer-li una sèrie de referències,
a més d'aquesta, que crec que és important. Pacte per
l'ocupació, m'ha dit vostè, "fracàs. Li preocupa un aturat, on
és el (...)?" Miri, jo respecte el Consell Econòmic i Social,
és un compromís del pacte per l'ocupació i és un compromís
naturalment d'aquest govern; però escolti, si el Consell
Econòmic Social és el que ens ha de solucionar
definitivament el problema de l'atur, no és el camí. Té una
altra funció el Consell Econòmic i Social. Nosaltres podem
fer el Consell Econòmic i Social demà, però no hi haurà ni
un lloc de feina més. El problema són els llocs de feina, el
problema és crear llocs de feina perquè la gent pugui tenir
a les Illes Balears més oportunitats que a un altre lloc, que
és el que passa i que és la realitat.
Li anuncii una vegada més, per mandat parlamentari, el
Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la nostra
política d'ajuda en aquest tipus de finançament tant als
consells insulars com als ajuntaments, perquè no és no fer
demagògia d'un tema tan important com la pobresa. No és
bo, jo crec que no és positiu per a ningú. Això és un
problema que hem de resoldre, el que passa és que no
només és un problema que puguem resoldre nosaltres
totsols, és un problema que hem d'intentar resoldre totes les
institucions amb la responsabilitat mancomunada que
naturalment tendrem en una qüestió tan important.
Habitatge. Li vull repetir que en habitatge hem fet un
esforç molt important, que consisteix en fer 11.000
habitatges, bàsicament per a joves, amb una subvenció que
arriba al 25% del cost de l'habitatge.
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I vostè em xerra d'educació, i em diu que no hem fet res en
educació, idò malament anam, perquè resulta que els portaveu
que han intervingut davant vostè diuen que sí, que realment han
reconegut, fins i tot, cosa que jo els agraesc, que realment
nosaltres hem fet, hem aconseguit millorar el servei de l'educació
des que el prestam des d'aquí. Naturalment que queda moltíssim
per fer, però el que està clar és que s'ha produït un canvi entre la
competència quan es duia des de Madrid que quan es du aquí. I
li he recordat, li vaig recordar ahir, que els cursos no
començaven; els cursos, quan vostès tenien la responsabilitat, no
començaven. Ara el curs ha començat amb normalitat, hi ha 428
professors més que no hi havia, 267 més a la concertada que
tampoc no hi eren. Amb l'esforç de tots aconseguim que
l'educació vagi avançant, hem aconseguit normalitat, hem
aconseguit que 9.000 nins de les Illes Balears puguin tenir accés
gratuït a l'ensenyament. Hem aconseguit oferir i finançar un
increment important de retribució als professors, i quan vulgui
podem discutir respecte a aquesta negociació; tenim els doblers
preparats i tanmateix, tanmateix, com sempre, com sempre, la
caparrudesa dels fets li haurà de fer desmentir les seves pròpies
paraules, perquè vostès, quan nosaltres vàrem rebre la
competència se'n varen anar als professors i els varen dir -no dic
vostè personalment, naturalment- els varen dir: "No cobrareu,
aquest mes". La gent va cobrar. "No faran instituts". Feim
instituts. "No faran escoles", i fan escoles, i ara els diuen... clar,
ja no tenen res més, i què els ha de dir?, ara els han de dir
"Escoltin, la pujada de sous, no la pagaran". Després els pagarem
la pujada de sous i vostè haurà de venir a rectificar.
I em diu que, les escoles, les ha fetes la Segona República
com si les ha fet el sursum corda. Les escoles de les Illes Balears
estaven en unes condicions penoses, penoses...
(Aldarull a la sala).
...i jo el convid a vostè perquè vagi a les escoles a visitar-les.
Miri, el convid a vostè perquè visiti les escoles que vulgui,
conjuntament amb jo, perquè vegi en quin estat es trobaven
aquestes escoles. Per què no va -i ho he explicat moltes vegadesa Santa Eugènia i veu com a Santa Eugènia -1998- el mestre,
cada matí, quan va a l'escola de Santa Eugènia se n'ha d'anar amb
un sac de clovelles d'ametlla perquè l'única calefacció que hi ha
en tota l'escola és una vella estufa de clovelles d'ametlla? Això
està clar: ho va fer la República, no és rar, i gràcies.
(Remor de veus)
Clar, això s'ha de viure, això s'ha de viure trepitjant les
escoles, això s'ha de viure veient els problemes de prop. Això
s'ha de viure, per poder-ho intentar resoldre i, en qualsevol cas,
em preocupa el futur, em preocupa que vostès es negassin
sistemàticament a fer un institut en el Pla de Mallorca i que
nosaltres ara, nosaltres, feim l'institut de Sineu i Sineu tendrà
l'institut. Em preocupa que no pugui existir la sensibilitat
necessària.
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Universitat. Miri, vostè crec que té raó quan diu que
efectivament nosaltres encara tenim una mitjana de despesa
universitària que encara és inferior a la mitjana de l'Estat;
això és cert perquè això és un fet objectiu. Què passa?
Home!, passa que aquesta qüestió plantejada per qualsevol
altre la veritat és que jo puc entendre que es plantegi, però,
clar, aquesta qüestió, que vostè em diu que aquest problema
de la Universitat és un problema de fa onze anys, em diu, fa
onze anys que ho sabem, que els nostres estudiants se'n van
a estudiar a fora, fa onze anys que sabem que els nostres
estudiants no poden estudiar tots aquí; fa molts d'anys que
sabem que tenim la inversió universitària per davall la
mitjana estatal. I fa onze anys; i qui és que fa onze anys que
té la Universitat?, el seu govern, el govern socialista, que
ens va estar, fins el darrer moment, llevant el finançament
que nosaltres els demanàvem, quan el Partit Socialista tenia
la Universitat i quan el Partit Socialista no ens volia
transferir la Universitat, perquè quan nosaltres li vàrem
demanar 4.500 milions de pessetes un secretari d'Estat del
seu partit va dir: "El Sr. Matas pide la luna". Clar, el fet ha
estat que quan hi va haver un canvi de govern a Madrid,
nosaltres vàrem rebre la transferència i per aquells 4.500
milions de pessetes que eran la luna. Que no basten?
D'acord, jo estic d'acord, que tampoc no basten els 4.500,
d'acord, però és que molt manco basten els 2.500 que vostès
finançaven a la Universitat i que la tenien amb l'aigua al coll
i que no podien pagar ni els professors; havien de tenir els
professors contractats de mala manera i d'amagat perquè no
els podien pagar. Jo crec que això és evident que es va
avançant, i que això és evident que s'ha d'anar recuperant.
Em preocupen els accidents laborals. Hi ha una forma de
dir -jo crec que no és bona- les dades dels accidents laborals
que pot resultar enganyosa; a veure si ens entenem:
efectivament aquí tenim unes estadístiques d'accidents
laborals que són preocupants, però són preocupants en
termes absoluts perquè qualsevol accident és preocupant, no
en termes relatius, ben alerta, no en termes relatius per
comunitat autònoma ni per activitat econòmica, no és així,
això, (...) ens preocupen. Creim que, a més, feim una
campanya, sobretot, miri, d'aquestes publicitàries que a
vostè no li agraden precisament per prevenir, per
conscienciar els empresaris, els treballadors de la necessitat
d'aplicar les lleis en matèria de seguretat laboral i que
puguem entre tots evitar que hi hagi ni un sol accident
laboral. Escolti, no pot ser -em miri a la cara i em veurà- no
pot ser, jo no en vull cap, d'accident laboral; és que vostè
pot comprendre que jo tengui el més mínim interès en què
puguem tenir un sol accident laboral. Intentam fer tot el que
podem perquè això no es produeixi.
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I vostè em diu: "Què li hagués dit vostè al PSOE si li hagués
demanat cofinançar l'hospital d'Inca? Li hagués dit que no,
hagués posat el crit al cel". Sí, que ens ho varen demanar, i ho
hem pagat, i s'ha duit en aquest parlament i ens ho demanaven
sempre, i jo era conseller d'Hisenda i he hagut de firmar els
crèdits Pons, que vàrem haver d'avançar doblers a Madrid perquè
Madrid no podia fer els doblers, i era el seu partit ens ho varen
demanar, i no tan sols ens ho varen demanar sinó que nosaltres
ho vàrem fer: nosaltres vàrem pagar pràcticament tot el campus
universitari quan la Universitat era competència del Partit
Socialista Obrer Espanyol amb doblers d'aquí perquè després els
ens tornassin. Sí senyor! I què feim?, i què hem fet? És tan
desbaratat aquest plantejament d'aconseguir l'hospital d'Inca i
aconseguir 20.000 milions de pessetes d'inversió a canvi de
1.200 milions de pessetes que s'estalviaran amb la rebaixa del
cost que aquest acord ens suposa, al Govern, i que en tot cas
negociarem a la transferència?; sense cap dubte. El problema -li
torn a dir- és que hem aconseguit l'hospital. Nosaltres hem
aconseguit l'hospital d'Inca, però no només el d'Inca, hem
aconseguit el de Maó, hem aconseguit 800 milions per a son
Dureta, la posada en marxa del Palma II de son Llàtzer, hem
aconseguit la forma de gestionar l'hosopital de Manacor, que
sigui des d'aquí, a Eivissa el centre de salut mental, a
Formentera..., etc., etc., etc.
El règim especial de les Illes Balears; miri, nosaltres amb el
règim especial tenim l'avantatge que crec que hem estat
coherents sempre en el plantejament. Nosaltres, des del primer
moment, hem defensat que allò important era tenir una llei que
pogués reconèixer la insularitat de les Illes Balears i compensar
aquesta insularitat. Nosaltres, des del primer moment, vàrem
creure que el camí correcte i oportú per fer això era intentar
trobar el suport de partits d'aquest parlament, i com que ho solem
fer sempre amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és el
majoritari, maldament no ho paregui, a l'oposició, i vàrem
plantejar en un moment determinat al seu partit, quan vàrem dur
la llei aquí, els vàrem dir: "Aquest tema és tan important que,
totes les esmenes que vostès han presentat a la Llei del Règim
Especial, nosaltres les aprovam totes si donen suport a aquest
projecte".
Clar, a vostès, amb el règim especial els ha passat el mateix
que amb totes les altres coses quan han vengut aquí, en aquest
parlament, a intentar passar comptes de l'acció de govern. Clar,
vostè ha estat sempre anant endarrera, com feia el Sr. Triay i
com feien els seus antecessors: "És que no hi haurà règim
especial; és que no hi haurà hospital d'Inca; és que vostès no
faran res en indústria, és que vostès no aconseguiran les
transferències d'educació; és que vostès no aconseguiran el
conservatori de música; és que vostès no aconseguiran doblers
per a un sistema de finançament; és que vostès molt anunciar,
molt anunciar, però després, la renda, no l'abaixaran". Clar, quan
els fets són caparruts i la gent comença a veure que vostès diuen
que els professors no cobraran i cobren, que vostès diuen que no
aconseguirem el conservatori i l'aconseguim, quan vostès diuen
que no aconseguirem la dessaladora i resulta que la dessaladora
s'aconsegueix, quan vostès diuen que no aconseguirem sa
Costera i sa Costera s'aconsegueix, quan el Sr. Triay puja aquí i
diu -ho record perfectament- diu: "On és aquell pacte, aquells
doblers per finançar carreteres que havien de trobar davall un
calaix el dia següent quan el PSOE se n'anàs del govern de
Madrid i venguessin els del Partit Popular?, on és?"; això està en
el Diari de Sessions; 57.000 milions de pessetes. Aquí són, aquí
són.

(Aldarull a la sala).
On és l'hospital d'Inca? Aquí. On és la inversió en
matèria d'infraestructura hidràulica? Aquí. On serà l'ajuda
de depuració? Aquí. I això és el mateix que els ha passat
amb el règim especial. Vostès han anat anunciant que
nosaltres no faríem el règim especial. Clar!, "que no faran
cap llei". Al principi varen dir: "No faran cap llei, no tenen
temps"; la vàrem fer, pam! "No la presentaran al Parlament
de les Illes Balears"; la vàrem presentar, pam! "Bé, ara això
és foc i fum electoral i ara vostès això ho deixaran dins un
calaix i efectivament no es tramitarà"; tenien raó, en això,
perquè com que encara governaven ells efectivament va
estar un any i busques dins un calaix en el Congrés, això és
vera, però quan varen deixar de governar, clar, hi va haver
un canvi de partit i, aleshores, el Partit Popular va tramitar
la llei, i clar, com que vostès deien "no la tramitaran" i quan
la vàrem tramitar varen dir "idò no l'aprovaran", vostès, què
varen fer?, -i ho vull recordar- vostès varen dir: "Aquesta és
la nostra. Ara tenim l'oportunitat de fer punts a Madrid, que
això sempre va bé". Per què? Home!, perquè era aquell
moment en què el PP començava a governar a Madrid i a
nosaltres ens deien que afavoríem els rics: "Es que los del PP
siempre están con los ricos, siempre están dando prebendas a
los ricos. Es que los del PP siempre favorecen a los mismos, a
los pobres nada" i tal, tal, tal.
Bé, i amb això que el nostre règim especial se'n va a
Madrid i, clar, el PSOE a nivell nacional veu la porta oberta
i diu: "Home!, el Partit Popular, en España, dando prebendas
y beneficios a la región más rica que hay, ¡hombre!, ara aquí
nosaltres ens posarem les botes", i efectivament va sortir el
Sr. Costa -no sé si és aquí, hi era- va sortir el Sr. Costa
probablement a fer un paper que jo estic convençut que no
li va agradar gens, però en tot cas un paper que crec que no
era un paper positiu per als interessos d'aquesta comunitat
autònoma, i va dir que això eren beneficis per als rics, va dir
que aquest no era el camí i, sobretot, el més important, va
votar en contra de l'admissió de la llei, és a dir, que si ells
haguessin convençut tots els altres partits a Madrid, la
nostra llei s'hagués rebutjat i no s'hagués aprovat mai.
Esquerra Unida va ser molt més intel•ligent a Madrid,
naturalment amb el suport -supòs- del partit...
(Rialles)
...d'aquí, i va ser... No, no, amb el seu suport, és que ho
he dit, potser no m'ha sentit; no, no, escolti, que ho dit, amb
el seu suport; va ser molt més intel•ligent perquè Esquerra
Unida va dir: "Escolti, nosaltres no estam d'acord amb la
llei, però ja la canviarem; estam d'acord en reconèixer la
insularitat i compensar la insularitat de les Balears i, per
tant, ja la canviarem", i Esquerra Unida va votar a favor. El
problema va ser que tothom va votar a favor, tothom,
tothom en el Congrés de Madrid, tothom va votar a favor
d'admetre la Llei de les Illes Balears, manco Coalició
Canària que es va abstenir i el Partit Socialista Obrer
Espanyol, inclosos els diputats, naturalment, d'aquestes
illes, que varen votar que no.
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Quin ha estat el resultat? Clar, ara ja no pot dir que no es
presentarà la llei; ara, què ha de dir?, el que diu, que no entrarà
en vigor això de les mercaderies, que això dels descomptes dels
avions no serveix per a res...; és que no té més discurs, què ha de
dir? Ha perdut el carro, quan jo crec que el que és intel•ligent, en
tot cas, és sumar-se a aquest carro i dir: "No, no, nosaltres també
hem ajudat perquè això s'aconsegueixi". Vostè vol ara intentar
convèncer els ciutadans que l'increment del descompte que ells
noten a la seva butxaca s'ha absorbit en pujada de preus? Això és
fals, però si tothom que va a la caixa ho sap, això no és vera; ben
al contrari, avui un bitllet és un 11% més barat que l'any passat,
el que passa és que potser vostè ha perdut el costum de comprarlos però, escolti, és més barat, és més barat.
(Rialles)
El problema és que el que no pot dir vostè és que si, a un
senyor, li costava 7.000 pessetes un bitllet de Menorca a
Mallorca i avui li costa 5.700 pessetes, que vostè pugui dir que
això és més. Això no és així: un bitllet de Palma a Menorca
costava 7.100 pessetes; avui costa 5.760, crec, i un bitllet amb la
companyia més cara, Iberia, a Madrid en costava 27 i avui en
costa 24, anada i tornada, la més cara, n'hi ha de molt més
barates. Jo crec que això és evident i és irrefutable.
Què no hi ha res més en el règim especial? Per l'amor de Déu!
Ho he repetit moltes vegades i no em vull estendre en aquest
moment, però entre altres coses hi ha coses tan importants com
la reducció de les tarifes portuàries, les subvencions que
preocupen als empresaris, als pagesos, als particulars, del
transport. Sap què és, vostè, haver de vendre sabates i haver de
pagar, només pel cost del transport d'anar d'aquí a Barcelona, un
cost diferencial que et lleva la possibilitat de competir? Sap què
és, vostè, això? Sap què és haver d'anar al mercat i haver de
comprar les coses més cares perquè hi ha un cost de transport
que tenim aquí, a les Illes, i que els ciutadans de les Illes
Canàries tenen compensat i nosaltres no teníem compensat fins
al dia d'avui? Afortunadament el tenim compensat. Sap què és,
vostè, que en el Pla de beques de l'Estat s'estableixi un pla
especial de beques per a aquells estudiants de les Illes Balears
que han d'estudiar d'una illa menor a l'illa major o que han d'anar
a estudiar a fora? Sap què representa, això? Sap què representa
la condició a què ha fet referència, i que té molt a veure en
aquest cas, el partit del PSM, la condició del cost de l'energia?
Sap què és això, que el cost de l'energia aquí hagi de ser el cost
que no pugui ser superior a la mitjana de l'Estat? Sap què és la
influència que té la subvenció sobre la depuració d'aigua per al
cost del ciutadà? Clar, totes aquestes qüestions són qüestions són
qüestions que estan a la llei i, naturalment, comporten i
conformen la llei.
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Vostè diu que tenim una visió centralista, jo, dels ajuntaments
i dels consells insulars. Jo li vull recordar que nosaltres hem
fet les transferències als consells insulars, aquelles a què ens
vàrem comprometre, naturalment. El Consell Insular de
Mallorca, per exemple, no ha volgut acceptar determinades
competències, està en el seu dret, però el que està clar és
que hem complert i complirem el nostre procés de
transferències: ordenació turística, menor, transport
terrestre, artesania i cambres agràries, agricultura..., i que en
aquest procés en el qual estam compromesos, en aquest
procés, a més, sempre hem intentat col•laborar, com deia
ahir, donant als consells insulars eines, que és el que
realment necessiten, i jo li recordava que nosaltres hem
ajudat a finançar les seus de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, i que hem donat 500 milions de pessetes perquè
el Consell Insular de Mallorca pugui arreglar la
Misericòrdia. Hem cofinançat projectes d'acció formativa,
projectes de formació...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Carme Garcia, per favor, no alci tant la veu.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
...programes de formació conjunts dirigits als
discapacitats, programes de formació dirigits als exclosos
socialment, programes de prevenció de drogues, programes
de col•laboració en acció social, etc., etc., etc.
Però, escolti, hi ha una qüestió que jo crec que és
evident: vostè, des del Consell Insular de Mallorca a mi no
em pot dir que nosaltres tenim una visió contra el
desenvolupament dels consells insulars i dels ajuntaments,
i li explicaré: perquè nosaltres complim amb les nostres
transferències als consells insulars. Però, quines
transferències han fet vostès als ajuntaments? Per què no
solucionen el problema dels ajuntaments? Si vostè realment
creu en la descentralització, vostè el que ha de fer és
transferir als ajuntaments aquells serveis socials que els
ajuntaments necessiten perquè necessiten finançament i,
efectivament, vostè demostrarà que vostè té un tarannà
descentralitzador, però mentre vostè rep competències i
quan a vostè li toca donar les competències no en dóna ni
una, jo no crec que això sigui poder presumir de tarannà
descentralitzador, des del meu punt de vista.
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La Llei de sòl rústic, que és una cosa que vull aprofitar per
dir, la Llei de sòl rústic és una llei important, és una llei que
estableix les limitacions, les condicions de desenvolupament del
sòl rústic, que era important, que també ens varen dir molt de
temps que no la faríem i la vàrem fer, i és una llei que,
efectivament, es desenvolupa amb el reglament i és una llei que,
li vull recordar, admet i admetrà -voldria que això quedàs molt
clar- que es facin segregacions de tipus civil, però mai
parcel•lacions amb finalitat urbanística en el sòl rústic de les Illes
Balears. Això ja està establert a la llei i això estarà també
establert en el reglament. Sí segregacions civils, les herències;
naturalment no podem anar contra la nostra forma de ser, contra
l'esperit de la nostra gent, contra aquell pare que somnia en
deixar per herència un bocinet de terra al seu fill, perquè això
nosaltres ho permetrem sempre, però no parcel•lacions amb
finalitat urbanística.
Li vull recordar que vostès, en el seu procés de moratòria, no
han consultat els ajuntaments, no han consultat els ajuntaments,
almanco de forma apriorística.

EL SR. ANTICH I OLIVER:
Gràcies, Sr. President. Sr. Matas, quan vostè ha
començat la seva intervenció, quan m'ha contestat, ha fet
una sèrie d'acudits sobre antecessors, i si el Sr. Triay, i si el
Sr. Crespí. Bé, jo li demanaria que no anàs per aquest camí
perquè, la veritat, si ens hem de posar a discutir com jo he
arribat allà i com vostè ha arribat aquí deçà...
(Aldarull a la sala).
...tenim un bon trull.
(Rialles)
Jo hi he arribat a través d'un procés democràtic, de
primàries que ha fet el meu partit...
(Aldarull a la sala).
EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)
Per favor, per favor.
Bé, després em diu que recepta conservadora de medi
ambient, mercat... Interessos generals, efectivament Calvià fora,
interessos generals... Que fer avançar un país no és qüestió
d'ordinadors... Miri, no serà qüestió d'ordinadors, però és
important, eh?, és molt important que nosaltres emprem les
noves tecnologies i ens hi jugam molt, moltíssim, en el futur
d'aquestes illes per saber, precisament, utilitzar aquestes noves
tecnologies, fomentar aquestes noves tecnologies perquè, sense
cap dubte, les xarxes de comunicació el dia de demà suposaran
la possibilitat de rompre l'aïllament tradicional d'un territori com
el nostre. Gràcies a aquestes noves tecnologies nosaltres tenim
una oportunitat de futur de diversificar la nostra economia i
d'introduir el sector quaternari.
Vostè em diu, per acabar, que el nostre poble mereix una altra
alternativa, i vostè em diu que vostès són l'alternativa: "Aquest
poble mereix una altra alternativa, i nosaltres -diu el Sr. Antichsom l'alternativa", i jo em deman: qui són "nosaltres"?, vostès,
aquells, els altres, o qui són? Gràcies.

EL SR. ANTICH I OLIVER:
Jo li estic explicant com hi he arribat, jo.
EL SR. PRESIDENT:
Si em permet, un moment, Sr. Antich, un momentet, un
momentet. Comprenc que en aquestes hores no ens
controlem prou, entre uns i altres. Jo demanaria a tots els
diputats i diputades i als que intervenen que mantenguin les
bones maneres i el respecte a qui està parlant, perquè hi ha
oportunitat per dir el que s'hagi de dir des de la tribuna.
Continuï, Sr. Diputat.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Ara que anava a rematar, Sr. President, vostè m'ha
aturat.

(Aplaudiments)

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de contrarèplica el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Antich, té la
paraula.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats...
EL SR. PRESIDENT:
Un momentet, per favor. No quedin a mig camí, o entrin o
surtin. Té vostè la paraula.

Vostè pot rematar perquè està en ús de la paraula.
(Rialles)
Vostè pot fer el que..., vostè ha vist que no he tallat la
paraula a cap orador i aquest ha estat el tarannà d'avui en
aquest debat. L'únic que deman és que no interrompin els
diputats, tant d'un grup com d'un altre. Vostè continuï.
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EL SR. ANTICH I OLIVER:
Gràcies, Sr. President. No, l'únic que anava a dir és que, bé,
si dins el seu partit arriben a fer unes primàries em sembla que
vostè ho hagués tengut bastant cru, eh?
Per altra banda, vostè em diu que l'ase va dir al porc orellut,
que jo no (...) Miri, jo he sortit parlant de moratòries
urbanístiques un munt de vegades pel diari i no he vist ningú del
meu partit que em contestàs, ni mu!, ni mu! Vaja, a vostè! A
vostè l'ha contestat fins el darrer mot del Credo.
(Rialles)
A vostè li ha contestat absolutament tothom i, per tant, no faci
segons quin tipus de comparacions.
Em diu que en tema d'ordenació del territori vostè em torna
a convidar a asseure'm. Nosaltres ja hem dit que en matèria
d'ordenació del territori ens asseuríem les vegades que fes falta,
perquè creim que és la qüestió, creim que és el gran problema o
un dels grans problemes d'aquesta comunitat autònoma i ho hem
demostrat, perquè quan vostè ens ha cridat hem vengut. El que
passa és que, clar, si parlam de pactes, parlam de pactes; si
parlam de pactes, parlam de pactes. Miri, quan dos s'ajunten i
volen dur a terme una determinada activitat i tots dos hi volen
guanyar, això es diu un negoci; si s'ajunten dos i només guanya
un això és una barrina, i clar, això no ens va bé, a nosaltres, a
nosaltres ens va bé un negoci, ens va bé que ens puguem asseure
i que, per tant, si hem de pactar ja partim amb el punt de vista
que tots hem de deixar qualque cosa pel camí, però, clar, si algú
ens ve a asseure's amb una postura totalment tancada i ens diu
que això és el que ha de ser, difícilment, difícilment podem
arribar a qualsevol pacte, però li dic que nosaltres ens asseurem
les vegades que facin faltaa perquè aquesta qüestió s'ho mereix,
maldament, com se suposa, tenguem totes les prevencions en
aquest tema, perquè l'experiència ens diu que vostès fins ara no
hi han cregut en tota aquesta qüestió; això ens ho diu
l'experiència, l'experiència ens diu que cada vegada que s'ha
hagut de votar qualque actuació al consell insular en matèria de
desclassificacions, el PP ha votat en contra. Aquesta és
l'expriència que tenim fins ara. Per tant, nosaltres pactes sí,
comparses d'actuacions totalment electoralistes de qualcú, no, de
cap de les maneres. I repetesc, una altra vegada: ens asseurem les
vegades que facin falta, però seriosament, per donar solució als
temes.
I vostè ens diu que la moratòria del consell és totalment
xereca, que no arregla res i que, a més discrimina i no sé quantes
coses més, i em treu Calvià a cada punt, i em diu que Calvià no
hi és, és que Calvià no hi és, i com hi ha de ser, Calvià?, si aquí
es determina un criteri per part del Consell Insular i Calvià no
entra dins aquest criteri, però és que no hi entra ni Calvià ni
Marratxí, però Muro tampoc, i no hi governen els socialistes, ni
Ciutat, i no hi governen els socialistes, tampoc no hi són dins la
moratòria del Consell. Per tant, no vulgui usar aquesta qüestió
per fer demagògia de cara als ciutadans, jo crec que la moratòria
del Consell fa, precisament fa el que ha de fer, que és preocuparse, preocupar-se del sòl que realment pot créixer a les braves i
molt aviat. El sòl allà on hi pot haver especulació, ràpida, home,
si ens hem de seure a parlar de Directrius d'Ordenació del
Territori i en hem de seure a parlar de plans territorials i els han
de fer vostès, cosa que esper que no sigui així, però si els han de
fer vostès, i vostès ens tenen avesats a aquesta rapidesa brutal en
fer plans, és que ja estarà urbanitzat tot quan arribarem.
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Pla de carreteres, fa onze anys que en parlam. Directrius
d'Ordenació del Territori, fa deu anys que en parlam. Pla
territorial del Pla, on és el Pla territorial del Pla?, dins un
calaix?, fa sis o set anys que en parlam. Si per fer els plans
territorials parcials i per fer les Directrius d'Ordenació del
Territori hem d'emprar sis o set anys més, anam ben
arreglats. Crec que ens podrem seure les vegades que faci
falta, però que arreglarem poques coses.
Vostè em parla d'habitatge, i em diu que vostès fan un
munt de coses en el tema d'habitatge. I jo li he donat
l'enhorabona en el tema que ja era hora que es començàs a
fer algun tipus d'actuació. Però alerta, Canàries, Madrid,
Andalusia, hi ha un munt de comunitats autònomes que això
que ara vostès han posat en marxa, fa un munt d'anys que ho
fan, tampoc no ha de parèixer que aquí s'acaba el món, que
ara aquí hem fet tots els miracles del món, hi ha moltes de
comunitats que durant aquests darrers anys han tengut una
sensibilitat molt més important en els temes socials que
vostès, i en aquest tema d'habitatge nosaltres els ho deim
des dels temps dels temps, que era necessari fer totes
aquestes qüestions, però és que aquí hi ha un altre tema,
eh?, vostès, ara han anunciat aquesta mesura i que, bé, que
vostès estan molt preocupats per aquesta qüestió. Jo el que
voldria és que estiguessin molt preocupats per veure quins
seran els compliments dins els objectius que s'han fixat dins
el pla estatal, també, a final d'any parlarem de compliment
d'objectius, perquè si ha de ser com l'any passat, estam ben
arreglats, l'any passat vàrem ser de les comunitats que
manco objectius complírem, nosaltres, una comunitat tan
rica i que ho feim tot tan bé.
En tema d'educació, jo no li he parlat que vostès no
hagin fet res. Jo li he dit que vostè es va passar ahir, que
vostè es va passar dient que els socialistes, el temps que els
socialistes havien estat en el govern, ho havien tengut tot en
un estat lamentable, això li vaig dir, perquè això és pura
demagògia, i vostè ho sap. Què vol que em tregui aquí,
relacions d'instituts que hem fet?, què hem de fer, hem de
començar a tirar-nos les xifres i les estadístiques pel cap?
No és aquesta la qüestió, la qüestió és una altra, i és no
emprar tanta de demagògia en tots aquests temes.
I miri, la qüestió en educació, és ver que vostès han
començat a fer obres i han començat a fer tota una sèrie de
coses que jo crec que estan ben fetes, jo no les he criticades,
jo he dit, "vostès també han fet", quan jo he parlat la
primera vegada, he dit: "vostès també han fet", però també
el cert és que en educació, als representants dels professors,
als sindicats els han dedicat tota una sèrie d'epítets,
descoordinació, improvisació, imposició, ignorància,
provocació, caciquisme, nepotisme, etc., tot això els
sindicats, home!, no tot ho deuen fer tan bé.
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Llavors no sé què em diu a mi dels accidents laborals. Em diu
que el miri a la cara, que vostè està molt preocupat pel tema dels
accidents laborals, idò no es preocupi tant, faci polítiques perquè
no n'hi hagi, és que aquí, vostè, es preocupa per la gent que és a
l'atur, i mentre hi hagi gent a l'atur estarà preocupat, i vostè
estarà sepultat de preocupacions ràpidament, el taparem de
preocupacions, no, no, no, no es preocupi tant, faci fer feina al
seu govern perquè totes aquestes qüestions no passin i per anarles millorant.
Després em xerra de sanitat, de Son Llàtzer, de Manacor, i
que vostè ja va haver de finançar no sé què de la Universitat i tal,
jo l'únic que li dic és que Son Llàtzer i Manacor no han estat
cofinançats, els ha pagat l'Estat, i vostè en aquests moments està
fent un mal negoci, perquè les transferències no han vengut i
com que les transferències no han vengut, tot això s'havia de
negociar dins les transferències, vostè en aquests moments
cofinança una cosa que qui l'ha de pagar és l'Estat i no nosaltres.
I no perquè l'hospital d'Inca no sigui important, i clar que ho és,
important, però que paguin ells, o no se'n recorda de quan els
socialistes érem a l'Estat, del que ens deia?, que no enviàvem res,
que no sé què ..., ara vénen aquests i els diuen que paguin la
meitat, i vostès paguen, desembutxaquen, i ja està!
En el tema del règim especial, només dir-li, recordar-li que
vostès feren un electoralisme brutal, vostès parlaven de règim
especial i fiscal, aquí, allà era una altra cosa, allà els varen dir
que no, els seus, és que nosaltres no fèiem falta, eh?, vostès tot
sols ho podien arreglar, a això, i per què és que no l'aprovaren
allà, la moto que ens volien vendre a l'inici. Ningú no ha dit que
això fos una mala passa, el règim especial, ningú no n'ha parlat
d'això, el que passa és que nosaltres en el seu moment ja posàrem
les coses clares i, per tant, no enganàrem la gent, nosaltres no
estàrem mai a favor del tema fiscal. I els seus, de Madrid,
tampoc no hi estaren i els feren tornar enrera, i vostè ho sap.
I jo l'únic que li he dit és que a aquest règim fiscal, que és una
bona primera passa, se li han de posar continguts, l'hem d'omplir,
i que en aquests moments, fins ara, no hem dut massa sort,
perquè al mateix temps que parlàvem de descomptes, aquí
s'augmentaven tarifes, i no crec que hagi dit cap mentida, és una
realitat, i poques coses més, de tot això que em xerra vostè, de
carburants i no sé quantes històries, clar, tot això són potencials,
coses que sí que poden venir, però no hi són, eh?, ja vendran, tots
ben contents si les aconseguim, però en aquests moments no hi
són. Queda molt de camí per recórrer.

M'he de llevar una espina, perquè segurament vostè en
parlarà després, i llavors jo ja no tendré temps. I com que
vostè ha donat una passada al Sr. Sampol en aquesta
qüestió, i els meus, mira que m'han prohibit que no en
parlàs, eh?, però, però m'he de llevar l'espina. Miri, amb el
tema del fems, perquè segurament després vostè em
mostrarà una foto de bales o de qualque cosa d'aquestes, i jo
en vull parlar abans, amb el tema del fems, el PP ha fet tots
els papers, tots, des d'empènyer la incineradora i aprovar-la,
després, com que no governava, començar a crear obstacles
en el tema de la incineradora, i, per cert, les bales que a
vostè li preocupen tant i que a mi també, com se suposa, les
bales són una proposta del Partit Popular al consell insular,
les bales són una proposta del Partit Popular al consell
insular, perquè nosaltres en aquell moment, ja en el moment
que posàrem en marxa la incineradora, estàvem d'acord amb
el que pensava el Partit Popular a l'Ajuntament de Palma,
que era abocar directament, perquè aquí, per exemple, no
només en aquesta qüestió, en moltes altres, però és que en
el tema del fems, a l'hora de parlar amb el Partit Popular,
vostè que diu, "i quants són allà?", has de xerrar amb mitja
dotzena de partits populars`per posar-te d'acord, has de
cercar el Partit Popular de cada lloc, i vostè diu, "i allà,
quants n'hi ha?, i quants seran vostès, qui serà qui
governarà?", i aquí deçà, quants són?, ho sap, Sr. Matas?, jo
crec que ha perdut el compte.
Per tant, en el tema dels fems, molt alerta, jo l'únic que
vull recordar és que l'any 1994, el president del consell
insular que no era ni socialista, ni del PSM, ni d'UM ni
d'Esquerra Unida, ja demanava la modificació del pla
director, l'any 1995, i el Sr. Soler, essent president del
Govern, aquí mateix, va dir que ell s'havia reunit amb el
consell insular i que no es preocupassin que ell modificaria
el pla director, octubre del 95. Som al 98 i el pla director
encara no s'ha modificat. Qui és que obstaculitza el tema?,
és ben clar qui és qui l'obstaculitza. Si hi ha bales, hi ha
olors i hi ha problemes a Son Reus, el problema qui l'ha
creat és el Partit Popular, perquè si el Partit Popular hagués
modificat el pla director quan era hora, les plantes de
compost i les plantes de triatge ja estarien fetes, i no n'hi
hauria ni un, de problema. Per tant, alerta en el tema del
fems, fora bromes en el tema del fems, perquè vostès, vaja,
vaja.
Bé, ja per acabar, només dir-li que, efectivament, ja n'hi
han parlat, no?, que en definitiva aquests quinze anys,
aquests darrers quinze anys han quedat sense resoldre molts
de problemes principals, i vostè ara no me n'ha parlat, no ha
parlat ni d'energia, ni d'aigua, ni de les pedreres, ni de totes
aquelles altres qüestions de què jo li he parlat, però, com
que vostè té una altra intervenció, segurament em podrà
contestar.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 5 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

L'únic que li vull dir, ja per acabar, és que molts d'aquests
grans problemes han quedat aturats precisament perquè vostès
han fuit de tocar tot allò que pot molestar segons quins grups, i
per altra banda també han fuit de tocar tot allò que electoralment
no fa gràcia. I hi ha exemples, la via de Palma-Manacor, tot el
tema energètic, el problema de les pedreres, és a dir, en aquests
moments vostès ho tenen totalment aturat i sense cap tipus
d'aplicació. Vostès han anat més al que és guapo, al Pla Mirall,
encara que aquest Pla Mirall, ja li ha dit el Sr. Sampol, trepitja
competències dels consells, perquè efectivament aquí s'havia
passat tot el tema de façanes, etc., i vostès ho han recuperat,
encara que aquest Pla Mirall, la manera com s'ha fet no sigui la
més eficaç, perquè el normal hagués estat fer-ho a través dels
plans d'obres i serveis dels consells, encara que aquest Pla Mirall
no sigui realment la millor forma de donar doblers perquè els
ajuntaments puguin actuar amb prioritats, això és un dirigisme,
vull dir vostès els han enviat cap a la "guapura" i cap a aquestes
històries, i també li ha dit el Sr. Sampol que no és lògic que en
temps de bonança, amb bonança econòmica s'enxufin 35.000
milions de pessetes, això ha trastornat tot el tema de la
construcció, ha ajudat a encarir l'obra pública i ha ajudat a
encarir els habitatges, i això ho sap vostè molt bé, per molt que
ho vulgui justificar.
però clar, això donava una oportunitat molt important, que era
tallar moltes de cintes, posar molts de cartells, i clar, això ha
passat davant tota la resta.- Jo li demanaria que no es
preocupassin tant pels cartells, ben aviat, estic convençut que ben
aviat vostès en podran posar un de ben gros, de cartell, un cartell
que dirà, "aquest local ha estat traspassat, per a més
informacions, posau-vos en contacte amb els nous responsables,
les forces progressistes d'aquest país".
Moltes de gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. President, per tancar aquesta qüestió, té
vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Antich. M'ha convidat a asseure'ns, m'ha convidat, vostè diu que
jo l'he convidat i que vostè accepta asseure'ns, i que,
efectivament, vostè té la intenció d'intentar dialogar i d'intentar
arribar a acords amb nosaltres en una qüestió tan important com
és la qüestió del medi ambient i del territori. Clar, jo li dic que
aquesta és la nostra voluntat, el que passa és que tant hi ha d'aquí
a allà, com d'allà a aquí, i fins avui, jo no he vist que siguem
capaços, en aquest cas, de donar passes per a aquest enteniment,
si realment vostè creu el que diu, si realment vostè creu que
aquest parlament ha de fer aquesta ordenació, si vostè creu que
efectivament és una competència d'aquest parlament ordenar el
territori, vostè creu que ens hem de posar d'acord amb aquests
grans límits i amb aquest sostre, i efectivament dur aquesta llei
aquí, aprovar-la, aplicar-la i posar-la en vigor.
La llei serà la que vostès i nosaltres vulguem. Miri si li pos
fàcil. No posi excuses, és que els plans territorials no entraran,
escolti, posarem les mesures que haguem de posar, si hem de
posar mesures que puguin limitar el creixement fins que s'està
garantint l'aplicació del pla territorial i l'aplicació dels canvis de
normes, les farem, si és que millor no li ho puc posar, el que
passa és que ha de demostrar que té voluntat. Ha de demostrar
que té voluntat de negociar aquesta qüestió.
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Perquè, Sr. Antich, aquesta és realment una qüestió que
hauria d'estar fora del debat estrictament polític i d'una
campanya electoral. I jo sé que vostè ho pensa, això, però
que naturalment hi ha molta gent al seu partit i li han
demostrat cada dia, que no ho pensa. Efectivament, què
m'ha d'anar a contar?, què m'ha d'anar a contar a mi, de
l'interès que té la gent del seu partit i els seus companys
respecte de vostè?, sobretot aquells que han perdut, què
m'ha d'anar a contar? Una cosa és el que jo crec que vostè,
d'una forma, crec que intel•ligent, sensible, vol fer, i
efectivament una altra cosa són els acords a què vostè pugui
arribar. Jo voldria que vostè pogués prendre tots els acords
amb nosaltres, ho voldria, és que no voldria res més, és que
no hi perdré ni un minut. Jo voldria, tendria el desig de ser
capaços d'arribar a aquests acords. El problema és que a mi
també l'experiència em demostra que no serà fàcil, a mi
l'experiència també em demostra que vostè té dificultats, i
moltes, el que passa és que crec que jo li he demostrat, i
nosaltres sempre li hem demostrat, la nostra bona voluntat,
sobretot en un tema tan important com aquest i en el qual
tant ens hi jugam, tant ens hi jugam.
I el nostre avantatge és que nosaltres mantenim sempre
el mateix discurs, nosaltres no hem de canviar el discurs,
nosaltres aprovam les DOT i nosaltres li presentam l'avanç
sobre l'ordenació del territori, i nosaltres, en aquest avanç
d'ordenació del territori ja li plantejam quin és el camí, li
deim que hem de fixar els sostres de població, els sostres
d'edificació, i que hem de regular els planejaments perquè
s'adaptyin a aquests sostres i a aquests límits. No hem de
canviar, no hem de canviar perquè aquest és el nostre
plantejament i sobretot i el més important, ho hem advertit
des del primer moment, perquè ens presentam a les
eleccions amb aquest compromís. Nosaltres hem anat a les
eleccions amb aquest compromís, nosaltres, quan vàrem
anar a les eleccions, als nostres ciutadans, a aquells que ens
varen votar i als que no ens varen votar, que són tan
respectables, naturalment, com els altres, a aquells els
vàrem dir, "escoltau, nosaltres farem això, nosaltres farem
les Directrius d'Ordenació del Territori, nosaltres regularem
l'ordenació del territori", i efectivament nosaltres, d'aquí a
quatre anys, i aquest és el nostre bagatge, que ens dóna la
credibilitat que ens dóna, passarem comptes del que hem
fet, i nosaltres, d'aquí un any, hem de passar comptes
respecte de si hem estat capaços de solucionar aquestes
qüestions o no. Si hem estat capaços de garantir el futur
d'aquesta comunitat als que vénen darrera nosaltres, per
damunt de batalles polítiques i per damunt d'interessos a un
moment determinat, d'un color o de l'altre.
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Em diu que ni Calvià, ni Muro, ni Ciutat no hi han entrat,
perquè hi ha un criteri i en aquest criteri no hi entren. I clar que
hi ha un criteri, que el municipi sigui dels nostres o no sigui dels
nostres, és ben clar que hi ha un criteri. És ver, té raó, hi ha un
criteri, que el municipi sigui dels nostres o no sigui dels nostres.
Calvià és dels nostres, no hi ha moratòria. Marratxí és dels
nostres, no hi ha moratòria. Muro també és seu, en aquest
moment. Per tant, no em posi l'exemple de Muro, naturalment,
que em diu que no hi entren, naturalment que no tenen interès
que hi entrin aquests municipis.
(Remor de veus)
Em parla d'habitatge i em diu que hi ha altres comunitat que
executen més. A veure, anem per parts. Miri, perquè quedi clar,
nosaltres fomentam tres tipus d'habitatge, nosaltres tenim els
habitatges que construeix l'Ibavi, l'Institut de la Vivenda, els
devuit mesos darrers, habitatges a es Pont d'Inca, Alcúdia, es
Molinar, Son Rullán, Son Ferriol, es Jonquet, es parc antic de
Palma i es parc antic d'Inca. Darrers devuit mesos. Habitatges
que són de rehabilitació, nosaltres subvencionam fins a un 25%
tots els habitatges que es puguin rehabilitar amb mils de milions
de pessetes en aquesta legislatura destinats a ajudar les
rehabilitacions del nostre casc antic i dels habitatges del casc
antic. Pla d'habitatge, 10.966 habitatges, en total, tant de les que
fa l'Ibavi com de les que fan els particulars en habitatges de
protecció oficial que estan taxades i que nosaltres també
subvencionam. Això són fets, canten papers i menten barbes.
Em diu que no és ver i em reconeix que a l'educació no tot és
lamentable, que a veure si ens hem de tirar els llistats dient que
vostès han fet tots aquests instituts i que no sé quantes escoles de
la Segona República, no sé què, i que han fet tantes coses. Bé,
escolti, jo no em vull tirar cap llistat amb vostè, no tenc cap
intenció de tirar-me cap llistat amb vostè, jo tenc intenció de
demostrar-li que vostès han fet instituts a tres pobles que estaven
junts, només perquè eren batles que o tenien relació amb el Partit
Socialista o eren del Partit Socialista i tenien intenció de quedar
bé amb aquells batles del Partit Socialista. Clar, i jo li ho vull
repetir, resulta que a Artà, a Capdepera, a Son Servera hi ha
instituts, plegats, i al Pla de Mallorca no hi ha instituts; a Eivissa,
com que Eivissa resulta, quina desgràcia, que és del Partit
Popular, no hi ha instituts. Això és el que li dic jo, això és el que
li dic. Resulta que les inversions s'han fet d'una forma
discriminada, i que el que nosaltres hem rebut ha de millorar, ha
de millorar de forma substancial perquè les escoles i els instituts
de les Illes Balears, amb les condicions que els havien rebuts,
eren realment lamentables, i em sap greu dir-ho, jo no vull dir
que vostè tengui la culpa, però això és un fet objectiu, eren
lamentables i els hem d'arreglar i els hem de solucionar.

No m'agrada riure quan xerr d'accidents laborals o quan
xerr d'atur. Naturalment que no. I tant que em preocupa, i
per què creu que feim feina?, idò, aleshores, feim feina per
solucionar aquests problemes, hi ha molt manco atur avui
del que hi havia fa tres anys, hi ha molta més gent que pot
fer feina, això no és fruit de la casualitat, tampoc no és
responsabilitat absoluta de ningú, tampoc no és
responsabilitat absoluta de ningú, però no és fruit de la
casualitat, i hi ha tota una política en campanya de
prevenció d'accidents laborals que realment és molt
important i que dóna els seus fruits. El que passa és que
tenim realment una sèrie de problemes que hem d'intentar
solucionar i que encara no hem aconseguit eradicar, és que
és molt complicat. I tal vegada, la veritat, i jo li puc
reconèixer, és que no n'hem sabut més i tal vegada ens hem
equivocat amb la campanya d'accidents laborals, jo crec que
feim el que podem i que tenim un bon equip, i que estam
intentant eradicar els accidents laborals, però jo també som
capaç de reconèixer-li que, tal vegada, no hem tengut l'èxit
amb els accidents laborals que a mi m'hagués agradat tenir,
sense cap dubte, sense cap dubte. I en feim de feina, per
solucionar això, no importa que m'hi enviï, no es preocupi,
no es preocupi.
Diu que hem fet un mal negoci amb Inca, bé, això ho
diran els ciutadans, jo li he intentat explicar i, segons veig,
no som capaç. Nosaltres hem aconseguit l'hospital d'Inca, i
jo li he intentat explicar que nosaltres, ara avançam 1.200
milions de pessetes, per aconseguir-ne 20.000, és cert, la
decisió era no fer-ho, ho han fet a altres comunitats
autònomes d'Espanya, a moltes, a Calahorra a La Rioja, a
Astúries, etc., etc., a València una fórmula mixta, etc., etc.
Nosaltres hem hagut de prendre la decisió, aquesta és la
diferència entre quan es governa i quan es pot dir qualsevol
cosa des de l'oposició. Nosaltres hem hagut de prendre la
decisió i hem hagut de triar què era el millor per als
ciutadans. I jo l'únic que li intent explicar és per què hem
pres la decisió de dur l'hospital d'Inca i hem aconseguit
l'hospital d'Inca. Jo li explic que nosaltres, gràcies a aquesta
operació global, aconseguim moltes inversions, no només a
Inca, que finança íntegrament l'Insalud que no haguéssim
pogut aconseguir amb condicions normals, i que ens
interessa molt estratègicament tenir-les abans de les
eleccions, de les eleccions, i sobretot ens interessa molt
abans que pogués produir-se qualsevol canvi polític que
després ens fes tenir una mala negociació de la transferència
de sanitat, on ens hi jugam molt i molts de doblers. Ens
interessa que aquests doblers siguin a sanitat i a l'hora de
negociar la transferència, poder negociar la transferència,
però és que resulta que nosaltres estalviam molts de doblers
cada any perquè feim una reconversió de la xarxa
hospitalària, i la sanitat pública que és l'Insalud, ha acceptat
fer-se càrrec d'aquesta sanitat pública que nosaltres teníem.
Clar, si ells es fan càrrec d'aquesta sanitat pública, ens
estalvien molts de doblers, molts més que aquests 1.200
milions de pessetes, i cada any. Jo crec que això està bé,
crec que és bo i positiu, i tenim tots aquests hospitals
gràcies a això, hem hagut de prendre la decisió i l'hem
presa.
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I el règim especial, li vull agrair que digui que efectivament
és una bona passa, a la fi, a la fi diu que és una bona passa, a la
fi reconeixen, vostè és el primer que reconeix que a la fi és una
bona passa, a la fi resulta que el règim especial -el primer del
PSOE-, que aquesta llei que compensa la insularitat, aquesta llei
que ens permet tenir aquests descomptes en general, exactament
igual que els tenen les Illes Canàries, a Espanya, és una bona llei
i és una primera passa. Que vostè diu que hagués pogut ser més
grossa?, naturalment, però no ha estat gràcies a vostè, al seu
partit que haurà estat més petita o més grossa, en tot cas més
petita, perquè vostès a l'únic que s'han dedicat és a posar
entrebancs des del primer moment. I és difícil, és difícil anar a
Madrid i fer entendre a la gent que quan es tracta de defensar una
llei que és bona per a les Balears, hi ha un partit d'aquestes
mateixes Balears que vota en contra de la llei, és difícil, perquè
no s'entén això, a Madrid. Escolti, si és bo per a les Balears, idò
tothom a empènyer, ja discutirem després si ens hem quedat
curts, si hem d'aconseguir més coses, si ara resulta que hem
d'anar a Europa i que tenim problemes a Europa per aplicar
aquesta llei, com ha tengut les Illes Canàries, que clar, això ja és
una realitat distinta, i si ara resulta que etc., etc., etc.; però a
l'hora d'aconseguir alguna cosa bona i positiva per a les Balears?,
tots plegats, tots plegats.
És més, jo estic convençut que si vostè hagués estat el
responsable en el seu partit en aquell moment, si li haguessin fet
cas, esper que sí, vostè no ho hagués permès, i n'estic convinçut,
vostè no ho hagués permès, no hagués permès que el Partit
Socialista votàs en contra de la nostra llei a Madrid, el seu Partit
Socialista.
Clar, diu que increment de tarifes, escolti, jo li dic que, per
favor, compari, per favor doni llum, per favor demostri que els
bitllets costen un 11% menys que fa un any, i això és una realitat,
i en els interinsulars molt més, i això és una realitat. I que hem
de dur endavant el règim?, clar que sí. Jo li alab el gust en el
sentit d'haver de fer un seguiment de l'aplicació d'aquest règim,
naturalment, naturalment, el que passa és que no em digui que no
hi ha fets absolutament constatables. Reducció de tarifes
portuàries, 1.800 milions de pessetes cada any, per llei.
Descompte de mercaderies, subvenció, el mateix règim que les
Illes Canàries, llei, en el pressupost de l'Estat. Preu del llum, preu
del carburant, beques... No em digui que no hi ha fets reals
perquè són fets absolutament reals.
Pedreres. Aigua, - puc repetir: aigua- amb la inversió de
12.000 milions de pessetes que està en marxa s'acaba la
dessaladora de Palma, el projecte de transvasament a Mallorca,
tenim en marxa les depuradores d'Eivissa, Sant Antoni -perdóles dessaladores d'Eivissa, Sant Antoni i Formentera i,
efectivament, aquest problema afortunadament no existeix a
Menorca. El projecte de recuperació de l'aigua que es tira a la
mar, com un altre projecte de solució d'aquest projecte hidràulic.
En definitiva, la solució a l'aigua en el nostre pla hidrològic amb
doblers, amb execucions i amb les fites ben posades. Nosaltres
hem resolt el problema de l'aigua, hem resolt el problema de
l'aigua. Que encara hem de resoldre més de cara al futur?, sense
cap dubte, però vostè recordarà que aquí hi va haver una
operació vaixell i que aquí hi ha hagut problemes d'aigua, i
efectivament nosaltres tenim planificada la solució de l'aigua i
nosaltres hem posat en marxa les infraestructures perquè l'aigua
estigui solucionada i la badia de Palma tengui en construcció la
dessaladora més important, probablement, que hi haurà a Europa.
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Pedreres, 400 pedreres, el Pla de rehabilitació de
pedreres, el coneix vostè perfectament i vostè n'ha participat
perfectament.
El Pla Mirall ara resulta que no és que no sigui bo, sinó
que el problema és que no l'han fet ells. No, escolti, escolti,
(...) dirigim. Està clar: nosaltres ajudam els ajuntaments a
exercir els ajuntament a exercir una competència que és
seva, i nosaltres, amb els ajuntaments, naturalment,
compartim financerament el projecte. El projecte, el trien
els ajuntaments i el fan els ajuntament; nosaltres l'únic que
feim és pagar. Home!, naturalment deim per què, perquè
nosaltres no podem deixar que s'emprin els doblers públics
per a qualsevol cosa, i el que feim és dir: "Escoltin, vostès
han de rehabilitar carrers, places, façanes, han de recuperar
edificis, han d'enjardinar, han de millorar la qualitat dels
seus municipis", i no es preocupi que, les cintes, també les
tallen els batles, tal com vostè va fer quan era batle, que les
va tallar totes vostè i jo en vaig tallar, naturalment, cap ni
una, perquè qui fa l'obra són els batles, els seus, els seus, i
són els seus els que han posat en marxa els projectes i jo
estic molt content i molt orgullós que això serveixi perquè
no tan sols els batles puguin fer els seus projectes, sinó
projectes que siguin bons per a tots els ciutadans de les Illes
Balears.
I jo li vull recordar dues qüestions que em semblen
importants. Una és que jo crec que és imprescindible que
quan feim aquest debat siguem capaços sempre de parlar de
les Illes Balears, perquè aquest és el Parlament de les Illes
Balears, i jo no he sentit de la seva veu parlar de Menorca,
ni d'Eivissa, ni de Formentera, i jo crec que és bo i que és
positiu que els problemes que discutim aquí siguin els
problemes de totes les Illes Balears; això no és el Parlament
de Mallorca, això no pot ser el Parlament de Mallorca, això
és el Parlament de les Illes Balears, això és el Parlament de
les Illes Balears.
Carreteres. La segona qüestió és la del territori, que
l'acabaré immediatament. Carreteres. Escolti, PalmaManacor, Palma-Manacor, Palma-Inca, Palma-Peguera, el
projecte de la carretera de Maó a Fornells, la variant de
Ferreries, la ronda de Ciutadella, la nord i la sud, la ronda de
Santa Eulàlia, l'accés a l'aeroport d'Eivissa, etc., etc., etc.
Aquests projectes, tots aquests projectes, són projectes que
es financien i es duen endavant gràcies al conveni de
carreteres i que nosaltres hem aprovat i presentam al Pla de
carreteres i que nosaltres duim endavant perquè hem
aconseguit els doblers, allò que tants i tants d'anys el Sr.
Borrell, candidat a president de l'Estat, ens va negar, allò
que tants d'anys no ens va voler donar a les Illes Balears per
fer les carreteres que necessitàvem. Afortunadament ho hem
aconseguit i afortunadament durem endavant aquests
projectes. Naturalment que durem endavant aquests
projectes amb el mínim impacte ambiental que tenguin,
estudiant sempre les alternatives que manco perjudici creïn,
però, naturalment, garantint la comunicació, i garantint una
cosa important que vostè ha dit molt de passada i que per jo
no ho és, de passada: el risc dels accidents, la seguretat vial;
aquestes inversions són fonamentals per garantir que
minvaran els accidents de les nostres carreteres, que
nosaltres millorarem d'una forma molt important la
seguretat vial a les nostres carreteres.
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I li vull parlar del tema de l'ordenació del territori, perquè jo
estic segur que vostè, en el fons, està d'acord amb jo que allò
important és ser capaços d'ordenar el creixement, ser capaços de
fer aquest pacte sobre el territori en el qual en aquests moments
estam encaparrotats. I precisament per això jo crec que no podem
fer demagògia electoral: "és que una urbanització, no; és que 80
urbanitzacions, no". Vostè creu sincerament que les Illes Balears,
on és probable que hi hagi -no sé si m'equivoc de molt, crec que
no- de dos milions i mig a tres milions de capacitat poblacional?,
de dos milions i mig a tres milions? Vostè creu que el problema
és la moratòria que ha proposat el Consell Insular de Mallorca?
Vostè sap a quants de ciutadans, vostè sap a quina capacitat
poblacional afecta la seva moratòria? A 100.000 persones. Vostè
creu que el problema de les Illes Balears són 100.000 persones
sobre tres milions? És això?, amb això ja tenim la Seu plena
d'ous? No, jo crec que això és enganar, jo crec que això no és
seriós. Resulta que tota la moratòria que vostè planteja afecta,
redueix, si l'aturam i no el feim, un creixement de 100.000
places. Naturalment no és aquest, el problema, i vostè sap que no
és aquest, el problema, vostè sap que el problema, realment, és
molt més important, vostè sap que el problema, tard o prest,
haurà de ser posar límit a tot; vostè sap que el problema és
limitar el creixement, però, clar, això no li interessa, a vostè
l'interessa fer electoralisme amb una urbanització sí i una altra
no, i la urbanització es fa a Calvià es pot fer, però si la
urbanització es fa a un municipi del PP resulta després que el PP
és el més urbanitzador i que el PP ho urbanitza tot. No, home,
no!, hem de ser coherents, no és el problema, 100.000, no són
100.000 places, el problema. Això és fer demagògia. Jo crec que
allò important és ser capaços de saber quin és el problema real,
quin és l'horitzó, quin és el camí que seguim i quines són les
garanties que nosaltres donam als nostres ciutadans, i això és el
que ens donarà credibilitat, això és el que farà que la gent confiï
en nosaltres i que no se'n vagin a dormir passant pena perquè el
dia següent, qualsevol que s'hagi comprat una casa, que hagi fet
tots els permisos, com vostè i com jo, vostè imagini la gent
afectada a son Ferrandell, i no estic defensant la urbanització de
son Ferrandell, estic defensant la gent...

(Aldarull a la sala).
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, Sr. Gomila. Sr. Gomila...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Això és seriós, això és seriós.
EL SR. PRESIDENT:
Deu ser l'hora del vespre.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Això és molt seriós quan el perjudicat és un, sigui de son
Ferrandell i sigui d'on sigui. Això és molt seriós quan el
perjudicat és un ciutadà que no té per què ser un
especulador ni té per què ser un gran propietari. És
qualsevol que tengui un dret a tenir una casa com vostè i
com jo, i jo crec que, aquest camí, no l'hem de seguir,
aquest camí no és el bo, aquest no és el camí correcte. Hem
de fer les coses, crec, pensant en el dia de demà, posant
solucions definitives, no pegats que duguin a unes eleccions
i que, quan passin les eleccions, tanmateix els hauran de fer.
Pagaran 5.000 milions de pessetes a son Ferrandell? Si no
varen pagar els dels Canons! Si nosaltres els vàrem posar
els doblers sobre la taula perquè protegissin els Canons i no
els varen voler protegir! Va ser el Partit Socialista! Però,
clar, ara hi ha unes eleccions, però vostè és incapaç
d'explicar a la gent que tanmateix vostè, contra aquestes
cases, no podrà fer res i que tanmateix no els podrà
confiscar aquest dret. Ho expliqui a la gent, doni seguretat
a la gent, li doni garanties que no se n'anirà a dormir i el dia
següent es despertarà que li han confiscat la seva propietat
i, a partir d'aquell dia...

(Aldarull a la sala).
(Aldarull a la sala).
...naturalment: vostè imagini que se'n va a dormir un vespre
i vostè és un veïnat que viu a un lloc on resulta que s'han fet els
carrers, vostè ha comprat un solar, ha anat a l'ajuntament, ha
demanat permisos, ha anat a totes les administracions, ha
demanat permisos, li han donat tots els permisos, s'ha fet la seva
casa, vostè viu a la seva casa, té llum a la seva casa, té aigua a la
seva casa, té carrers a la seva casa, i resulta que un dia s'aixeca,
es desperta i la casa no és seva.

...no pot ni vendre ni hipotecar.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor. Sr. Gomila, li crid l'atenció per segona
vegada. Li crid l'atenció per segona vegada. Supòs que vostè
coneix perfectament el Reglament. Una cosa és expressar
sentiments i una altra és fer actituds que no es corresponen
a un parlamentari. Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Gràcies, Sr. President. Deman disculpes. Crec que és normal
després de tantes hores de debat, que potser passin aquestes
coses, però acab.
Miri, el fems, el fems és un fet inqüestionable. La
responsabilitat del fems és seva. Vostè ha dit aquí que nosaltres
no hem modificat el Pla de residus. Com vostè sap, no basta
això; ho sap, no ho pot dir però ho sap, però és igual, és mentida,
és mentida! Llei de mesures d'acompanyament, article 26,
modificació: "El tratamiento de residuos, incluidos todos los tipos,
puede hacerse efectivo también a través de diferentes medidas de
minimización, sistemas y recogida selectiva y reciclaje, compostaje,
incineración o cualquier otro tipo de valoración". Per tant, no és
vera, que no s'hagi modificat. Quina és l'excusa? L'excusa és que
vostès amb el fems tenien un problema polític, però la
responsabilitat del fems és seva, és seva; vostès han posat una
taxa d'incineració, per incinerar, vostès, i no la cobren; vaja, vull
dir que no incineren.
(Remor de veus)
És a dir, vostès són els que han permès que la realitat sigui
tan crua; la realitat, molt preocupant, no tan sols per als veïnats
que viuen allà, no, no tan sols, sinó per a molta gent la realitat és
que vostès han deixar un problema que s'anàs acumulant per no
ser capaços d'enfrontar amb valentia una solució definitiva.
Menys mal que encara els salva Palma, perquè jo crec que si
Palma no els ajudàs jo no sé que farien, vostès. La responsabilitat
del fems és seva; totes les bales que estan amuntegades, totes les
bales que estan amuntegades d'una forma escandalosa a son
Reus, són responsabilitat seva, són culpa seva, i, això, el ciutadà
ho sap; el ciutadà sap, no només el que viu a prop, sinó tots, que
han hagut de patir una situació de risc perquè hagués pogut
passar qualsevol desastre, amb les bales amuntegades, i tot, per
què?, perquè, clar, vostè sap quina és la solució: vostè sap que la
solució als residus és dos i dos són quatre; passa a Alemanya,
passa a Dinamarca, passa per tot, vostè ho sap perfectament, no
s'atreveix a dir-ho al ciutadà.
Vostè sap que nosaltres hem de reciclar, hem de potenciar el
reciclatge, el triatge, hem de potenciar, i ho feim, perquè li hem
demostrat i a l'hora de donar-li el finançament perquè ho pugui
fer, l'hem ajudat i molt amb la Llei d'embalatges i modificant la
llei perquè vostè pogués cobrar els doblers per fer aquest
reciclatge, que costa molts de doblers, i si no que ho demanin als
ciutadans quan paguen la taxa de fems, la seva taxa de fems, idò
escolti, vostè ha de dir als ciutadans la veritat, jo no li deman res
més. Vostè els digui: "Mirin, reciclarem, compostarem, farem
alguna cosa que no ha fet ningú, farem una cosa que ningú no ha
aconseguit: la meitat del fems, la reciclarem, la farem
desaparèixer, l'emprarem per al camp"; no ho ha aconseguit
ningú, és igual, vostès ho aconseguiran, els creuran. I l'altra
meitat? I l'altra meitat? Per què no puja -clar!- i en lloc de dir al
ciutadà que vostè no té responsabilitat, li digui que l'altra meitat,
o agafam un vaixell, com algú també va proposar, el carregam de
fem i ens enduim el fems, o el que poden fer és, naturalment,
haver de dir als ciutadans que amb aquest fems s'haurà de fer
alguna cosa, que és, o posar-lo en un abocador, que, en això,
supòs que no hi està d'acord, o naturalment cremar-ho i,
naturalment, cremar amb una incineració i d'acord amb la taxa
que vostè ha posat.

5201

Clar, si vostè resulta que amaga això i vostè diu: "No,
nosaltres som fantàstics i ho reciclarem tot", quin és el
resultat? El resultat és evident: resulta que tenim dos forns,
només, amb una capacitat limitada de cremació i, què passa
amb tot l'excedent que vostè no pot dir al ciutadà que l'ha de
cremar?, idò l'únic que pot fer vostè és fer un gran
magatzem de fems, bosses i bosses de fems, sempre que
l'Ajuntament de Palma el deixi, que hauria de besar per allà
on trepitgen els seus peus, clar! El que vostè no pot amagar
a la gent és que vostè no ha estat capaç de planificar -i miri
el que li dic- de planificar el problema del fems; el
problema del fems s'havia de planificar, s'havia de preveure,
s'havia de preveure que no es cremaria...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
...s'havia de preveure que els dos forns no bastaven per
cremar els excedents, i això dir-ho a la gent i dir-li:
"Escoltau, d'aquí a dos anys necessitarem cremar fems
perquè el fems estarà amuntegat a son Reus, i clar, produirà
pudors, produirà perills, produirà efectes nocius", i el que és
més greu, cobren la taxa d'incineració i a més no incineren.
Això s'ha de dir clarament a la gent, i qualsevol persona que
vagi a son Reus ho veurà. S'han de planificar, les coses,
s'han de solucionar abans que passin, però sempre dient la
veritat al ciutadà.
I vull acabar, precisament, amb dues qüestions. Una és
que vostè vegi que..., vostè recorda el Sr. Barea, no és ver?,
vostè recorda el Sr. Barea; idò, miri, en el seu partit també
hi ha Bareas, i resulta que efectivament ha arribat a les
meves mans un document intern de treball, que són les
criteris per al Pla territorial parcial de Mallorca: Consell
Insular de Mallorca, (...), document intern de treball. No és
res greu, no es preocupi, no ve més que a constatar el que jo
li dic. I vostès, en aquest document intern, intern,
efectivament parlen de la correcció del model, i parlen de la
proposta del nou model territorial. I vostè diu: "En aquest
sentit, l'anàlisi-diagnòstic de l'avanç de les Directrius
d'Ordenació Territorial constitueixen un punt d'inflexió en
l'anàlisi de les tendències i la concreció del model de
desenvolupament per al segle XXI. Les Directrius
d'Ordenació del Territori són de gran importància com a
instrument marc de l'ordenació del territori que, de manera
formal i legal, substituirà el Pla provincial i serà el cos legal
de màxim rang per a l'ordenament. El diagnòstic i la
proposta del model territorial s'inscriuen en la corrent de
consens que, tot i ambicions i opcions dispars, fins i tot a
vegades confrontades, semblen confluir en les línies
bàsiques d'un desenvolupament sostenible".
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(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la seva portaveu, Sra. Maria Salom.

Sr. Quetglas, per favor.
Té vostè 30 minuts.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
LA SRA. SALOM I COLL:
Vagi alerta, Sr. Quetglas, que es descobrirà qui és el Sr.
Barea.

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré no exhaurir el
temps amb la meva intervenció.

(Aldarull a la sala).
I acab. Sr. Antich, miri, la societat balear jo crec que fins ara,
i avui encara, subsisteix, creu que subsisteix a certs punts on
defensa de forma general la necessitat d'ordenar el creixement.
Nosaltres defensam aquesta necessitat, compartim aquesta
necessitat amb la nostra societat, ens sentim responsables del
benestar que hem generat avui, però també ens sentim
responsables de garantir el benestar per al dia de demà, i per això
creim que és imprescindible, efectivament, ara posar les fites per
garantir aquest creixement el dia de demà. De la mateixa manera
que nosaltres ens sentíem responsables, i ens en sentim, del
creixement turístic, del creixement econòmic, de la creació de
llocs de feina, en part, i que vàrem ser capaços en el 88 i en el 89
de fer aquesta reconducció del model cap a un model de qualitat,
avui nosaltres apostam també per aquest canvi de tarannà,
apostam per aquest model de creixement que pugui garantir el
que tenim avui, el que hem aconseguit avui!, miri, ja no li dic el
que tenim, sinó el que hi ha, perquè la gran diferència és aquesta,
la gran diferència és que vostè, com que ve aquí i em diu: "És
que carreteres", ja estan fetes; "és que allò altre", ja està fet; "és
que no farà el REP", és que el REP està fet; què ha de fer, vostè?,
vostè no té altra solució en aquests moments que dir que les
Directrius d'Ordenació, que són aquest pacte del creixement,
aquest pacte del territori, tampoc les farem; però la gent ja està
escalivada, i quan la gent del carrer sent que vostè diu que no
farem una cosa és quan precisament diu: "uep!, idò això va de
debò; si el PSOE diu que no la faran, això vol dir que la faran i
la faran bé per al bé dels ciutadans d'aquestes illes".
Moltes gràcies.
(Rialles)

Senyores i senyors diputats, el president del Govern va
pujar ahir a aquesta tribuna, ahir dimarts, per fer-nos un
resum de quina ha estat la seva gestió al front del Govern,
per resumir quin ha estat el balanç d'aquest darrer any al
front del Govern del Partit Popular. Jo, com a portaveu del
Grup Parlamentari Popular, que dóna suport al Govern, vull
destacar, sense cap matís i sense cap reserva, que sentim
una satisfacció molt clara i molt marcada per una gestió
política, per una gestió econòmica i per una gestió social
que consideram que són òptimes. I dic més, la política del
Govern balear ha estat la millor prova de la defensa dels
interessos de la col•lectivitat, enfront d'altres grups polítics
que, tot i que no deixen de reivindicar per a ells temes com
l'educació, temes com la sanitat, temes com el transport
públic o l'assistència social, són ells els que han duit aquests
serveis públics gairebé a una situació catastròfica.
El Grup Parlamentari Popular, i crec que tota la societat,
recordam perfectament que quan vostè va arribar a la
presidència del Govern va posar com un lema, va arribar
sota un principi que va fer públic i que va repetir tota una
sèrie de vegades: que volia fer feina, feina i feina per
solucionar els problemes de la nostra comunitat i, a més, va
afegir que la transparència seria el principi rector de la seva
gestió, i avui crec que tots nosaltres no hem de fer un acte
de fe respecte a les seves paraules, avui l'equip, tot aquest
equip que governa a la Comunitat Autònoma pot presentar
i presenta un balanç del que efectivament ha fet aquest
govern, i crec que és molt difícil concebre que es pugui
arribar a superar en intensitat i en qualitat una gestió com
aquesta, una gestió plena de diàleg, plena de sentit de la
responsabilitat, plena de transparència i també una gestió
plena d'eficàcia, i no vull que aquestes paraules sonin buides
o que aquestes paraules sonin a tòpic, vull concretar i així
ho passaré a fer durant una sèrie de minuts.
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El Grup Parlamentari Popular en primer lloc vol aplaudir la
postura del Govern balear de corregir el model de creixement de
les nostres illes. En contra del que es defensa des de postures
radicals, no es tracta d'acabar amb un model que ha funcionat
més o manco bé durant tota una sèrie d'anys; no es tracta,
tampoc, de canviar creixement per pobresa, per aturar tota
perspectiva de futur. El Grup Popular constata amb satisfacció i
dóna suport al president Matas quan planteja la necessitat de
corregir la direcció del nostre futur, i això ho podem fer amb
l'autoritat moral, amb la força que ens dóna saber que va ser el
mateix Partit Popular que va canviar el model de creixement
turístic, quan va apostar per la qualitat en lloc de la quantitat, i ho
feim també amb l'autoritat que dóna saber que farem aquest
canvi, com vostè ha promès, des del diàleg, des de la negociació
i des del respecte a l'estat de dret. El Grup Popular, Sr. President,
li dóna tot el seu suport i li demana que no faci com a altres
partits: que amb l'objectiu que demà al matí els diaris diguin que
són els més proteccionistes, arrasen els drets dels ciutadans i de
persones que en un moment determinat han fet un esforç per
comprar una cas.
El Grup Popular reconeix, com ho fa -crec- la major part de
la nostra societat, que la tasca de canviar el model de creixement,
de les correccions que s'han d'introduir, ha de partir de l'estima
a la nostra terra, ha de partir del respecte al nostre medi ambient,
i això, evidentment, és dificultós, és complicat i exigeix dosis
importants de diàleg i de temps. Però també tenim clar que
només un govern com aquest, un govern que ha encarrilat el
problema de l'educació en un parell de mesos, un govern que ha
resolt el futur sanitari, un govern que ha aconseguit un règim
especial per a les nostres illes, un govern que ha aconseguit un
pla de carreteres que crec que en pocs mesos es podrà notar ja a
la nostra comunitat, un govern que ha estat capaç de sortir
endavant de reptes tan transcendentals, només aquest govern té
l'autoritat moral, el sentit de la responsabilitat i l'empenta per dur
endavant aquesta tasca.
I ja, senyores i senyors diputats, per sorpresa i estupor dels
grups de l'oposició -que n'han quedat poquets- quan ningú
demanava que hi hagués una aturada en el tema del creixement
turístic, el Govern que vostè presideix va fer possible un acord
entre tots els sectors implicats per reconduir el creixement
turístic cap al tema de la qualitat, i en aquest cas tots els senyors
diputats de l'oposició ens digueren de tot, criticaren el nostre
grup parlamentari i el seu govern per aquesta mesura. N'hi havia
que deien que això ja ho deia el seu programa electoral. Sembla
ser que ho havien oblidat, perquè mai no ho havien proposat en
cap iniciativa parlamentària. I n'hi havia d'altres que deien que
tot això serien mentides. La decisió del seu govern, Sr. President,
la decisió de tot el nostre govern, creguin-me que va collir
l'oposició amb el peu canviat, cosa que crec que passa ara en
tema d'ordenació del territori. Ara, quan les Directrius
d'ordenació del territori arriben al darrer moment de la seva
tramitació, quan ja som ben a prop d'una llei que reguli i coordini
el futur, vostè anuncia que això ha de passar per negociar i per
reconduir el tractament del sòl. I resulta curiós, però és ara, tres
anys i mig després d'haver arribat tot un conjunt de partits al
front de la institució del Consell Insular de Mallorca, quan els
partits que integren aquest pacte d'esquerres descobreixen que
han d'actuar ràpidament, que han de fer passes, i això ho fan
després que en aquests darrers mesos han aprovat tot un caramull
de projectes que suposen milers de places turístiques i
d'allotjaments nous. Es decideixen urgentment ara a aturar aquest
creixement, i clar, i ho fan amb una petita excepció, que indica
en certa manera la seva gran "valentia", deixen a fora, com deia
el president, Calvià, i deixen a fora Marratxí, dos municipis que
crec jo que a nivell urbanístic són un escàndol. I també deixen a
fora Sóller, i Banyalbufar, i qualsevol altre municipi regit per
qualcun d'aquests partits del pacte d'esquerres que governa al
Consell de Mallorca.
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Deia, Sr. President, un polític d'aquests partits de l'esquerra
"en un mes aturarem totes les urbanitzacions". Uns dies
després es reuneixen amb un dels seus batles, i davant les
amenaces d'aquest, surt dient "aturarem tot el que afecti la
costa", però, clar, també el PSOE té municipis costaners, i
a la fi surt un resultat que jo crec que és la vergonya de la
història urbanística, una moratòria urgent, perquè, clar,
havia de frissar més que la moratòria que havia anunciat el
Govern, que no afecta Calvià, que no afecta Marratxí i no
afecta cap municipi del PSM, i és en definitiva, crec jo, un
tripijoc per satisfer tots els membres de l'oposició, que en
aquest cas estan al Consell Insular de Mallorca.
Sr. President del Govern, està clar que des d'aquests
supòsits cregui'm que no es pot governar amb seriositat, no
es pot dur endavant una política seriosa, i des del Grup
Popular aquí li vull fer arribar un missatge: governi com
havia previst, governi com ha fet sempre, perquè amb
aquest estil de gestió a què ens tenen acostumats al Consell
només es genera desprestigi, el mateix desprestigi que han
creat quan no varen ser capaços de mantenir la paraula en la
pujada de sous als funcionaris, el mateix desprestigi que es
va crear quan no varen ser capaços de gestionar el tema de
la incineradora o el tema dels menors, o el mateix
desprestigi quan ens trobam que han emprat més de tres
anys per descobrir que els fems no desapareixen així com
així, el mateix desprestigi que ha suposat la covardia
política quan no han acceptat les competències en matèria
de turisme o en matèria de transports, competències
aquestes que suposen en molts de casos haver de posar
sancions, i no només posar-se medalles, que és el que els
agrada.
Vostè, Sr. President, ha fet un repàs a la política del
Partit Popular en matèria sanitària. És cert que l'acord que
soluciona el problema global és molt recent, i que tothom ho
té present, però jo vull destacar d'aquest acord tres punts que
crec que són importants: primer, que les Illes tendrem en
uns anys quatre hospitals públics totalment nous, el de
Manacor que ja està en marxa, Palma 2 que ja hi ha les
obres, i el de Menorca, i el del meu poble, l'hospital d'Inca;
segon punt, que el problema humà dels treballadors de la
sanitat balear crec jo que inicia en aquests moments la seva
solució; i tercer, que tots els territoris de les Balears
comencen a ser tractats de la mateixa manera. I vostè no ha
destacat massa la creació de la primera comissió mixta per
resoldre els problemes de la sanitat a nivell insular, i jo des
del Grup Popular ho vull ressaltar, perquè crec que és un
tema prou important.
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Una altra qüestió que vostè tractava al llarg del dia d'avui i
d'ahir matí era el tema de la gestió educativa, les competències
en matèria d'educació, i hi ha un tema que des del Grup Popular
vull destacar, i al qual vostè no ha fet cap esment, i és que hi ha
molts de membres del Partit Socialista vinculats al món educatiu
que ens han fet arribar el missatge de suport respecte de la gestió
que fa el Govern balear en matèria d'educació. I dic això i ho vull
destacar per dues qüestions, una per la bona gestió que crec que
des del Partit Popular tant el Govern com el conseller estan
duent, i l'altra per l'honestedat de molts de ciutadans que
evidentment sense compartir els nostres plantejaments polítics
són capaços de reconèixer quan un adversari polític, com en
aquest cas el Partit Popular, du a terme en una qüestió concreta
com és l'educativa una política correcta, una política encertada.
I ho dic també perquè els membres de l'oposició entendran així
per quina raó un 45% dels votants del PSM o un 50% dels
d'Esquerra Unida valoren positivament l'acció del Govern balear.
Evidentment valorar positivament l'acció o la gestió del Govern
balear no implica que a les pròximes eleccions canviïn el seu
sentit del vot, però vol dir que quan demanen a qualcú què opina
del que fan, diuen "aquesta gent gestiona correctament uns
doblers públics", i això vol dir una cosa crec que més important,
Sr. President, i és que la seva política és la política del president
del Govern de les Illes Balears, i no tan sols la política del
president del Govern del Partit Popular. Aquesta crec que és una
matisació important.
També al llarg d'ahir de matí i al llarg d'avui hem xerrat de la
gestió en matèria social. Crec que aquest ha estat un dels punts
més remarcables de la seva trajectòria al front del Govern. Ho ha
estat pel que fa a la política de persones majors, per les mesures
per potenciar la sanitat, però també per ajudar els marginats, amb
polítiques d'habitatge que cap administració de l'Estat ha aplicat
fins ara, i amb polítiques d'assistència que suposen, crec que per
part de tots, un gran esforç a nivell pressupostari. A més els
ciutadans de les nostres illes podem dir que tots amb els nostres
doblers pagam un hospital a Dominicana, que pagam una sèrie
de serveis al Perú, i a Hondures, i a Brasil, i a Cuba, i a l'Índia,
i a Argentina i a Rwanda, i tenim un programa per als saharauis,
i per a les dones de Bòsnia, per exemple. Per tot aquest esforç
que ha donat com a resultat una millora de la qualitat de vida de
molts de ciutadans, el Grup Popular li vol manifestar el nostre
suport.
Però, Sr. Matas, jo diré una cosa que vostè crec que no ha
plantejat com toca, segurament per evitar crítiques demagògiques
dels partits de l'oposicio. Vostè no ha dit, però tot ciutadà ho veu,
que la principal ajuda a la millora de la qualitat de vida que ha
fet el Govern ha estat impulsar el desenvolupament econòmic, i
gràcies a això enguany només un 4,4% de la població, el límit
que es considera de rotació, ha quedat sense ocupació. Més de
45.000 persones que fa tres anys que no tenien feina, avui tenen
un lloc de treball. I crec que també podem dir que tots els sectors
socials tenen activitat i tots funcionen crec que més o menys
d'una manera raonable.

Políticament vostè deia a la seva intervenció de fa un
any des d'aquesta tribuna, que les Illes havien crescut més
el darrer any que en tota la seva història; i tenia raó. Fins i
tot avui, un any després, hi ha moltes autonomies que
encara no gestionen les competències en matèria educativa.
Avui els ciutadans de les Balears es troben a pocs mesos de
fer la primera declaració de renda de la història de les Illes
Balears, a la mateixa vegada que la majoria de les
comunitats autònomes d'Espanya, excepte el País Basc i les
autonomies socialistes, on es podran pagar doblers que
queden aquí, i amb uns tipus fiscals -i això només passa a la
nostra comunitat- inferiors a altres indrets. I tot això crec
que és mèrit d'una gestió, una política encertada que du el
Partit Popular. Les Balears serem la primera autonomia
d'Espanya de l'article 143 que cogestionarem la sanitat
pública, i serem una autonomia homologable en tot a les
autonomies del 151 quan tenguem la reforma del nostre
estatut d'autonomia aprovada.
I clar, mentre n'hi ha que es dediquen a xerrar, el Govern
balear amb la seva gestió ha anat, passa a passa, tira tira,
construint crec que una autonomia que s'ha sabut guanyar el
respecte d'Espanya i de tot el Govern central, que ha fet
enguany els pressuposts més generosos que mai s'havien fet
a les Illes Balears. Evidentment això vol dir que ho tenguem
tot aconseguit, no vol dir que puguem fermar ja els cans
amb llonganisses i partir; però vol dir, això sí, que hem fet
passes concretes dia a dia, passa a passa, per anar cada dia
millorant les nostres infraestructures, anar millorant les
nostres infraestructures, anar millorant la qualitat de vida a
la nostra comunitat autònoma.
El nostre grup, el Grup Popular, vol destacar de la seva
gestió dues grans línies d'actuació, que han suposat, jo crec,
un impuls important per a la creació d'aquest sentiment de
poble: una és la comercialització dels nostres productes, i
l'altra és la recuperació d'una part important del nostre poble
com és l'emigració. Quant a la comercialització dels nostres
productes, productes d'aquí, de la nostra terra, avui podem
dir que hi ha empresaris de les Balears que venen els seus
productes arreu de tot el món, avui hi ha tot un grapat de
productes agrícoles, productes de la bijuteria o de les
nostres sabates, que es venen arreu de tot el món. Això és
l'inici d'una expansió que ens permetrà construir poc a poc,
dia a dia, un poquet més la nostra terra i la nostra
personalitat com a poble. I la segona qüestió era la de
recuperar una part del nostre poble, tal vegada la part que ha
patit més la nostra pobresa, que és tot el món emigrant, són
aquests ciutadans de les Illes que han hagut d'anar-se'n a
altres terres, i que crec que en aquests moments des del
Govern balear s'està duent una política seriosa, d'intentar
ajudar-los, d'intentar apropar-nos un poquet més a la seva
problemàtica, i jo crec que aquest col•lectiu està agraint la
feina seriosa que des del Govern es du a terme en aquests
moments.
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I per tot això, Sr. President, membres del Govern, senyores i
senyors diputats, per la seva polític social, per la seva política de
potenciació de les nostres illes, per la seva acció per intentar
aconseguir més finançament, més doblers per a la nostra
comunitat, per la seva política econòmica, per la seva gestió, per
la transparència que ha demostrat vostè i tot el seu equip, per tot
això el Grup Popular li vol manifestar el seu suport a aquesta
gestió. Però és un suport que es genera al carrer, que es veu a les
enquestes, que s'aprecia crec que cada dia, que es toca als
hospitals, a les escoles, als barris on arriba el Pla Mirall, a tot
arreu.
Només, Sr. Matas, des de la subjectivitat que normalment
acompanya els polítics d'aquí, de l'oposició, es poden escoltar
certes crítiques com les que hem escoltat al llarg del dia d'avui.
Però, Sr. Matas, aquestes crítiques cregui'm que no es
corresponen a la realitat. responen més bé a la necessitat que
tenen molts de polítics que haurien de ser aquí i que no hi són,
d'intentar destruir per poder existir, i unes polítiques
encaminades a l'autojustificació del seu propi electoral. El nostre
grup el vol animar a continuar endavant. Crec que du el camí
encertat, i que així el poble de les Illes Balears li reconeixerà
d'aquí a una sèrie de mesos. Moltes gràcies, senyores i senyors
diputats, Sr. President.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor. Sr. Marí, contengui a les dotze i busques del vespre
tanta eufòria acumulada.
Vol fer ús de la paraula, Sr. President? Té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats.
Vull agrair aquest torn d'intervenció de la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, que jo crec que ha dit coses importants, i
que sobretot per a mi tenen un significat especial i de concreció
respecte del que ha estat l'essència de la nostra actitud al llarg
d'aquest anys, un mica passar comptes, que volem passar aquí,
en el Parlament, i naturalment quan sigui el moment davant els
ciutadans, d'allò a què ens vàrem comprometre i d'allò que
realment hem fet. D'això és el que volem que ens passin
comptes. Nosaltres amb la nostra feina, amb el nostre programa,
amb els nostres objectius, sempre hem aconseguit estar
identificats amb la part més nombrosa de la societat de les Illes
Balears. Esper i desig que així sigui. Moltíssimes gràcies a tots
els altres portaveus per les seves intervencions, i naturalment a
tots vostès per la seva paciència. Gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Conclòs el debat, es comunica als grups que
poden presentar propostes de resolució davant la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, i tenen un temps de 30 minuts.
Acte seguit, es reunirà la Mesa per qualificar aquestes propostes
que siguin congruents amb el debat, i després es repartiran als
grups.
Per favor, un momentet. El plenari començarà demà a les deu
i mitja del matí amb la defensa de les propostes de resolució per
part de tots els grups, i finalment es farà la votació de totes elles.
S'aixeca la sessió, i moltes gràcies
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats. Ocupin, per favor, els seus
escons. Començarem el debat de les propostes de resolució
presentades pels diversos grups parlamentaris derivades del
debat general sobre l'acció política del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El debat de les propostes de
resolució es farà seguint l'ordre de menor a major, una volta
concloguin aquests debats, es passarà després a la votació de les
propostes de resolució que es farà, tal com marca el Reglament,
per ordre de presentació al Registre. Els debats d'aquestes
propostes es durà a terme de la manera següent: hi haurà la
intervenció per part del grup que presenta les propostes de
resolució, per un temps de deu minuts; després hi haurà la fixació
de posicions per part dels altres grups en torn a aquestes
propostes, per un temps de cinc minuts, i no hi haurà rèpliques
ni contrarèpliques, tal com venim fent ja en anys anteriors, a no
ser que s'obrin qüestions totalment noves, alienes a les propostes
de resolució. Com he dit, acabats aquests debats, es procedirà a
la votació per ordre de presentació d'aquestes propostes de
resolució.
En primer lloc, idò, podem veure les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, que m'indiquen que es
dividiran el temps. Té la paraula el portaveu Sr. Balanzat per
defensar les seves propostes.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les quinze propostes
de resolució, presentades pel diputat Hble. Sr. Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a regular, en el termini de tres mesos, el
soterrament de les noves línies elèctriques d'alta tensió així com el
soterrament progressiu de les ja existents, especialment a les àrees
afectades per la Len.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a decretar una moratòria urbanística que
contempli la suspensió de les tramitacions urbanístiques dels
ajuntaments i dels consells insulars, dels instruments de
planejament (aprovació de plans parcials i de projectes
d'urbanització) respecte dels sòls urbanitzables i aptes per
urbanitzar d'ús turístic, residencial i mixt.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que presenti durant aquest període de sessions
a aquest parlament, un projecte de llei general del turisme en el
qual per crear una nova plaça turística, se n'hagin d'eliminar dues
d'obsoletes, sense excepcions i que aquestes places hagin de complir
amb indicadors ambientals sostenibles en matèria d'energia, aigua,
així com l'adaptació al paisatge peculiar.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, abans de tres mesos, el Pla
energètic de les Illes Balears.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar abans de tres mesos un Pla
regional del clima, en els termes aprovats en aquesta cambra
el 12 de novembre del 1996, a fi de reduir les emissions de
CO2 i altres gasos hivernacle un 20%.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incrementar, en un termini de tres
mesos, el nombre de places en residències per a les persones
majors a les Pitiüses.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'una xarxa de reserves
marines al litoral de la Comunitat Autònoma, abans de la
finalització d'aquesta legislatura.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a posar tots els mitjans al seu abast per
tal de prohibir, per motius ecològics i econòmics, l'extracció
d'arena del fons marí per a la regeneració artificial de platges,
fent menció especial a l'extracció que es pretén fer de 5 milions
de metres cúbics a la zona de sa Talaia, a la costa nord-est de
l'illa d'Eivissa.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% del total
dels pressuposts del 1999, destinada al finançament de
projectes a països en vies de desenvolupament, i aquests fons
impliquin la cogestió amb ONGs de prestigi.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent
un manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més
segures, amb la deguda senyalització i respectant el medi
ambient i el paisatge.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a renunciar a la construcció de projectes
prevists com l'autopista de Llevant o l'autovia Eivissaaeroport, fent una millora i adequació de les carreteres ja
existents.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a protegir els drets socials de la
immigració del sud, a base d'un programa regional
d'integració cultural que afecti les escoles, l'habitatge, la feina
i la sanitat i que impedeixi la deportació policial massiva
d'immigrants.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a posar en marxa en el termini de tres
mesos, un pla d'ocupació juvenil.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la creació d'un institut balear de
consum amb delegacions a totes les illes i a poblacions
superiors a 25.000 habitants de caràcter tècnic i independent.
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15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a descartar les incineradores o ampliacions
d'aquestes com a base del nou Pla de residus i a promoure una
legislació que encoratgi l'estalvi i la reutilització de residus amb
indústria local.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia. Els Verds presentam una sèrie de quinze propostes de
resolució que pas a descriure i a presentar ràpidament.
En primer lloc, la primera que presentam fa referència al
soterrament de línies elèctriques d'alta tensió, el soterrament de
les noves línies d'alta tensió i el soterrament progressiu de les ja
existents, fent especial menció a les àrees, a totes aquelles que
haguessin de passar per àrees incloses dins la Len. Per tant,
demanam que es reguli aquest soterrament en el termini de tres
mesos.
En segon lloc parlam, com no, de decretar una moratòria
turística que contempli una cosa que tengui un abast molt més
enllà del que va insinuar el president, del que ha insinuat el
president de la Comunitat al llarg d'aquests dies de debat, és a
dir, que inclogui alguna cosa més. Per tant, que inclouria la
suspensió de les tramitacions urbanístiques dels ajuntaments i els
consells insulars, dels instruments de planejament, aprovació de
plans parcials i projectes d'urbanització respecte dels sòls
urbanitzables i aptes per urbanitzar d'ús turístic, residencial i
mixt. Pensam que aquesta sí seria ja una vertadera moratòria que
serviria per poder treballar tranquils, després, en l'elaboració de
les DOT, dels plans territorials parcials, podríem fer-ho, com dic,
tranquil•lament, de manera assossegada, sense tenir por a la
pressió i a l'especulació que pogués donar lloc no fer aquest tipus
de moratòria.
La tercera fa referència a turisme, demanam que es presenti
ja, durant aquest període de sessions, l'anunciada llei general de
turisme, i nosaltres proposam una cosa que és més moderada del
que proposen les DOT. Nosaltres deim, per a cada plaça nova
que es vulgui crear, se n'han de donar de baixa dues, molt més
discrets i moderats del que diuen les DOT que elabora el Govern.
Però, alerta, sense excepcions, sense excepcions, sense trucs,
qualsevol plaça nova, tant si és de 24 estrelles com si és de 2
estrelles, tant si és de turisme rural com si és de turisme alpí, ha
d'entrar en això, per qualsevol plaça nova n'han de desaparèixer
dues d'obsoletes, dues de velles, dues qualssevol. Com dic, és
una proposta molt més moderada que la que proposen les DOT.
Però no només això, sinó que a més aquestes places noves han de
ser noves en tots els sentits, també haurien de complir uns
indicadors ambientals, sostenibles, i haurien de complir uns
criteris com d'estalvi d'energia, estalvi d'aigua, temes d'adaptació
al paisatge, etc.
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La quarta és a veure si d'una vegada per totes es presenta
el Pla energètic i podem saber, es pot desvetllar aquest gran
misteri que té el Govern amb els temes energètics.
En cinquè lloc, és una d'aquestes manies particulars
meves, és a dir, torn a repetir a veure si tenc sort, clam
sempre al desert, que una de les poques coses que s'han
aprovat en aquesta cambra, presentada pel diputat que es
parla, deman a veure si per favor es pot complir, es pot
executar el que aquesta cambra va decidir, parl del Pla
regional del clima, en els termes que vàrem aprovar ja fa
dos anys.
Per un altre costat, demanam, especialment a les
Pitiüses, que s'incrementi el nombre de places a residències
per a tercera edat, hi ha una demanda enorme de places a
residència de tercera edat que no està satisfeta, per tant,
demanam que especialment a les Pitiüses es puguin crear
aquestes noves places per a persones majors.
En setè lloc, demanam que es creï ja, és a dir, abans de
l'estiu que ve, una xarxa de reserves marines a tot el litoral
de la nostra comunitat, que sigui una xarxa de reserves
marines, que no sigui una reserva marina, dues reserves
marines, com a cosa simbòlica, sinó que sigui una bona
xarxa, em consta que ja fa temps que el Govern treballa en
aquest tema, però encara no hem vist res, per tant, demanam
que aviat tenguem novetats en aquest tema.
Per un altre costat, demanam que el Govern faci tot el
possible, posi tots els mitjans al seu abast, per tal d'intentar
que, una vegada més, les massives extraccions d'arenes, tan
perjudicials com han dit recentment la Universitat i altres
col•lectius i estaments científics, que faci el possible perquè
s'evitin aquestes extraccions, especialment algunes de molt
greus previstes a l'illa d'Eivissa i alguna altra a Mallorca.
Una vegada més demanam el 0'7% real, no, sense trucs,
no com l'any passat en els pressuposts que ens varen dir que
no, que això ja estava fet, no, no, el 0'7 de veritat, dels
pressuposts per als països més pobres.
En tema de carreteres, no crear carreteres de nou traçat,
sinó millorar les que tenim.
Renunciar als projectes de l'autopista de Llevant o de
l'autovia Eivissa-aeroport, millorant aquestes carreteres.
Protegir els drets socials dels immigrants del sud amb
una sèrie de mesures i de programes.
Posar en marxa, abans de tres mesos, un pla d'ocupació
juvenil.
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Crear l'institut balear de consum per tal que els consumidors
tenguin més garantits els seus drets.
I, per últim, descartar que amb el nou pla de residus, o amb
la reforma del pla de residus o amb el que s'hagi de fer ara o
s'estigui fent del pla de residus, descartar les incineradores o
l'ampliació d'aquestes i promoure una legislació que encoratgi
l'estalvi i la reutilització dels residus.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Mixt, té la
paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar per fer la defensa
de les seves propostes.
Deman als serveis de la Cambra que, per favor, transcriguin
totes i cadascuna de les propostes de resolució presentades pels
diferents grups al Diari de Sessions.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les quinze propostes
de resolució, presentades per la diputada Hble. Sra. Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt:
16.- El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament la
manca de compliment per part del Govern de la Comunitat
Autònoma de les resolucions aprovades pel Ple de la Cambra en el
debat general sobre l'acció política i de govern de l'any passat.
17.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat
d'establir un acord fiscal bilateral amb l'Estat que trenqui amb el
dèficit fiscal històric que pateixen les Illes i estableixi la capacitat
de gestió per a la Comunitat Autònoma de tots els recursos fiscals
produïts a les Illes Balears, des del compromís d'atendre la despesa
comuna de funcionament de l'Estat i mantenir els mecanismes de
solidaritat amb les comunitats autònomes menys desenvolupades.
18.- El Parlament de les Illes Balears reafirma la seva ferma
voluntat de no renunciar a un règim especial per a les Illes Balears
que inclogui, com a mínim, els aspectes econòmics i fiscals que
contemplava la proposta de Llei de règim econòmic i fiscal especial
per a les Illes Balears, aprovada pel Parlament de les Illes Balears
el 1995.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que iniciï la negociació amb l'Estat de
la revisió del finançament de la Universitat de les Illes Balears per
tal d'arribar a un finançament per alumne igual al finançament per
alumne universitari a l'Estat.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Govern de l'estat per tal que habilitin
partides pressupostàries per tal de completar les instal•lacions
docents de la Universitat de les Illes Balears que facin possible
l'ampliació d'estudis universitaris.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que iniciïn
les negociacions per al traspàs de competències d'Insalud i
Seguretat Social, incloent-hi en tot cas la gestió del seu règim
econòmic.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que iniciï converses amb el sector
sanitari de les Illes, públic i privat, per tal de valorar les
possibilitats d'establir un sistema sanitari propi que compti
amb tots els recursos existents a les Illes, i garantir una sanitat
de qualitat per als ciutadans.
23.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la situació
en què es troben pensionistes, jubilats, vidus i vídues i
disminuïts, amb pensions mitjanes inferiors a les pensions
mitjanes de l'Estat, i sol•licita del Govern de la Comunitat
Autònoma i del Govern de l'Estat mesures per a l'homologació
de les pensions inferiors a la mitjana estatal.
24.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca
atenció de les polítiques del Govern de la Comunitat Autònoma
cap al sector agrari i ramader, i insta el Govern per tal
d'iniciar una autèntica política d'anivellació de les rendes
agràries i un pla de transferència de recursos econòmics que
facin possible la viabilitat econòmica de la pagesia.
25.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
criteris i objectius del Govern en matèria de política
territorial.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que presenti al Parlament, en un
termini no superior a tres mesos, el Pla de Carreteres, el Pla
Hidrològic i el Pla Energètic de les Illes Balears.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament, en el termini d'un mes, el
projecte de llei general de turisme.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que respecti al màxim les actuacions i el marc competencial
de les institucions de la Comunitat Autònoma pel que fa a
ordenació del territori i urbanisme.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament les Directrius d'Ordenació
Territorial en el termini de dos mesos.
30.- El Parlament de les Illes Balears reafirma el
compromís de les institucions democràtiques de la Comunitat
Autònoma en la defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia,
com a drets irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca,
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i rebutja les
afirmacions que posen en dubte la protecció i el respecte de les
institucions de la Comunitat Autònoma en aquests drets
fonamentals i essencials.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en primer
lloc, Unió Mallorquina lamenta profundament la poca
consideració que el Govern d'aquesta comunitat té cap als acords
que aquesta cambra pren. Els de l'any passat encara no els han
posat en marxa, i donat que el Parlament és l'òrgan de
representació més important d'aquestes illes, seria important i
necessari que es tenguessin en compte.
Per una altra part, Unió Mallorquina defensa, en el tema
econòmic, que per més temps no pot ser que 200.000 milions de
pessetes surtin cada any d'aquesta comunitat i no tornin. Aquests
200.000 milions, sens dubte, solucionarien molts dels problemes
que ahir, en aquesta cambra, es varen plantejar, solucionarien
problemes amb el model territorial, amb turisme, amb sanitat,
amb educació, és per tant imprescindible arribar a un acord entre
el Govern d'aquesta comunitat i el Govern central.
També és important insistir en aquell règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears que aquest parlament va aprovar
l'any 85, que aquí es va defensar per diferents grups, entre ells el
d'Unió Mallorquina, i que en aquests moments, perquè el Partit
Popular d'aquestes illes ha cedit i no ha estat capaç de defensarlo d'una manera valenta a Madrid, ens hem quedat sense aquest
règim. Tan sols en aquests moments tenim el reconeixement de
la insularitat, una cosa òbvia, evident i, a més, aconseguida
gràcies als canaris.
El Parlament també creim que és important que es manifesti
en un tema fonamental, el de l'educació, la nostra universitat rep
menys doblers per alumne que la mitjana de l'Estat, la nostra
universitat tan sols rep 235.000 pessetes per alumne, la resta de
l'Estat, 400.000. És necessari també revisar aquest finançament
i, com no?, és important ampliar estudis a la nostra universitat.
La nostra universitat no pot quedar com una de les pitjors
universitats de l'Estat, és important tenir més estudis, i és també
important que no sigui necessari que 4.000 alumnes, amb el que
això suposa de despesa per a les seves famílies, se n'hagin d'anar
a estudiar a fora.
Pel que fa a tota l'àrea de benestar social, per part d'Unió
Mallorquina, creim imprescindible que hi hagi un traspàs de
competències ja en matèria de l'Insalud i de la Seguretat Social.
També que s'arribi a un compromís entre el que és sanitat
pública, sanitat privada, i que s'aconsegueixi millorar la sanitat
d'aquestes illes, que siguem també en matèria sanitària el mateix
que en educativa, una comunitat de primera, com correspon a la
que és la primera en renda per càpita i la primera en aportar
doblers a nivell de l'Estat. I també és imprescindible prendre
mesures perquè les nostres pensions, les pensions dels nostres
majors, les pensions de disminucions, les de viduïtat, s'equiparin
a la resta de l'Estat. Les nostres pensions, les pensions de la
primera comunitat en renda per càpita, no poden ser, no poden
continuar essent les més baixes de tot l'Estat, és imprescindible
equiparar-les i fer-ho ja.
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Pel que fa a l'apartat d'agricultura, encara que el nostre
entranyable president parli d'entranyables xotets, a part de
parlar d'entranyables, és imprescindible i és necessari
prendre mesures. Mesures que han de ser preses ja i d'una
manera dràstica, no es pot tenir tots els agricultors com es
tenen, no es pot consentir per més temps que la seva renda
baixi, que de cada dia els pagesos visquin pitjor, que de
cada dia siguin més majors, que es converteixin tan sols en
jardiners de segones residències. És imprescindible que hi
hagi uns transvasaments de recursos d'aquelles sectors que
són els més productius de cap a aquells que es troben en
aquests moments en una situació de dificultat, però que sí
ajuden i col•laboren perquè el sector del turisme avanci i
sigui de cada dia millor.
També és important prendre mesures urgents en el tema
d'ordenació territorial, i en aquest sentit tenim les propostes
25. 26. 27 i 28, i també la 29. És importantíssim, creim, que
les mesures en ordenació del territori es prenguin ja, de la
Llei d'ordenació territorial, de fa exactament 11 anys, a les
Directrius, ha passat jo crec que més que temps suficient
com perquè els senyors del govern sapiguessin exactament
quin sostre poblacional pot suportar la nostra illa i també
saber fins on podem créixer. Creim que 11 anys és
suficientment temps com per tenir les idees clares. Si
realment en 11 anys no han estat capaços de saber fins on
podem arribar en creixement, crec que realment són uns
incapaços, i el que hauríem de fer és donar pas a gent que
pugui ser més àgil i que pugui prendre decisions més
ràpides. Si no, si continuam amb aquesta lentitud, no hi
serem a temps, com no hi han estat a temps en matèria
turística, en matèria de plans d'equipaments comercials, si
no volem haver de donar solucions dràstiques i haver de fer
inversions per donar goma-2 a molts dels edificis i a moltes
de les urbanitzacions de cara al futur, no dubti que serà
necessari prendre mesures i prendre-les ja, en aquest
moment.
I sobretot no pretenguin donar al ciutadà una imatge
equivocada del que volem fer, almenys des d'Unió
Mallorquina ho tenim molt clar, no volem en absolut
expropiar ningú, no volem confiscar ningú, no ho hem fet
mai ni ho farem, nosaltres el que volem és, tan sols, ordenar
el nostre territori, nosaltres creim en la seguretat jurídica i
nosaltres creim en el respecte a la propietat privada, però
creim també que per damunt dels interessos particulars
d'uns especuladors, estan els interessos generals de la
societat mallorquina, està el futur dels nostres fills i dels
nostres néts, per als quals Unió Mallorquina vol que puguin
continuar vivint almenys com hem viscut fins ara, i per això
cal prendre mesures, cal prendre mesures encara que es
puguin perdre un nombre determinat de vots, és important
defensar per damunt de tot les nostres illes.
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També és important tenir un pla de carreteres, fa massa anys
que en parlam, un pla d'energia elèctrica i un pla hidrològic. És
important gestionar i planificar, no podem anar, com fins ara, a
salt de mata, la llei del turisme, fa 60 anys que tenim turisme i
encara no tenim una llei, crec que és important que definim
exactament quin és el nostre model turístic.
I també és important que es respectin les competències de les
diferents institucions, que sàpiga el que és el Govern de la
Comunitat, que té unes funcions coordinadores, amb moltes
matèries, i el que són les competències dels consells insulars, a
les quals sembla que no hi ha, per part del Govern balear, molt
de respecte.
I també reafirmar el compromís de totes les institucions
democràtiques d'aquesta comunitat en el que és la defensa de la
llibertat, de la igualtat i de la justícia, temes dels quals se'n parla
molt, però dels quals hi ha molt poca gent que hi tengui una certa
consideració i que realment hi cregui.
Amb tot això, Sr. President, crec que donarem per vàlid
aquest debat i si s'aproven algunes d'aquestes propostes,
desitjaríem que fossin totes, no haurem donat tot aquest temps
que hem passat en aquesta cambra, per perdut.

Respecte de les altres resolucions, a la 18 ens
abstendrem, ja que pensam que no es pot o no coincidim
amb la resolució, quan parla que tengui els mateixos
aspectes econòmics i fiscals de la proposta de llei de règim
econòmic i fiscal aprovada pel Parlament de les Illes
Balears l'any 1995, ja que el Grup d'Esquerra Unida, en el
Congrés de Diputats, ja va manifestar que no estava d'acord
amb el contingut d'aquest projecte de llei, ja presentàrem
esmenes, i pensam que el fet del contingut d'aquell projecte
de llei, evidentment, ja retirat o ja totalment canviat
manifesta o demostra una filosofia d'un model de
desenvolupament que no podem compartir. En aquest sentit,
a la proposta 18 ens abstendrem.
I respecte de la proposta 21, només comentar que,
evidentment li donam suport, però voldríem fer constar que
és una de les atribucions que donen els estatuts d'autonomia
de la via del 151 i una vegada més es demostra que en el
nostre camí de l'autonomia, amb la nostra tímida i pobra
reforma de l'Estatut que s'ha d'aprovar al Congrés de
Diputats, evidentment no ho assolirem.
Respecte de tota la resta de les resolucions, votarem
afirmativament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del PSM-Entesa Nacionalista.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? Per part d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs. Per fixar la
posició entorn a aquestes propostes de resolució.
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el Grup d'Esquerra Unida donarà suport a totes les propostes de
resolució presentades pel Grup Mixt, amb excepció de la número
18, però que després explicaré. De les 15 primeres voldríem
comentar només que coincidim totalment amb la filosofia que les
inspira i n'hi ha algunes que són coincidents amb les nostres, amb
les que Esquerra Unida proposa, però respecte de la proposta de
resolució 3, ens hagués agradat que hagués estat una mica més
audaç i hagués fet referència que les DOT precisament marquen
la possibilitat que per a cada nova plaça turística se n'eliminin
tres d'obsoletes, i en aquest sentit, el fet que se'n proposin només
dues, ens sembla una mica tímid; ara, així i tot li donam suport,
i haguéssim plantejat nosaltres la mateixa redacció que diuen les
Directrius d'Ordenació Territorial.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:
Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
també per manifestar el suport del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista a pràcticament totes les propostes de
resolució. Sí dir un parell de coses en aquest sentit,
manifestar un parell de coses sobre algunes.
Referent a la moratòria urbanística, pràcticament va ser
el debat d'hair, tots els grups vàrem poder opinar sobre
quina era la moratòria, un poc, que volíem, i el que va
quedar ben clar és que el PP no volia aquesta moratòria, per
tant crec que és important reafirmar amb el nostre vot els
grups que vulguin realment aquesta moratòria urbanística.
Referent al projecte de llei general de turisme, que tant
demana la Sra. Munar com el Sr. Balanzat, jo crec que aquí
ens podríem allargar molt, val més demanar la llei i
pràcticament llavors la nostra feina serà aconseguir una llei
així com voldríem, perquè jo aquí sí que vull dir i vull
manifestar que el nostre grup pensa que ja no només és un
problema turístic, el tema de les places turístiques, és un
problema principalment urbanístic. La llei aquesta turística,
haurem de veure què feim amb aquestes places que donam
de baixa, perquè si realment es reconverteixen en
apartaments no turístics, posa cosa solucionam. Però jo crec
que això és un debat molt més ampli, no hi entraríem,
purament dir que estam d'acord que es presenti dins aquest
període de sessions per poder-se discutir clarament, perquè
el que ens temem més, i creim que és això, és que realment
amb aquesta llei general turística puguin rebaixar el que a
les presses volgueren fer aquí. I vostè sap que ja comencen
a dir que algunes zones no estan saturades, això ens
preocupa molt i esperam poder fer feina dins aquest període
de sessions amb aquesta llei.
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Respecte d'altres, com la 6, clar, jo crec que aquí li han de dir
que sí, perquè si realment no són capaços ni de fer dues places
més, en el sentit, quan vostè no diu quantes, jo crec que el Partit
Popular si té un poc de seny, forçadament ha de dir que sí perquè
en deu tenir alguna de programada, quasi sempre ens diuen que
ho tenen tot a punt.
Quant a l'extracció d'arena, crec que això és un problema
greu, un problema greu que el Govern i el Parlament de les Illes
Balears s'ha de pronunciar clarament. Hi ha una polèmica
actualment entre la Universitat i Costes, que crec que és una
polèmica que ens ha de dur a qualque lloc, hi ha moltes zones
que estan pendent d'aquestes resolucions, perquè crec que el
tema és un tema important.
El 0'7, el nostre grup, completament d'acord.
Quant a la proposta 10, jo li he de dir que el nostre grup
sincerament hi està d'acord, però amb certs matisos. Nosaltres
creim, i així ho hem defensat, que un desdoblament de la
carretera, per exemple, Manacor-Palma, és necessari, que alguns
d'altres desdoblaments es poden plantejar, les variants, com per
exemple la de Vilafranca és completament necessària, aleshores
jo no sé si això queda clar, si per a nosaltres, això, vull dir, no
són nous traçats, per tant, vull dir que per al nostre grup, deixant
clar una mica quina és la nostra política i enllaçant amb la
proposta 11, completament d'acord en contra de les autopistes,
i de qualque manera direm que sí pràcticament a totes les altres,
tant les de la Sra. Munar com les seves, també posant la 15 i
dient clarament que com a base ens sembla bé, i aquesta és la
nostra política, pràcticament, ara, el que no podem fer és oblidar
el que tenim, i realment a Mallorca hi ha una incineradora,
aleshores, en aquest sentit, dir clarament que estam d'acord que
com a base sigui el nou pla de residus promoure tot el que vostè
ens demana, és un estalvi i una reutilització de residus en
indústria local, però deixant ben clar que el que tenim hi és.
En aquest sentit anirà el nostre pronunciament. I dir que les
propostes van un poc també en la línia del nostre grup i tendran
pràcticament el nostre suport.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.
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LA SRA. GARCIA I QUEROL:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
respecte de les propostes de resolució presentades pel Grup
Mixt, per part d'Els Verds i d'Unió Mallorquina, nosaltres
començarem per explicar que donarem suport a totes les
propostes de resolució que tenen a veure amb el que el
nostre candidat ahir posava de manifest i amb el que el
propi Partit Popular posa de manifest avui en les propostes
de resolució que es presenten, és a dir, donarem suport a tots
els projectes que durant quinze anys estan sense resoldre a
la nostra comunitat autònoma, i, per tant, que nosaltres
creim que de forma immediata, com els que les presenten,
s'haurien de resoldre, a poc a poc, segons el president.
Línies d'alta tensió, també el pla energètic, ordenació
dels sòls urbanitzables i aptes per urbanitzar, Directrius
d'Ordenació Territorial, llei general de turisme, quinze anys
també sense fer-la, per crear una nova plaça turística que se
n'eliminin dues d'obsoletes, ara es fa el contrari, tot i que
com li han recordat les DOT són més agosarades.
Presentar immediatament el pla energètic,
infraestructures socials a les Pitiüses i a totes les Balears,
cal recordar que ahir el president es va comprometre a pagar
totes les places per als no vàlids, els vàlids no sabem què
han de fer, encara.
Pla d'atenció a la immigració, que ni tan sols es presenta
com a proposta per part del Partit Popular, que hagi de fer
al Govern, per tant nosaltres pensam que també s'ha de dur
a terme en aquesta legislatura.
Pla d'ocupació juvenil, i els que no són juvenils, perquè
aquesta comunitat autònoma no té pla d'ocupació, pla
d'ocupació, i recordar al Sr. Matas que els pactes s'han de
complir i que va fer un pacte per a l'ocupació que no va
complir.
Complir les resolucions de la Cambra, clar, cada any
haver de dur una iniciativa com aquesta al Parlament, ja és
el súmmum d'una cambra parlamentària, és a dir, haver-li de
recordar, un any rera l'altre, al Govern, que ha de complir el
que aprova l'any anterior o el que aprova, o les esmenes que
aprova als pressuposts, és ja el súmmum del debat
parlamentari, recordar-li cada any, al Govern, que l'any
passat no les va complir, que l'anterior tampoc i que
l'anterior tampoc.
Manca de criteris i objectius en matèria de política
territorial. Efectivament, ho demostren cada dia amb les
declaracions que es fan, públiques, i amb la presentació i
anuncis espectaculars de moratòries sobre moratòries.
Vull també fer menció que el Grup Socialista s'abstendrà
a algunes de les propostes que es presenten, no perquè
estiguem en contra, no perquè no hi estiguem en contra,
però tampoc no hi estam a favor, tal com estan redactades.
El Grup Socialista no està en contra de regular l'extracció de
sorra a les platges, no està en contra de propiciar l'ampliació
i modificació de nous traçats de carreteres que puguin evitar
nous traçats amb fort impacte ambiental, però hem de
pensar que les variants, les rondes, això, també són nous
traçats, i, per tant, nosaltres, tal com està redactada no li
podem donar suport.
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Promoure legislació que encoratgi l'estalvi i reutilització de
residus, que redueixi al màxim possible el tractament de fems,
però tal com ho redacten, nosaltres no li donarem suport.
I el Grup Socialista també està a favor, sempre, de millorar el
finançament de totes les competències, incloses les
universitàries, sempre que sigui possible, però tal com està
redactada tampoc no li podem donar suport.
Iniciar els traspassos de competències per assumir totes les
competències estatutàries, completament d'acord, totes les
competències estatutàries.
Votarem en contra de dues propostes, les 17 i 18, el nostre
model fiscal no és el model fiscal d'UM, com és clar i com hem
mantingut en aquesta cambra, i tal com hem mantingut des del
primer dia en el règim fiscal, nosaltres mantenim la nostra
coherència i votarem en contra d'un règim fiscal a posta per a
Balears que, com denunciàvem al seu moment, implica un
paradís fiscal i tal com estava previst o tal com es planteja és
inabastable.
Després d'assumir, el Partit Socialista, el cost polític que ha
suposat mantenir la coherència en aquest tema, nosaltres no li
votarem a favor, i recordem que el règim que hi ha aprovat era
el antes llamado régimen fiscal de las Islas Baleares, antes llamado,
com en Prince.
Per resumir i per acabar, els volia posar de manifest, idò, que
votarem a favor de tot excepte les abstencions a les propostes 8,
10, 11, 15, 19, 20 i 21, i en contra a les 17 i 18. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Joan Marí té vostè la paraula.
EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dels
discursos del president fets ahir en aquesta mateixa cambra ja es
poden deduir més o manco quines seran les postures del Partit
Popular referents a aquestes propostes de resolució que avui
presentam aquí. Pel que fa a les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, al Sr. Balanzat li vull que pràcticament
votarem que no a totes, ni tan que ho demanin per favor, com ha
fet amb la resolució número 5; tampoc en aquesta avinentesa li
votarem que sí. És a dir, a la número 1 li votam que no, a la 2
també li votam que no, a la 3 també li votam que no; a la 4, per
tal que almanco salvi l'honor, li votarem que sí. A la cinquena
també li votarem que no; a la sisena li votarem també que no, i
ja sé que els fa molta de ràbia que els diguem que el Govern ja
ho fa, però és que si estiguessin al corrent de les activitats del
Govern sabrien que hi ha un pla de l'any 98 fins al 2000, on es
preveuen 12.566.000 pessetes, i vull recordar aquí, perquè és
molt interessant, que una de les illes d'aquesta comunitat té la
ratio més alta de tot Espanya pel que fa a malalt/llit.

A la número 7 també li votarem que no, perquè ja ho
feim en una proposta del Partit Popular. La número 8 també
que no. La número 9 també nosaltres feim la mateixa, i jo
demanaria o, millor dit, no puc demanar, però ens estranya
una mica que aquí hi hagi ONG de prestigi i unes altres que
sembla ser que no ho són; encara que no sé si pot contestar
aquí, ens agradaria saber, almanco per curiositat, quines són
les ONG de prestigi i quines són les ONG que no tenen
prestigi. A la número 10, també li votarem que no; a l'11
també, a la 12, ja s'està fent; a la 13 exactament el mateix
perquè ja ho tenim en marxa, a la 13 ja li dic que no; a la 14
no sabem exactament que estigui dins les nostres
possibilitats econòmiques, de moment, i a la 15 també li
deim que no.
Quant a les propostes fetes per la portaveu Sra. Munar,
per tal que es faci realitat la seva petició quan ha dit que no
esperava que li aprovassin totes les seves resolucions, però
que almanco n'hi aprovàssim alguna perquè aquests dies
d'activitat parlamentària tinguessin èxit, li anunciï que a la
16 li votarem que no, a la 17 també que no, a la 18 -però- li
votarem que sí; a la 19 li votarem que no, perquè com ella
sap o hauria de saber, es farà en el moment que sigui oportú
i possible; a la 20 també li votarem que no, a la 21 li
votarem que sí; a la 22 li votarem també que sí, perquè és
prioritari per al Partit Popular tot el que fa referència a
educació i sanitat; a la 23 també li votarem que sí, a la 24 li
hem de votar que no, igual que a la 25, però a la 26 sí que li
votarem que sí. Finalment, a la 27 no li podem votar que sí
i ho hem de fer en sentit contrari, que no, però li votam sí a
la resolució presentada amb el número 28; i, finalment,
perquè vegi que som molt escrupolosos amb el compliment
dels terminis, si vostè en lloc de dos mesos ens en dóna un
més, que sembla ser que és el que es necessita per tal de
poder portar endavant el pla que vostè demana, idò també li
votarem que sí, si ens dóna un mes més per poder fer poder
fer aquesta feina. I per tal que es vegi també la bona
voluntat i els desitjos d'enteniment amb la Sra. Munar, a la
número 30 també li votarem que sí.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Marí. Hi ha una transacció a la
número 29: passar el termini de dos mesos a tres mesos.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Vull dir al Sr. Marí que agraïm
aquelles propostes d'Unió Mallorquina que voten que sí, que
acceptam la transacció, perquè si hem esperat 11 anys des de la
Llei a les Directrius no quedarà per un mes, així que ho
acceptam.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Acabat, idò, el debat, a la número 29 el
termini passa de dos mesos a tres mesos.
Passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr.Grosske,
té vostè la paraula.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les trenta propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears:
1.- El Parlament de les Illes Balears, fent-se ressò del debat
reobert sobre la vertebració de l'Estat espanyol i davant
l'esgotament del model de l'Estat Autonòmic, demostrat en el
Projecte de Llei de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, es
pronuncia per la reforma de la Constitució Espanyola perquè
aquesta pugui donar cabuda al dret d'autodeterminació dels pobles,
en l'horitzó d'un estat fonamentat en la sobirania de les parts i en la
solidaritat.
2.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la política del
Govern balear, contrària al compliment de la Llei de consells
insulars pel que fa a la revisió de les dotacions econòmiques en què
han estat atribuïdes les competències i la promulgació d'una llei de
finançament definitiu dels consells insulars i de creació d'un fons de
compensació interinsular per a corregir els desequilibris existents
al conjunt de les Illes Balears.
3.- El Parlament de les Illes Balears constata i denuncia
l'incompliment, per part del Govern balear, de la Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'incompliment
exagerat del termini establert en la Llei per a l'aprovació dels
reglaments que la desenvolupen.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d'ençà la declaració de Menorca com a
Reserva de la Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d'infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del territori,
adquisició de patrimoni natural, etcètera, requerint per a aquestes
el dictamen favorable del Consell General del Consorci "Menorca,
Reserva de la Biosfera".
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a destinar
els 450 milions de pessetes inicialment destinats a la compra de
patrimoni natural a l'illa de Menorca, després que el concurs hagi
estat declarat desert, a l'expropiació dels camins d'accés a les
platges que es demostri que són de titularitat privada.
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6.- El Parlament de les Illes Balears, vista la desigualtat existent
quant a adquisició de patrimoni, insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, en els pressuposts generals de 1999, de
partida pressupostària suficient per a l'adquisició de patrimoni
natural a l'illa de Menorca i per iniciar l'adquisició dels
monument declarats BIC, del Castell de Santa Àgueda
(Ferreries) i Conjunt Sant Diego-Pati de sa Lluna (Alaior).
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d'una comissió de seguiment de
l'aplicació del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona amb
participació de representants dels grups parlamentaris i
d'agents socials, organitzacions socials i organitzacions de
dones.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar durant aquest període de sessions,
sengles projectes de llei de la música i de l'educació permanent
de les persones adultes, que es revelen com a àmbits d'actuació
abandonats en la política educativa del Govern balear.
9.- El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què van ser
acceptades les competències en matèria d'universitat i insta el
Govern de les Illes Balears a establir un finançament
plurianual de la Universitat al qual es dediqui almenys la
quantitat corresponent a la mitjana espanyola de dedicació del
PIB al finançament universitari.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en aquest període de sessions el Pla
integral de joventut de les Illes Balears, en compliment del que
aprovà el Parlament de les Illes Balears a 1996. Així mateix
l'insta a presentar un projecte de llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de joventut.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar les línies d'ajuts del Pla d'habitatges estatal
en el sentit de posar a disposició en règim de lloguer
habitatges adients per a famílies monoparentals i perceptors
de la RMI -salari social- a les tres illes.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
obrir una línia d'ajuts o préstecs a famílies que pateixen
desnonaments forçosos de l'habitatge familiar, per solucionar
l'emergència.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment de la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a totes les conselleries i
dependències del Govern i a les seves empreses públiques.
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14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que, a través de l'Ibas, obri una línia d'ajut per a totes les famílies
amb ingressos inferiors a dues vegades el salari mínim, per al
finançament d'aquelles medecines incloses al llistat del decret
anomenat popularment "medicamentazo".
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a convenir
amb els ajuntaments afectats de les Illes el finançament
d'instal•lacions adequades per a l'assentament dels treballadors i
treballadores temporers i les seves famílies.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
un pla d'ocupació consensuat amb els agents socials, abans de
l'aprovació dels pressuposts de l'any 1999.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar
les mesures legislatives necessàries per evitar noves urbanitzacions
de caràcter eminentment turístic o aquelles residencials o
turístiques que generin nous nuclis de població.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar a la baixa les previsions dels plans directors de pedreres,
carreteres i ports esportius.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar la Llei de sòl rústic per tal de limitar la construcció de
noves residències a usos agrícoles o ramaders.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aplicar
a les Illes Balears una política de residus que prioritzi la recollida
selectiva, el compostatge i el reciclatge i que contempli l'abocament
controlat dels rebuigs inerts resultants d'aquests procés.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la
seva política de carreteres s'eliminin aquelles actuacions agressives
com el projectes de l'autopista de Llevant a Mallorca o el projecte
de desdoblament del segon cinturó a Eivissa.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar
del Govern de l'Estat les competències relatives a la prestació social
substitutòria.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Consell Econòmic i Social.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Servei Balear d'Ocupació.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incloure
dins els pressuposts generals de la CAIB del 1999 el 0,7% del total
dels pressuposts per a cooperació i solidaritat amb l'anomenat
Tercer Món.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de salut
que permeti donar resposta d'una manera global a les necessitats
sanitàries a les nostres illes.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla
d'atenció a l'immigrant que permeti donar resposta d'una
manera operativa a les necessitats del sector a les nostres illes.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de
pobresa i exclusió social que permeti donar resposta d'una
manera operativa a les necessitats de la població de les nostres
illes.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar de contingut a la Mesa del diàleg social convertint-la en
una eina útil per al seguiment del Pacte per l'ocupació i per al
seguiment de polítiques sectorials i socials que puguin millorar
les condicions de vida dels treballadors i treballadores de la
nostra comunitat.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar dins l'oferta d'ocupació pública anunciada pel
president totes les vacants existents dins l'Administració
autonòmica, amb criteris de transparència i igualtat
d'oportunitats.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President, senyores i senyors diputats, per començar
vull explicar una qüestió: no demanam per favor a ningú
que voti les nostres propostes; que les voti qui hi estigui
d'acord i qui no, no i, efectivament, no consideram el nostre
honor vinculat al vot de cap grup parlamentari i
especialment, diria jo, del Grup Parlamentari Popular.
Valgui com a introducció necessària després d'una
intervenció que no ha pogut tenir rèplica dirigida a les
propostes del Grup Parlamentari Mixt.
Presentam, com a Esquerra Unida, un total de 30
propostes, que vénen a ser un resum atapeït i, evidentment,
no exhaustiu, d'aquelles qüestions que consideram
políticament més rellevants i pròpies, també, d'aquest tipus
de resolucions, des del punt de vista que hi ha
preocupacions polítiques que tampoc no es troben incloses
perquè poden ser, d'una manera més adequada, objecte
d'iniciatives parlamentàries específiques.
I començam per un tema que ha estat aprovat en uns
altres termes, però substancialment ha estat aprovat amb el
mateix contingut, pel Parlament de Catalunya recentment,
durant el seu debat de l'estat de la comunitat, que és l'aposta
d'aquest parlament pel dret a l'autodeterminació, dret a
l'autodeterminació que evidentment hauria d'estar recollit a
la Constitució espanyola perquè, efectivament, així com està
redactada en aquests moments la Constitució el que planteja
és la sobirania nacional que resideix en el poble espanyol,
i no permet la lliure autodeterminació dels pobles que
integren aquest estat; dret d'autodeterminació que nosaltres
entenem com un dret a la llibertat dels pobles, com un dret
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elemental i reconegut internacionalment de cada poble per
escriure lliurement la seva història, i que des del nostre punt de
vista, i així ho plantejam, després necessita un desenvolupament
que pot tenir lectures distintes segons cada organització política,
segons cada projecte de país i d'estat que es tengui, i que per
nosaltres passaria per la construcció d'un estat, com es diu aquí,
fonamentat en la sobirania de les seves parts i en la solidaritat
entre elles. Tothom sap que Esquerra Unida fa una aposta per un
estat federal, per una fórmula federal, que pensam que és la
fórmula que millor combina la llibertat dels pobles i el necessari
lligam entre aquests pobles per resoldre problemes que són
comuns -vivim a una societat cada vegada més globalitzada- i
per fer-ho d'una manera solidària; és fins i tot una fórmula apta
per un problema que està obert i que estarà obert durant molt de
temps, que és el problema de la Unió Europea.
La segona qüestió i la segona resolució va referida al tema
dels consells insulars, que ja va ser objecte de la nostra atenció
en el debat d'ahir. Demanam que es faci una revisió de les
dotacions econòmiques amb les quals han estat transferides les
competències als consells insulars, d'acord -d'altra banda- amb
el que diu la mateixa Llei dels consells insulars, que no es
mantenguin els consells en una situació d'ofegament amb unes
competències mal transferides i que hi hagi un fons de
compensació interinsular per corregir els desequilibris existents
entre els consells insulars. En definitiva, volem unes Illes Balears
articulades sobre uns consells insulars potents, que puguin ser
realment el govern de cadascuna de les illes, que vol dir, entre
altres coses, competències i finançament, i també unes illes que
siguin solidàries entre elles i que, per tant, estableixin, entre
d'altres, aquest instrument del fons de compensació.
Demanam, a la tercera resolució, el desenvolupament de la
Llei d'incompatibilitats, en definitiva, el compliment d'un
compromís d'aquest govern que, com que el seu president no és
Superman, no han pogut fer fins ara, però, en definitiva, un
reglament d'incompatibilitats jo crec que és una cosa que
qualsevol dels nombrosos serveis tècnics que assisteixen el
Govern jo crec que ho podrà resoldre amb rapidesa, i si hi ha
voluntat política es pot dur a terme, i és una qüestió políticament
important. I vull recordar que és una qüestió a la qual es va donar
molta importància en el seu moment, i que ha quedat, com tantes
altres coses, en paper banyat i en una cosa insubstancial.
Com efectivament és important la reserva de la biosfera de
Menorca. És una figura que jo crec que ens ha d'enorgullir a tots,
aquesta declaració de reserva de la biosfera de l'illa de Menorca,
però que efectivament ha de tenir la seva concreció, també, és a
dir, la Comunitat Autònoma i el seu govern han de complir amb
els compromisos que aquesta reserva de la biosfera implica i,
entre d'altres, hi ha coses que no es fan com requerir els
dictàmens preceptius del consorci per tal de desenvolupar tota
una sèrie de projectes.
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La cinquena resolució fa referència a l'adquisició de
patrimoni natural a l'illa de Menorca. Efectivament hi ha
uns 450 milions de pessetes amb aquesta finalitat. Nosaltres
pensam sincerament que estaven destinats a adquirir la finca
d'Alparico, famosa per diversos conceptes, algun d'ells de
ben negatiu, i que tenia com a finalitat, entre altres coses,
rescabalar expectatives de lucre que finalment varen ser
estroncades en sortir a la llum l'escàndol polític i judicial
que va acompanyar la possible urbanització d'aquesta finca.
En aquest sentit demanam que aquests 450 milions es
destinin a l'expropiació de camins d'accés a les platges que
es demostri que són de titularitat privada.
A la sisena resolució demanam l'adquisició de patrimoni
a l'illa de Menorca i l'inici d'adquisició de monuments
declarats BIC i, en concret, el castell de Santa Àgueda a
Ferreries i el conjunt San Diego-Pati de sa Lluna d'Alaior.
Pensam que hi ha raons més que suficients que justifiquen
aquesta petició; són monuments emblemàtics, monuments
que s'estan deteriorant, entorn dels quals hi ha un moviment
associatiu que reclama la seva preservació, resolucions dels
ajuntaments i que, per tant, això reclamaria i faria necessari
una cosa de la qual hi ha precedents, també, que és una
acció per part del Govern d'adquisició d'aquests monuments.
Quant a la setena resolució, fa referència al II Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona, i el que reclama és una
comissió de seguiment d'aquesta aplicació perquè,
efectivament, aquest és d'aquells tipus de plans que abasten
una sèrie d'actuacions administratives orgànicament
disperses i que dificulten el seu seguiment.
Procuraré anar més ràpid a partir d'ara. La vuitena fa
referència als projectes de llei de la música i de l'educació
permanent de les persones adultes. La novena demana més
dotació econòmica per a la Universitat i, efectivament,
establir una ratio equivalent a altres comunitats en la relació
PIB/finançament universitari. La desena un altre
incompliment, que dins l'11 que vaig anomenar ahir no vaig
anomenar, que és el pla de la joventut a les Illes Balears; és
a dir, que ja serien una dotzena en aquest sentit. Ajudes al
Pla d'habitatges dirigides a famílies monoparentals
perceptores del salari social. També una línia d'ajudes de
préstecs a famílies que pateixen desnonaments forçosos
d'habitatge familiar per a solucions d'emergència. Tema de
barreres arquitectòniques. Responsabilització d'aquesta
comunitat autònoma com han fet altres comunitats
autònomes per pal•liar els efectes del medicamentazo.
Finançament per ajudar a dotar d'instal•lacions adequades
assentaments dels treballadors i treballadores temporers i de
les seves famílies. Evidentment, fer un pacte per l'ocupació
a les Illes Balears, tema absolutament fonamental.
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Tema urbanístic: que s'adoptin les mesures legislatives
necessàries per evitar urbanitzacions que vagin encaminades a
incrementar l'oferta turística de les Illes Balears o aquelles
urbanitzacions que signifiquin la generació de nous nuclis de
població. La correcció a la baixa dels plans directors de pedreres,
carreteres i ports esportius. La modificació de la Llei de sòl
rústic, no només pel tema de les parcel•lacions, com planteja el
Partit Socialista a la seva resolució, sinó modificació de la Llei
del sòl rústic per evitar que el sòl rústic vegi desvirtuada el seu
propi caràcter amb un ús residencial sense cap dubte abusiu i
degradant d'aquest sòl rústic; per tant, modificació de la Llei de
sòl rústic també perquè la construcció de noves residències
estigui vinculada, en tot cas, a usos agrícoles i ramaders, i sinó
hem d'introduir a les Illes Balears la cultura que el sòl rústic és
això, sòl rústic i no sòl residencial.
Una altra política de residus; tothom coneix ja quina és la
nostra posició, que no passa per incineradores, passa per
recollida selectiva, per compostatge, per reciclatge -acab de
seguida, Sr. President- reciclatge, compostatge i que,
efectivament, els residus inerts que resultin del rebuig o que
quedin rebutjats d'aquests processos de compostatge, reciclatge
i recollida selectiva, vagin a un abocament controlat, que ja no
tendria els efectes negatius que té, per exemple, l'abocar en
massa d'Eivissa perquè ja no hi hauria matèria orgànica en el seu
si. Una altra política de carreteres on l'autopista de Llevant i
altres autopistes no tenguin cabuda. Reclamació de competències
de prestació social substitutòria. Creació del Consell Econòmic
i Social, malgrat que a aquestes altures de la legislatura la veritat
és que ja tot això arriba una mica tard. Creació del Servei Balear
d'Ocupació. 0,7% per al Tercer Món. Pla de salut. Pla d'atenció
als immigrants. Pla de pobresa i exclusió social. Moltes
d'aquestes coses són compromisos incomplerts i, evidentment,
dotar de contingut la Mesa del Diàleg Social, és a dir, dotem de
contingut el diàleg social, que és tant o més important que el
diàleg polític i parlamentari.
I quant a la Funció Pública, que dins l'oferta de l'ocupació
pública anunciada pel president totes les vacants existents dins
l'Administració autonòmica siguin incloses amb criteris de
transferència i igualtat d'oportunitats. Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir per fixar
la posició? Pel Grup Mixt té la paraula la Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Diré que, pel que fa a les propostes,
acceptarem i votarem majoritàriament a favor, llevat de les
propostes número 20, 19 i 18, en les quals ens abstendrem.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Munar. Pel PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull dir que donarem suport a les propostes de
resolució d'Esquerra Unida perquè pensam o compartim la
majoria d'elles. Però voldria matisar una sèrie d'elements.
Donarem suport, per descomptat, a la primera proposta,
on es demana que a la reforma de la Constitució espanyola
es doni cabuda al dret d'autodeterminació dels pobles;
pensam i compartim que hem de tenir aquest dret, els
pobles, a decidir quin país volem, basat en uns elements de
solidaritat, és cert, defensa de la nostra cultura, del nostre
patrimoni, la llengua catalana, i el respecte a les altres
cultures i també a la diversitat cultural que tenim, però, això
sí, no assumint les desigualtat que això ens du o hem patit
i patim fins ara. També diré que donarem suport, per tant, a
aquesta proposta i també compartim el fet de denunciar la
política del Govern balear amb el fet de no donar
compliment a la Llei de consells insulars en revisar les
dotacions econòmiques de les competències que hem anat
assumint els diferents consells insulars i, per tant, pensam
que crear el fons de compensació interinsular seria una de
les maneres de compensar aquestes desigualtats en recursos
econòmics, aquests greuges que hem patit, el Consell de
Mallorca particularment.
En relació a les propostes de resolució 5 i 6, pensam que
la compra de patrimoni natural és un bon instrument per
conservar aquest medi natural i també possibilitar l'accés a
aquests espais de tots els ciutadans. Per tant, ens semblen
molt positius també aquest 450 milions de pessetes que
demana Esquerra Unida per comprar aquests camins d'accés
a les platges quan es demostri que no són de titularitat
privada i, per tant, poder tenir accés tots els ciutadans i
ciutadanes al medi natural de les Illes.
És ver i som conscients que l'avalució és l'assignatura
pendent de tots els plans que es van desenvolupant o es van
elaborant des del Govern de les Illes Balears; per tant,
pensam que crear una comissió de seguiment a l'aplicació
del II Pla d'igualtat d'oportunitats és molt positiu, i més
quan -com ens planteja Esquerra Unida- demana que també
hi participin no només els partits polítics que estan
representats aquí, sinó diferents agents socials,
organitzacions socials i també organitzacions de dones.
També compartim les necessitats de donar la qualitat a
l'educació musical quan es demana per part d'Esquerra
Unida l'elaboració d'un projecte de llei de música i també
cal donar la categoria que pensam que tocaria tenir
l'educació d'adults. Hem de donar la possibilitat que
l'educació d'adults sigui un vertader instrument d'inserció
laboral i, per tant, cobrir d'aquesta manera unes mancances
educatives en el col•lectiu d'aquestes persones majors.
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Compartim també les propostes de caire social que planteja
Esquerra Unida, les números 10, 11, 12, 13, 14 i 15 en el sentit
de demanar -i en això feim feina també el PSM- la possibilitat
que les famílies monoparentals o per sectors de renda mínima
tenguin accés a línies d'ajut al Pla d'habitatge. També, igualment,
a famílies que pateixen desnonaments forçosos també a
l'habitatge familiar, com és el cas recent d'una família d'aquí, de
Palma. Demanam -és curiós- es demana al Govern balear que
compleixi la normativa que es va aprovar aquí, en el Parlament,
sobre les barreres arquitectòniques a les mateixes conselleries i
dependències del Govern, que pel que es veu no acaba de
complir-se, i també es demana una ajuda per al finançament dels
medicaments inclosos en el que s'anomena el medicamentazo;
pensam que són elements positius, com també demanar un
conveni Govern i ajuntaments o incentivar un possible conveni
del Govern i els ajuntaments, per donar la possibilitat de finançar
instal•lacions per temporers. Pensam que aquestes propostes o
aquestes actuacions són les que demostrarien o demostraran si és
vera que es pensa lluitar contra les bosses de pobresa.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:
Entranyable president, entranyables diputades i
diputats... Això ve per fer-li un favor, perquè..., a veure si
miram de reblanir-los un poc, perquè la primera piconadora
que ha passat sobre les propostes, segurament les seves
propostes no es votaran a favor, i així per ventura reblanim
un poc l'ambient. A més, s'ha afegit una cosa en el llibre
d'estil d'aquest parlament: ja sabem perquè no es voten a
favor les propostes de l'oposició, perquè no són oportunes,
perquè ja es fa, perquè no són necessàries, perquè no es
marquin els temps, i se n'ha afegit una altra que és "li
votarem que sí per salvar l'honra". Ha estat una cosa
interessant que haurem d'afegir al llibre d'estil.

Quant a allò que es demana que el Govern negociï un pla
d'ocupació, pensam que sí, que és necessari i urgent, però també
s'haurien de tenir en compte els possibles bancs d'ocupació que
feim feina des dels consells insulars, o almanco tenir en compte
les línies d'actuació que potenciam des dels diferents consells
insulars o, almanco, els que facin feina en aquest sentit.

Fixarem la posició a les propostes d'Esquerra Unida i
vagi per endavant que de les 30 propostes de resolució
votarem que sí a 25, ens abstendrem a quatre d'elles i
votarem que no a una. Comentarem les que pensam que
puguin tenir una miqueta més d'interés, no perquè siguin
menys importants.

També votarem a favor a la proposta de resolució número 20,
però tampoc descartaríem..., pensam que una planta de
metanització no s'ha de descartar i, a més a més, s'avé amb ajuts
europeus, i perquè també pensam que és necessari prioritzar la
recollida selectiva, el compostatge i el reciclatge. Compartim
amb Esquerra Unida la crítica a la política de carreteres que es
potencia des del Govern. Ens hem pronunciat en contra d'aquesta
política de carreteres i ens pronunciam en contra, també, de
l'autopista de Llevant.

Votarem en contra de la proposta número 1, que fa
referència al dret d'autodeterminació dels pobles. No sé si és
casualitat o no, però vostès han col•locat aquesta proposta
de resolució com la primera; supòs que això no vol dir que
és la primera en el rànquing de preocupacions dels ciutadans
de Balears. Aquest concepte d'autodeterminació és un
concepte que jo crec que no és aplicable a la situació de
Balears, és aplicable a situacions colonials, Balears no és
una colònia, i ens varen dotar d'un text constitucional l'any
78 que estableix un model d'estat inclòs en el títol vuitè,
com és el de l'estat de les autonomies, que canalitza les
aspiracions actualment d'autogovern. A part que podríem
discutir bastant aquesta proposta, perquè vostès parlen del
dret d'autodeterminació dels pobles, no estaria subjecte a
comunitats autònomes, es podrien plantejar drets
d'autodeterminació del poble de Muro, o del poble de
Felanitx, és a dir, que és una proposta que nosaltres no hi
podem estar d'acord.

És una de les propostes reiterades des del PSM i des
d'Esquerra Unida, és cert, la proposta allà on es demana que en
els pressuposts de cada any, per tant, en aquesta proposta és als
pressuposts del nostre govern de les Illes Balears que en els
pressuposts del 99 s'inclogui el 0,7 del pressupost per a
cooperació i solidaritat per als països del Sud. He dit que ja és
una proposta reiterada, però justa i esperam, per tant, que
s'aprovi.
Vull dir també que estam d'acord en el fet que ja és necessari
no complir els terminis, que és una de les constàncies que tenim,
que sabem que fa el Govern balear, però és una urgència ja
plantejar, elaborar i presentar al Parlament, no només elaborar
sinó també presentar al Parlament, el pla d'atenció a l'immigrant
i també el pla de pobresa i exclusió social. Gràcies.

Pel que fa referència a la proposta número 2 de revisió
de dotacions econòmiques de les competències dels
consells, votarem a favor de la revisió d'aquestes
competències, com no podia ser d'altra forma, per la
denúncia reiterada sobretot dels darrers traspassos de
competències, que han estat mal dotats econòmicament. La
relació que existeix entre, bàsicament, Consell Insular de
Mallorca i Govern balear en matèria de traspàs de
competències està jo diria que caracteritzada per la
desconfiança. L'any passat vàrem proposar que es fes un
dictamen i una comissió d'experts independents i de prestigi
per tal que s'arribàs a un acord del futur traspàs de
competències.
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El fons de compensació interterritorial també és una
necessitat i més avui en dia; veim que s'ha produït un increment
important de les competències a la Comunitat Autònoma, un
increment important del pressupost, que no ha anat directament
proporcional acompanyat d'un increment a les altres
administracions.
Llei d'incompatibilitats. Eternització, una vegada més, dels
problemes en aquesta Comunitat Autònoma. El Partit Popular
l'any passat va dir que la llei estava aprovada i que properament
presentarien el reglament, això és l'escrupolós compliment dels
terminis.
Pel que fa referència a la proposta número 9, en relació a la
dotació econòmica de les competències universitàries, ens
abstendrem. Nosaltres ja vàrem felicitar el Govern per haver
aconseguit una bona dotació econòmica amb el traspàs de
competències a la Universitat.
Pel que fa referència a la proposta número 18, també ens
abstendrem. Vostès insten el Govern a modificar a la baixa les
previsions dels plans directors de pedreres, carreteres, que no
està aprovat, i ports esportius; és una proposta inconcreta,
modificar a la baixa no vol dir res, es pot passar de quatre ports
a tres.
Ens abstendrem al punt número 19, que parlen de limitar les
construccions de noves residències a sòls rústics, a usos agrícoles
i ramaders. Estam segurs que això faria sorgir una nova classe
productiva a les Balears, que serien els agroalemanys, els
agroespeculadors. I l'any que ve podria sortir el president dient
que l'agricultura va tan bé perquè hi ha 3.000 nous productors
agrícoles.
Al punt número 20, en el que fa referència als residus, també
ens abstendrem, coneixem quina és la seva posició. Estam
lògicament d'acord en què es prioritzi la recollida selectiva, el
compostatge i el reciclatge, però nosaltres no descartam la
valorització energètica dels rebutjos, i vostès sí.
Votarem a favor de les altres propostes, les que fan referència
al Consell Econòmic i Social, pràcticament cada any parlam dels
mateixos temes. El 0'7, aquesta proposta tendrà unanimitat, l'any
passat el portaveu del Grup Popular deia: si me cambia el 8'98 por
el 9 le votaremos a favor, és a dir que supòs que tendrà unanimitat
que l'any que ve, el 99, el 0'7 de tot el pressupost de la Comunitat
Autònoma es destinarà a projectes de cooperació i de solidaritat.
S'han perdut un parell d'anys en aquest tema.
I votarem a favor de la redacció dels plans que proposen: pla
de pobresa, pla d'atenció a l'immigrant. Pensam més que és no un
instar un govern sinó un voluntarisme d'autocontrol; és a dir,
nosaltres mateixos ens autocontrolam i plantejam al Govern, al
futur govern de la Comunitat Autònoma que redacti tots aquests
plans que durant catorze anys no s'han redactat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Popular, té la
paraula el Sr. Avel•lí Casasnovas.
EL SR. CASASNOVAS I COLL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Anem
a fixar breument quina serà la postura del Grup Parlamentari
Popular davant totes aquestes propostes de resolució del
Grup Esquerra Unida.
Pel que fa a la primera, que enceta aquest conjunt
referent a la reforma de la Constitució amb la inclusió, o
amb la possible inclusió del dret d'autodeterminació, per
motius obvis, estam totalment en contra. Creim que no és el
moment, per tant, el vot serà negatiu. A més a més, acabam
de sortir d'una reforma, li record, de l'Estatut d'Autonomia
d'aquestes Illes.
Quant a la política del Govern balear relativa a consells
insulars i el seu finançament, creim que la política és
correcta, que si hi ha rebuig en algun moment donat sempre
ve determinat per qüestions d'estratègia o d'oportunitat
política, però que en cap cas per manca de finançament o
per transferències incorrectes.
Quant a la llei d'incompabilitats ja vaig explicar molt
detalladament a una comissió els motius dels retards
d'aquesta llei, però tot açò no ens podia fer afirmar que hi
hagués un incompliment total, sinó un simple retard i allà ho
vàrem explicar de forma molt detallada. Per tant, no li
donarem suport.
Quant a la quarta proposta, que fa referència a la
declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, dir que
no compartim la redacció d'aquesta proposta; que, en tot
cas, aquesta és una qüestió que va empènyer en el seu dia el
Consell Insular de Menorca, i ha de ser el Consell Insular de
Menorca que ho continuï fent com ho fa; és a dir, de forma
correcta i amb l'aprovació dels organismes internacionals.
Quant a la cinquena proposta, que fa referència a
l'adquisició de patrimoni natural, als 450 milions de
pessetes, aproximadament, que hi ha; fa referència a
l'expropiació de camins d'accés a les platges. En absolut hi
estam d'acord, no compartim en absolut aquesta filosofia.
Creim que els camins d'accés, quan siguin privats i es
demostra que siguin privats ha de venir per una via de
diàleg i de cooperació amb els propietaris, en cap cas per
l'expropiació.
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La proposta següent fa referència a incloure possibles
adquisicions d'alguns monuments, com ara el Castell de Santa
Àgueda o el conjunt de Sant Diego, el Pati de Sa Lluna d'Alaior;
en absolut compartim tampoc la filosofia. En tot cas, serem igual
d'escrupolosos perquè ho hem estat en l'adquisició de patrimoni
natural, i en tot cas que es fes un concurs i siguin especialistes en
el tema que determinin què és el que s'ha d'adquirir o el que no
s'ha d'adquirir. Perquè com aquests dos que vostè menciona a
Menorca en podem trobar cinquanta.

La 17 fa referència a evitar noves urbanitzacions de caràcter
essencialment turístic o aquelles residencials o turístiques.
Crec que la filosofia en matèria de política territorial i
urbanística va quedar perfectament clara ahir, amb el
discurs del president. La redacció no és la política d'aquest
govern ni del grup parlamentari que li dóna suport. I tampoc
no estam d'acord, pels mateixos motius, per no entendre que
sigui justificable la 18 i 19, relatives al pla de pedreres,
carreteres i ports esportius i a la possible modificació de la
Llei del sòl rústic.

Amb referència al setè, pel que fa al Pla d'Igualtat
d'Oportunitats de la Dona, vostè proposa una comissió de
seguiment. Cada any s'entrega la memòria i es donen les
explicacions oportunes; ens sembla suficient i ben detallat. I
tampoc no donarem suport al següent, referit al projecte de llei
de la música i educació permanent de persones adultes. Es
treballa en aquest tema, però no necessàriament s'ha de fer una
llei a correcuita i entrar-la abans que acabi la legislatura, s'ha de
fer ben feta i que entri quan es consideri oportú i quan doni
satisfacció plena a aquesta demanda.

Sí donar suport a la número 20, relativa a política de
residus, hi estam d'acord. I no donam suport a la 21, que fa
referència a la política de carreteres; que s'eliminin traçats
agressius, entenem que els traçats que es faran no són
agressius. Entenem que tampoc no podem donar suport a la
22, que reclama la prestació social substitutòria; crec que
açò és una competència que està bé que estigui en mans de
l'Estat. I pel que fa referència a la creació del Consell
Econòmic i Social, açò ja està previst a l'Estatut.

Quant a la insuficiència de competències en matèria
d'universitat, crec que el propi president ahir va explicar
perfectament quin ha estat l'itinerari i quina ha estat l'actuació,
en cada cas, de cada govern que ha tengut responsabilitats a
nivell d'Estat; i ara que són aquí aquestes responsabilitats, el
canvi que hi ha existit. Per tant, creim que aquesta no pot ser
admissible.

Sí donarem suport a la 24, 25, 26 i 27, referents al Servei
balear d'ocupació; a la del 0'7%, el 0'7% no feim altra cosa
que complir el que vam prometre, que dins aquesta
legislatura. A partir d'ara es donarà, açò és el que es va
prometre en el seu dia i al que es dóna compliment. I sí
també donam suport al pla de salut, com li anunciava, i al
pla d'atenció a l'immigrant.

Quant al Pla integral de joventut tampoc no li donaríem
suport, pels motius expressats anteriorment. I l'11 i la 12, que fan
referència a línies d'ajuts al pla d'habitatge, hem de dir que tant
els habitatges de protecció oficial ja tenen dins elles, dins la seva
regulació, una contemplació a les famílies monoparentals. I pel
que fa referència als préstecs a famílies que pateixen
desnonaments forçosos d'habitatge familiar, hem de recordar la
vigència del Decret 63/86 i 84/94 que contemplen perfectament
aquestes qüestions, per tant, tampoc no les donaríem suport.

I per acabar dir que no donarem suport ni a la 28, que fa
referència al pla de pobresa i exclusió social, perquè ja està
establert per una comissió d'aquest Parlament. No donarem
suport al tema de la Mesa de diàleg social, perquè ja es fa.
I tampoc no donarem suport a l'oferta d'ocupació pública, on
diu que totes les places vacants existents s'haurien de fer
amb criteris de transparència i igualtat d'oportunitats. Totes
les places vacants no és possible perquè ja està pactat amb
els sindicats, i així ells ho varen demanar, especialment,
Comissions Obreres, que hi hagués algunes d'aquestes
places, unes 150 que anassin per via interna i no per entrada
de nous treballadors des de fora.

Sí donaríem suport a la número 13, de barreres
arquitectòniques; no donaríem suport a la que fa referència a
l'Ibas, en la línia d'ajut al medicamentazo; açò ja es fa i s'ha anat
fent, es va fer ja quan hi va haver el medicamentazo del Govern
socialista a nivell d'Estat. Per tant, no és una cosa nova, s'ha anat
fent i es continua fent.
Tampoc no donaríem suport a la següent, del finançament i
instal•lacions adequades per als treballadors (...), això està
contemplat a nivell d'ajuntaments i a altres llocs que entenem
que no és el propi que vostès aquí plantegen i tampoc no podem
donar suport a la següent, del pla d'ocupació consensuat, perquè
ja està fet aquest pla d'ocupació consensuat.

Per tots aquests motius, i en resum, donarem suport a les
propostes números: 13, 20, 24, 25, 26 i 27, i a la resta no les
donaríem suport. Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. I acabat el debat, passam a les propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té vostè la paraula, Sr. Gomila.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les denou
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista:
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1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar en
900 milions de pessetes el Pla de lluita contra la pobresa en el
pressuposts del 1999.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini màxim de sis mesos un pla d'inversions
per a infraestructures viàries locals en els propers quatre anys.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i aprovar abans del maig del 1999 un pla de lluita contra la
violència domèstica, des d'una perspectiva interdepartamental,
implicant les conselleries de Treball, Educació, Sanitat i
Presidència,

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita contra
la pobresa i l'exclusió social per garantir la dignitat de les
persones i la qualitat de vida.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a destinar
el 0'7% efectiu dels pressuposts del 1999 de la Comunitat Autònoma
d'ajuda al Tercer Món.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tramitar
els projectes de llei de transferències als consells insulars en
matèria d'agricultura, cambres agràries i artesania, sense que
aquests projectes suposin un increment o una duplicitat de les
administracions que gestionen el mateix servei.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar
el període d'execució de les obres del Pla Mirall dins l'any 2002 i
que permeti als ajuntaments substituir obres d'embelliment per
obres d'infraestructures bàsiques.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern acorda
iniciar de manera immediata una comissió no permanent d'estudi
del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar
el Pla director sectorial de residus sòlids de l'illa de Mallorca dins
el mes de novembre.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear en
el termini d'un mes una comissió d'estudi amb el seu corresponent
calendari de reunions, que tengui com a objectiu avaluar el grau
d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua catalana en la
perspectiva del compliment del manament de la Llei de
normalització lingüística, que diu que els escolars en acabar els
seus estudis obligatoris han de tenir un coneixement oral i escrit de
la nostra llengua pròpia.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
presentar cap iniciativa que limiti les competències urbanístiques
dels consells insulars.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a agilitar
les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a
curt termini el traspàs de totes les competències pendents i
completar això el marc competencial establert per l'Estatut.
11.- El Parlament de les Illes Balears declara que de l'oficialitat
del català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques que
de l'oficialitat del castellà.

14.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió no permanent per a l'estudi de les dotacions
econòmiques de les transferències competencials a la
Comunitat Autònoma durant aquesta legislatura i, si n'és el
cas, exigir la seva revisió.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
garanteixi que la construcció dels nous hospitals no suposi la
reducció de llits públics existents per a malalts aguts.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a incrementar els recursos humans i econòmics del
Tribunal de Justícia de les Illes Balears a fi d'eliminar la
situació de col•lapse en què es troben.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en aquest període de sessions es presenti la llei general
turística.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar les decisions necessàries per tal de creat una oferta
d'estudis musicals de nivell superior al Conservatori de les
Illes Balears.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Denou propostes de resolució que presenta el PSM-Entesa
Nacionalista després d'aquest debat de política general. Les
primeres fan referència a política social, amb l'actuació del
Govern al llarg d'aquest debat, i ja vam posar de manifest,
així com en altres iniciatives, la situació que viuen les Illes
Balears, la situació de pobresa en què viuen ciutadans de les
Illes Balears i que va quedar plasmat tant amb l'informe de
Caritas, com amb el de Sa Nostra. Per açò proposam una
actuació del Govern de 900 milions de pessetes que
impliqui diferents conselleries, en un pla de lluita contra la
pobresa; així com l'elaboració i l'aprovació dins aquesta
legislatura d'un pla contra la violència domèstica.
Per altra part, el panorama dibuixat per aquestes dues
institucions, en el seu informe sobre la pobresa, insistim que
les actuacions del Govern han de tenir molta més eficàcia
amb la qüestió dels programes contra l'exclusió social i
fomentar actuacions per aconseguir l'estabilitat laboral dels
ciutadans i sobretot dels joves.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 6 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

Així mateix, una proposta de destinar el 0'7% real dels
pressuposts d'aquesta Comunitat Autònoma al tercer món.
Un altre bloc faria referència a les transferències als consells
insulars. Hem vist com les darreres lleis de transferències el que
feien era duplicar una sèrie de funcions, i així es va posar de
manifest en la que es tramitarà dins aquest Parlament,
possiblement dins aquest període de sessions, de transports per
carretera, on veim que una sèrie de serveis transferits als consells
insulars es tornen a crear per la pròpia Comunitat Autònoma.
Nosaltres no volem que açò passi amb la competència que va
prometre al llarg d'aquest debat el President de la Comunitat
Autònoma, que transferiria als consells insulars, com és la
d'agricultura; és a dir que si traspassa aquests serveis no creim
que el Govern els hagi de tornar crear.
I una altre anunci que ens va fer el President del Govern de
les Illes Balears era limitar la capacitat i l'actuació en matèria
urbanística dels consells insulars. Com que en aquests moments
les ordres marxistes i separatistes que governen el Consell
Insular de Mallorca, els rojos, que volen confiscar els béns, les
cases dels pobres pagesos que construeixen amb la seva suor i
amb la seva feina i, evidentment, ve el govern de salvació
nacional, nacional sindicalista del Sr. Matas, per evitar que hi
hagi aquests despropòsits del consell insular, en aquest cas del
Consell Insular de Mallorca. Nosaltres entenem que una
transferència per als consells insulars és bona tant si la gestionen
uns com si la gestionen els altres, i que les transferències no han
de venir en funció de qui gestioni els consells insulars; entenem
que aquesta vegada si el Govern limita l'actuació urbanística dels
consells insulars es farà en base a una mentida, que tots els
ciutadans, que varen veure a través de la televisió, podran
comprovar que realment és una mentida. Aquí pens que no (...)
allò d'aquesta afirmació no s'ajusta a la veritat, sinó que va ser
realment una mentida, que una moció d'un consell insular
serveixi per confiscar béns, és evident que açò no només no
s'ajusta a la realitat, sinó que és una mentida. Per tant, nosaltres
entenem que en base a aquesta falsedat no es poden llevar
competències als consells insulars. I, com he dit abans, les
competències són bones per als consells, la descentralització per
als consells és bona, gestioni qui gestioni; i per açò creim i
proposam, amb la nostra proposta de resolució número 9, que les
propostes que el Govern dugui, tant els projectes de llei com els
projectes de llei de transferències als consells insulars, a aquest
Parlament, no limitin aquesta capacitat que en aquests moments
tenen d'autogovern el consells insulars de les Illes Balears.
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Una altra qüestió que es va posar de manifest, al nostre
entendre, va ser el fracàs del Pla Mirall; les crítiques no
només vénen dels partits de l'oposició, sinó que vénen dels
sectors més propers al Partit Popular, com puguin ser els
sectors relacionats amb el món de la construcció, amb un
moment de bonança econòmica per aquest sector, nosaltres
entenem que s'hauria d'allargar aquest pla, que s'hauria
d'allargar en el temps; jo vull recordar que dimarts,
l'Ajuntament de Ciutadella havia d'adjudicar set obres del
Pla Mirall; de les set, cinc varen quedar desertes perquè no
hi havia licitants, és a dir, només se'n pogueren adjudicar
dues, i nosaltres entenem que açò serà una tònica general a
la majoria d'ajuntaments de les Illes Balears. Per tant, la
nostra proposta és allargar-ho en el temps i permetre,
evidentment, que açò no només serveixi per a obres
d'embelliment, sinó que també serveixi per a obres
d'infraestructura bàsica que necessiten molts municipis de
la nostra Comunitat Autònoma.
Una altra qüestió que és sagnant per als nostres
ajuntaments, quan dic nostres dic de les Illes Balears, no dic
governats pel PSM, és la xarxa viària. Hi ha municipis que
tenen una xarxa viària molt àmplia i nosaltres entenem que
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern de
les Illes Balears, dels seus pressuposts, hauria d'ajudar a
aquests ajuntaments a mantenir i a conservar en bon estat la
xarxa viària, perquè és una alternativa a aquestes grans
construccions en carreteres que preveu el pla del Govern.
Un altre bloc de les nostres propostes és sobre les
transferències que l'Estat ha fet a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i estudiar si realment aquestes han
vengut ben dotades o no. Nosaltres entenem que la darrera,
el traspàs d'educació, entenem que va venir infradotat i que
la nostra Comunitat Autònoma hi perdrà doblers en aquesta
competència i volem que açò s'estudiï. Així com la balança
fiscal que té les Illes Balears amb l'Estat, i veure què és el
que es recapta a Balears, què és el que realment s'inverteix
i inverteixen les administracions tant de l'Estat com
autonòmiques, i si s'han d'incrementar aquestes dotacions.
Per altra part, i també va sortir no a instàncies del nostre
portaveus, però sí que ho hem volgut recollir amb les
nostres propostes de resolució, va sortir a la rèplica del
President Matas al portaveu del PSM, el tema de l'oficialitat
de la llengua catalana, pròpia a les Illes Balears. Nosaltres
entenem, ho vam plantejar amb esmenes a la reforma de
l'Estatut, que la nostra llengua ha de tenir les mateixes
conseqüències jurídiques que pugui tenir l'oficialitat del
castellà. Per això, reiteram aquesta proposta amb una
proposta de resolució. Així com també vam posar de
manifest que la creació de nous hospitals a les Illes Balears
podria suposar la reducció de llits públics que en aquests
moments existeixen per a malalts aguts i concretament a dos
hospitals gestionats per la Comunitat Autònoma. Nosaltres
creim que açò no ha de suposar un detriment d'aquest
número de llits. I també vam posar de manifest la situació
de col•lapse que viuen els tribunals de justícia de les Illes
Balears. Per això, també una resolució en aquest sentit,
perquè el Govern de l'Estat, qui té les competències sobre
aquesta qüestió, posi els mecanismes suficients perquè els
tribunals de justícia de les Illes Balears no visquin aquesta
situació caòtica que en aquests moments hi ha, aquesta
situació de col•lapse.
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Una promesa que ens va fer el Govern i per açò el decret i
després la llei de lectura única de la moratòria turística, és la de
presentar a aquest Parlament la llei general turística. Nosaltres
entenem que si no entra dins aquest període de sessions
difícilment podrà ser aprovada en aquesta legislatura. Per açò
instam el Govern que la presenti i la presenti ja, perquè pugui ser
debatuda en tots els tràmits parlamentaris pertinents abans que
es convoquin les properes eleccions i poder-la tenir enllestida
dins aquesta legislatura.
Per últim, ahir el president va parlar d'un conservatori
superior. En aquests moments el conservatori de les Illes Balears
no té estudis musicals de nivell superior, nosaltres creim que és
un conservatori prou important perquè els tengui i perquè el
president, quan parli de conservatoris superiors es defineixi el
que realment és, conservatoris que tenen els nivells musicals
superiors i no el que tenim en aquests moments, que allò superior
tal vegada serà l'edifici, però no els estudis que allà dins es faran.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups parlamentaris que vulguin
intervenir? Pel Grup Mixt, Sr. Balanzat té vostè la paraula.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que tant
Unió Mallorquina com Els Verds donarem suport a totes i
cadascuna de les propostes de resolució presentades pel PSM.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Portella, té
vostè la paraula.
EL SR. PORTELLA I COLL:
Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida també
donarà suport a totes les propostes de resolució que ha presentat
el Grup Nacionalista perquè coincidim amb l'anàlisi de la
situació i perquè coincidim amb aquestes propostes concretes.
Particularment, volem destacar la primera, que és la dotació
econòmica del pla de la lluita contra l'exclusió social i la
pobresa. Aquest és un compromís del Parlament balear adoptat
per unanimitat, un compromís que el mes de març es presenti
davant aquest Parlament aquest pla i, lògicament, preveure que
hi ha d'haver un finançament ja dins els pressuposts de l'any 99
suficient per a la realització d'aquest pla, pressupostat pel Grup
Nacionalista amb 900 milions, és, independentment de la
quantitat anual, és per a nosaltres lògica.

En segon lloc, també creim correcte plantejar un pla de
lluita contra la violència domèstica a part del que és el
segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la Dona. En aquest
segon pla hi ha una sèrie de programes d'actuació diversos,
molts, i queda indefinit dins aquests programes el que és
una actuació urgent i necessària que s'hauria de prioritzar a
partir d'un tractament individualitzat. La falta de
coneixement de l'execució del segon Pla d'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona lògicament fa més necessària
aquesta proposta, a la qual nosaltres donarem suport.
Igualment, l'instament que es dediqui el 0'7 del
pressupost real, ja veurem al final com es concreta, si és real
o irreal, del pressupost de la Comunitat Autònoma la
cooperació amb el desenvolupament. És una proposta
reiterada, repetida, compartida pels grups, que sembla que
finalment a l'any 99 arribarà a terme. Hi ha una segona part,
que seria com se realitza aquesta aplicació del 0'7%, que no
apareix a la proposta, però que també és un tema obert per
trobar.
Igualment hem d'estar d'acord en què quan es
transfereixin les competències d'agricultura als consells
insulars, recordem que fa sis, set, vuit, deu anys que estan
promeses aquestes competències d'agricultura, i que sembla
ser que finalment es transferiran; i que els entranyables
xotets seran competència dels consells insulars a partir de
l'any que ve, i que ja el Sr. Matas no tendrà competències
sobre els seus entranyables xotets; que aquest traspàs de
competències als consells insulars no representi la
duplicació de l'Administració, com tantes vegades passa i
que la gent del carrer, la gent que ens escolta o ens segueix
per televisió, no entén que traspassant competències als
consells insulars el Govern balear es quedi amb personal,
amb administració, amb despeses sobre unes competències
que ja no són seves. Per tant, totalment correcte.
També correcte que es faci aquesta comissió, ja es va
discutir amb una proposició no de llei presentada pel Grup
Nacionalista fa temps, aquesta comissió d'estudi sobre la
balança fiscal. Es ralla molt, es parla molt, es treu molt el
tema de la balança fiscal, però com a Parlament, no s'ha fet
un estudi en profunditat sobre aquesta qüestió. A nosaltres
també ens agradaria que aquest estudi fos insularitzat, la
balança fiscal de les Illes Balears, però també insularitzada
illa a illa per veure les variables d'aquest comportament.
Igualment estam d'acord amb el punt número 7, sobre la
modificació del pla director de residus sòlids que afecten
particularment l'illa de Mallorca.
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Igualment amb el punt número 8, la resolució número 8,
sobre l'ensenyament de la llengua catalana a les escoles i el
compliment dels objectius de la Llei de normalització lingüística.
Es va aprovar, el juliol del 1997, un decret, conegut com a decret
de mínims, no desenvolupat correctament. El Grup d'Esquerra
Unida fa un any i mig que va presentar una proposició no de llei
de modificació d'aquest decret, que la veurem pròximament a
aquesta proposició no de llei, perquè creim que el decret no
assumeix les quotes que ens hem d'obligar els parlamentaris a
assumir quant a ús i foment de la llengua catalana a les escoles.
El punt número 9, no podem estar d'altra manera més que
d'acord. Ja s'ha amenaçat per part del Govern balear que amb la
llei de moratòria urbanística es retiraran algunes competències
urbanístiques dels consells insulars; fa referència a urbanisme i
fa referència a altres competències. El Govern balear és
centralista, el Partit Popular a les Illes Balears és un partit
eminentment centralista, està en contra que els consells insulars
tenguin poder executiu, ja sigui el Consell Insular de Mallorca en
què hi ha un enfrontament polític, que monopolitza gairebé
aquest Parlament, que en tost de parlar del Parlament parlam del
Consell Insular de Mallorca, com si aquí sigui la seu del Consell
Insular de Mallorca; però també passa amb totes les
competències. Aquesta mentalitat centralista pot ser agreujada si
a partir d'ara competències ja atribuïdes als consells insulars són
reduïdes per part del Govern balear i amb el suport del Grup
Parlamentari Popular. Per tant, ben d'acord amb aquesta
prevenció que la proposta de resolució número 9 preveu o ens
planteja.
Igualment amb la realització de totes les competències
previstes a l'Estatut d'Autonomia i encara no traspassades. Ja
sabem que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de les
autonomies de tercera categoria, una de les darreres, però
almanco dins aquesta tercera categoria que s'assumeixin les
competències previstes.
També és important la número 11, quant que català i castellà
han de tenir els mateixos drets i el mateix tractament a les Illes
Balears. No entenem que per part del Partit Popular es posi en
dubte aquesta afirmació. Per tant, entenem que es presenti una
resolució i nosaltres li donarem suport.
També donarem suport a tot el que sigui revisió de les
transferències que s'han transferit, que s'han atribuït als consells
insulars i de la dotació econòmica d'aquestes competències.
Dotacions econòmiques que creen dèficits als consells insulars
o que obliguen els consells insulars a mantenir la mateixa baixa
qualitat de serveis que s'ofereix als ciutadans. Açò és
particularment visible en competències com la de règim local, de
cultura, de patrimoni, d'ordenació turística, etc., que s'han
traspassat i, lògicament, a part que la Llei de consells insulars ja
obliga a aquesta revisió i a una llei de finançament definitiu que
comporti la revisió d'aquest finançament, li donarem suport
perquè ja sabem que el Partit Popular, el Govern balear, a la llei
d'acompanyament dels pressuposts del 96, quan ja s'acomplia el
termini per fer aquesta llei de finançament definitiu, va introduir
unes disposicions d'acompanyament que deia que bé, que
d'aquest finançament definitiu ja en parlarem al segle XXI, i
nosaltres trobam que esperar al segle XXI per parlar d'unes
situacions greus per als consells insulars ja és una broma massa
feixuga.
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Ja per últim, i per acabar, només fent la referència a la
proposta número 19, la resolució número 19, supòs que el
Partit Popular la votarà a favor. Açò de crear el conservatori
superior de música de les Illes Balears, perquè el Partit
Popular a una resolució que presenta, li dóna suport; jo,
l'únic que he de recordar és que fa tres mesos, una
proposició no de llei d'Esquerra Unida, que demanava
precisament açò, va ser votada en contra pel Partit Popular.
Estam contents que en tres mesos hagin canviat d'idea i que
ara al que deien que no fa tres mesos ells mateixos ho
proposin, lògicament les coses sensates que proposa
Esquerra Unida fa tres mesos, arriben que cauen pel seu
propi pes.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Vicent Tur.
EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Senyors del Grup Parlamentari Nacionalista, anunciar-los
que les donarem suport a totes i cada una de les propostes
de resolució que vostès presenten, i sobre elles només dues
o tres qüestions molt puntuals.
Plantegen, des del Parlament, exigir al Govern que
compleixi les seves promeses sobre transferències de
competències als consells insulars, les competències que
queden en aquest moment en matèria d'agricultura, de
cambres agràries i artesania, i alerten sobre la possibilitat
que això representi, com estam acostumats altres vegades,
un increment i una duplicitat d'administracions per gestionar
aquestes matèries. Crec que falta només aquí afegir que
efectivament tots els recursos de què disposa el Govern per
gestionar aquestes competències han de ser transferits, i per
tant evitar la duplicitat d'administracions, sinó que a més
han de ser degudament finançades, perquè, com es diu d'una
manera popular, gat escaldat aigua freda tem, i sabem que
cada vegada que s'impulsa una transferència per part del
Govern als consells insulars, quasi sempre aquests hi surten
perdent. Per tant, d'acord en alertar, en posar de manifest
aquesta preocupació, i que el Parlament exigeixi al Govern
que es faci amb les degudes condicions la transferència.
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A la número 7 parlen de la necessitat de modificar el Pla
director de residus sòlids urbans a l'illa de Mallorca,
completament d'acord després del que es va dir en el debat d'ahir,
crec que no pot ser d'una altra manera, però jo afegiria dos punts
més aquí: la necessitat que estàs inclòs en aquest punt també el
Pla de residus sòlids de l'illa d'Eivissa, perquè el Sr. Matas,
vàrem veure tant ahir com abans d'ahir que li preocupen molt
muntanyes de bales i bales de fems que puga haver-hi a un
determinat lloc, però veig que no li preocupa gens ni mica el
munt i el caramull de fems abocats a un abocador absolutament
il•legal i descontrolat a l'illa d'Eivissa. Crec que convé posar de
manifest no només l'oblit, la despreocupació, la falta de
coneixement del Sr. President de quina és la realitat a la nostra
comunitat autònoma en matèria de residus, sinó que també posar
de manifest la necessitat que s'ha de modificar -i ho hem portat
a aquest parlament altres vegades- el Pla de residus d'Eivissa per
poder donar solució al problema plantejat amb els residus també
a Eivissa.
Però és que també es va oblidar el Sr. President de
Formentera. Avui el seu grup li esmena relativament la plana i
parla de l'abocador de Formentera, però és que el Sr. President
va oblidar també -i aquí també falta, i ho vull fer notar- que
Formentera no té ni tan sols pla de residus; té un abocador
denunciat com a irregular pels tribunals, posat de manifest que
s'ha de regularitzar a partir del Pla de residus, que és el que diu
la Llei d'ordanació territorial.
La número 9, ja és preocupant que el Parlament haja d'alertar
-nosaltres en tenim una de semblant, li donarem suport, per
descomptat- sobre l'amenaça o la possibilitat que per part del
Govern s'impulsi una cacicada institucional en contra de tres
institucions com són els consells insulars, i que puga rescatar
mitjançant una llei excepcional, o llevar als consells insulars
competències que ja havien estat transferides, i que les tenen
assumides com a plenes.
Respecte de les seves propostes, només aquestes qüestions,
però jo veig una altra qüestió que crec que també és important.
Vostès fan 19 propostes constructives, en positiu. Ens pareix
molt bé, però em sembla deduir d'aquestes propostes que vostès
donen un grau de credibilitat a aquest govern que no es pot
deduir del que s'ha vist en el debat d'aquests dies. Vostès com jo
supòs que coincidiran que hem assistit a una escenificació que
semblava més bé, després de 15 anys de Govern del Partit
Popular, aquell mal estudiant que passa el curs sense fer ni brot,
i que a final de curs pretén en uns mesos aprovar totes aquelles
assignatures de les quals no ha aprovat cap parcial. Clar, això els
professors ho veim, o ho veuen, i saben que això és molt difícil,
que quan ha passat tant de temps sense fer ni brot, per més que
corris al final, si no has aprovat cap parcial és molt difícil que
aprovis. Però miri si ho saben bé els examinadors, que són els
primers que li esmenen la plana, que ja li han posat els deures
per setembre. i ni més ni menys que sobre temes de contingut
social, de sanitat i consum, Consell Econòmic i Social, formació,
recerca i desenvolupament, educació, cultura, energia, legislació
del sòl i urbanisme, medi ambient, infraestructures, Pla
hidrològic, ordenació territorial, residus, Pla director de
carreteres, etcètera. Conclusió: no hi ha aprovat en aquest
moment ni un parcial, i no hi ha la confiança dels examinadors
que en juny hi haja possibilitat de treure. Li han posat els deures
per setembre.

Per tant, veient tot això, senyores i senyors diputats, em
recorda, aquí també el Sr. Matas vaig veure que era molt
aficionat a citar el Sr. Pujol, el Sr. Pujol té una campanya a
Catalunya, la Generalitat, que diu a Catalunya avui és demà.
Veient tot això arribam a la conclusió que aquí avui és ahir
o abans d'ahir, perquè està tot per fer.
Per tant, senyores i senyors diputats del Grup
Nacionalista, donarem suport a les seves propostes, perquè
les consideram constructives i positives, però pensam que
aquest Govern ha perdut el tren, i que per més que corrin, i
per més que des del Parlament, per més que des de
l'oposició facem propostes constructives, és molt difícil que
l'agafin, i per això nosaltres tenim molt poca fe que, a pesar
de l'esforç del seu grup en presentar aquestes propostes de
caràcter constructiu i positiu, l'objectiu es puga complir, En
qualsevol cas, repetesc, moltes d'elles són coincidents amb
les nostres, són propostes constructives i positives, i rebran
el nostre suport.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Flaquer, té vostè la paraula.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Fixarem la postura del Grup Popular en relació a
les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista, i ho farem només d'aquest grup, no com el Sr.
Vicent Tur, que ha dedicat la meitat de la seva intervenció,
Sr. President, a contestar les del Partit Popular.
Donarem suport, de les 19 propostes, a 9 d'elles, i
votarem en contra a 10. la primera parla d'instar el Govern
a dotar amb 900 milions de pessetes un Pla de lluita contra
la pobresa. No la podem votar a favor, perquè vostè sap que
hi ha una proposició no de llei aprovada per aquest
parlament, que precisament fixa que en el termini d'un any
des de l'informe de Càritas es durà a terme aquest pla.
L'informe de Càritas és d'abril del 98, d'enguany, i en
conseqüència fins a abril del 99 no sabrem en aquests
moments com ha de ser aquest pla i com pot dur-se
endavant. En conseqüència seria una proposta de resolució
que aniria en contra d'una proposició no de llei abans
aprovada per aquest mateix parlament.
Sí aprovarem la segona, la tercera i la quarta, que fan
referència al Pla de lluita contra la violència domèstica, al
0,7%, que va ser un compromís del Govern d'aquesta
comunitat autònoma a aplicar durant aquesta legislatura, i
que s'aplicarà en aquests pressuposts que vénen, del 99, i
també a tot el que fa referència a la culminació del procés
de transferències en tot una sèrie de competències que
també venien fixades en el programa electoral de l'any 95
del Partit Popular, i que seran complertes com correspon a
aquest grup parlamentari.
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No donarem suport a la número 5, perquè entenem que el Pla
Mirall és un pla que en aquests moments està en marxa, amb uns
continguts, amb uns requisits i amb uns pressuposts molt
determinats, amb unes intencions i una filosofia molt clara, i no
entenem que en aquests moments hagi de ser modificat per
aquest parlament, i sobretot si entràs a invadir competències que
són, entenem, d'altres institucions com els consells insulars, en
el que fa referència almanco a obres d'infraestructura bàsiques.
Tampoc no donarem suport a la número 6, que fa referència
a la creació d'una comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal, i no ho farem pel criteri que ha mantengut sempre aquest
grup en relació a la creació d'aquestes comissions. Entenem que
en el si del Parlament hi ha comissions abastament per poder
discutir aquesta problemàtica i d'altres, sense necessitat d'haver
d'institucionalitzar i crear noves comissions no permanents.
Votarem en contra també de la número 7, perquè el termini
del mes de novembre que vostès marquen per a la modificació
del Pla director sectorial de residus sòlids no és possible, i pel
que fa referència a les actuacions en matèria de tractament de
residus sòlids, ja va explicar ahir el president que hi ha una porta
oberta, fixada a la Llei de pressuposts de l'any 98, que permet
perfectament dur a terme les iniciatives i les actuacions que els
consells insulars vulguin quant a aquest tractament de residus
sòlids.
Votarem també que no a la número 8, que fa referència al
seguiment del compliment del decret de mínims, perquè entenem
que és una cosa que en aquests moments la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports mitjançant les direccions generals
d'Ensenyament i de Política Lingüística ja està fent. Demanam
una cosa que en aquests moments el Govern ja fa, crear una
comissió d'estudi que ja existeix. No entenem per què s'ha de
crear una cosa quan ja existeix.
Sí votarem a favor la número 9, a pesar que qualque grup
parli de cacicada, quan realment cacicada és el que es fa quan es
trepitgen els drets adquirits de les persones sense cap tipus de
mirament. I li votarem que sí, a aquesta número 9, quan vostè diu
que el Govern no presentarà cap iniciativa que limiti les
competències urbanístiques. Naturalment que votarem que sí. Ja
ho va explicar el president ahir. Però les urbanístiques. Les
d'ordenació del territori són d'aquest parlament, no dels consells
insulars. Són d'aquest parlament, i no seria bo que vostès
mateixos, senyors diputats i representants també del poble
d'aquestes illes a aquest parlament es llevassin unes
competències que el poble els ha donat, i que ningú més que el
poble els pot llevar.
Votarem que sí també a la número 10, que fa referència a
agilitar les gestions per incrementar el sostre competencial de la
nostra comunitat autònoma. Naturalment que sí.
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A la 11 hi ha evidentment un punt de discrepància
important entre tots els grups de la Cambra i el Partit
Popular, i m'agradaria destacar-lo. Nosaltres sempre hem
apostat, quant al català, per no imposar, per ensenyar als
al•lots a les escoles amb uns mínims, per exigir també uns
mínims a l'ingrés a la funció pública als funcionaris, perquè
el català es normalitzi, perquè hi hagi un procés de
normalització, però mai d'imposició i d'obligatorietat d'una
llengua sobre l'altra. I vostè sap que en aquests moments la
proposta de resolució número 11 tal com ve plantejada pel
Partit Socialista de Mallorca, és una proposta que deixa ben
a les clares quina és la seva política, la d'imposar
determinats estils, determinades qüestions que entenem
nosaltres que han de ser sempre fruit del dret i de la llibertat
de cada individu, i vostès aquí intenten fer-li veure a un
senyor que ha vengut de fora fa un mes, fa dos o fa tres, que
xerra en castellà, l'intenten obligar a expressar-se i a
conèixer el català. Això és la seva diferència, ho hem de dir
ben clar, és la diferència entre vostès, entre tots els que
estan en aquell costat, i nosaltres. Nosaltres estam per la
llibertat, per la tolerància, però mai per la imposició, perquè
creim que la imposició mai no du al camí que tots desitjam.
No votarem que no a la proposta número 12, perquè és
fruit o ha de ser objecte del Pla de carreteres. No és
necessari crear un pla d'inversions, quan això vendrà
delimitat i fixat dins el Pla de carreteres que el Govern
presentarà a aquesta cambra.
Sí votarem que sí a la número 13, que fa referència a
intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social.
Votarem que no a la 14, perquè torna a ser un altre pic
crear una comissió no permanent. Això sí que és barra, com
deia fa un poquet el diputat, crear comissions no permanents
i no permanents, a veure si cobram un parell més de dietes.
Hi ha comissions abastament en aquest parlament per tractar
tots aquests temes. No és necessari crear-ne d'específiques.
Votarem que sí a la 15, que fa referència a fomentar
actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral; a la 16, que fa
referència que la construcció de nous hospitals públics no
suposi la reducció de llits públics existents per a malalts
aguts; i votarem també, perquè ja ho fa el Govern en aquests
moments, a incrementar els recursos humans i econòmics
del Tribunal de Justícia de les Illes Balears, per tal d'evitar
els col•lapses que en aquests moments existeixen.
Haurem de votar que no a la 18, que parla de presentar
i aprovar la Llei general turística en aquest període de
sessions. Ho farem dins aquesta legislatura, això ho tengui
clar, però dins aquest període de sessions el calendari està
suficientment atapeït com per fer-ho durant aquest període.
I a la 19 votarem que no perquè el Partit Popular en
presenta una, la número 13, que és bastant més àmplia,
bastant més completa, i que també va en la línia de crear un
conservatori superior a les Illes Balears. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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EL SR. PRESIDENT:
Passam a les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.
Per disposició del Sr. President, s'inserten les onze propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista:
1.- El Parlament de les Illes Balears, constata i reprova la
mancança de diàleg i d’acord institucional per part del Govern de
la Comunitat Autònoma, que ha estat incapaç de revisar el
finançament definitiu per a les competències transferides als
consells insulars; de crear els fons de compensació interinsular i el
fons de cooperació municipal; de fer definitiu el finançament que,
ara via conveni, manté amb els consells insulars de manera
desigual i voluntària i de reconèixer als consells insulars com
òrgans insulars de govern amb competència plena sobre les
matèries transferides.
El Parlament de les Illes Balears, manifesta la seva preocupació
i el seu rebuig a la intenció del Govern d’alterar el contingut
competencial dels consells insulars en matèria d’urbanisme, al
marge del procediment previst a la Disposició Transitòria novena
de l’Estatut d’Autonomia.
2.- El Parlament de les Illes Balears, constata amb preocupació
les conseqüències negatives de la desídia del Govern en tramitar i
aprovar les Directrius d’Ordenació Territorial, que onze anys
després d’aprovada la Llei d’Ordenació Territorial, encara no han
estat presentades al Parlament. La carència de l’instrument
d’ordenació territorial més important previst al nostre ordenament
ha produït efectes tan negatius sobre el territori de les illes, sobre
els recursos, sobre la qualitat de vida dels ciutadans i dels visitants
i sobre la pròpia sostenibilitat del nostre model, que només mesures
urgents i extraordinàries poden mirar de minimitzar.
3.- El Parlament de les Illes Balears, commina el Govern a
prendre mesures cautelars eficaces, que garanteixin una moratòria
sobre els projectes urbanístics no aprovats definitivament, a
introduir al text de les Directrius, mesures transitòries que
garanteixin la permanència de la moratòria mentre es tramiten i
entren en vigor els Plans Territorials Insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, a garantir el protagonisme dels
Consells Insulars en aquest desplegament de les Directrius i a
modificar amb urgència la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, per
tal d’evitar la seva parcel.lació sistemàtica.
4. El Parlament de les Illes Balears, constata i rebutja la inacció
del Govern i la greu manca de decisions en qüestions que resulten
conflictives social o territorialment i en particular :

Pla Energètic
Traçat de la via ràpida Palma-Manacor
Ordenació del transport públic
Planificació hidràulica
Pacte per a l’ocupació
Garantir un serveis de transport aeri suficients, en qualitat
i freqüència.
Plans sanitaris.
Desenvolupament i finançament del Pla de Seguretat i
Protecció Civil.
Pla d’atenció a la infància en risc.
Pla de Pedreres.
Pla d’immigració.
Pla d’acció contra la violència domèstica.
5.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de la
Comunitat a presentar de forma immediata al Parlament els
projectes de Llei, per crear el Consell Econòmic i Social i
l’Agència Pública d’Ocupació com instruments bàsics per
resoldre, en un entorn de diàleg social, els problemes
estructurals del nostre mercat de treball.
El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a
presentar propostes amb caràcter d’urgència:
5.1. De modificació de la normativa sobre percepcions per
atur dels treballadors fixos discontinus, inclosos els drets de
jubilació per millorar la seva cobertura.
5.2. D’incentivació de reduccions de jornada amb creació
de nous llocs de feina.
5.3. Per incentivar la conversió de llocs de feina fixos
discontinus o temporals en fixos.
6.- El Parlament de les Illes Balears, constata que a les
zones turístiques de les nostres illes, a pesar del decret 106/93
de 30 de setembre, sobre suspensió i caducitat d’autoritzacions
prèvies per construccions, obres i instal•lacions de les
empreses, activitats turístiques, els POOTS i la llei de
moratòria turística, se continuen construint noves places
hoteleres i residencials que finalment se converteixen en
turístiques
7.- El Parlament de les Illes Balears, atès l’encariment del
preus de l'habitatge a la nostra comunitat i la manca de sòl
públic per a la construcció d'habitatges de protecció oficial,
insta el Govern a complir el manat parlamentari d’executar un
pla de sòl públic, amb l’objectiu prioritari de construcció
d'habitatges de protecció oficial.
8.- El Parlament de les Illes Balears constata i denúncia
que a dia d’avui hi ha poblacions de la Comunitat Autònoma
que no tenen garantit el subministrament d’aigua potable de
qualitat i que el Govern Balear ha estat incapaç de crear les
infraestructures de subministrament en alta d’aigua potable,
que garanteixi el proveïment d’aigua en igualtat de qualitat i
preu per a tots els ciutadans de la Comunitat Autònoma.
9.-El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern dels seus compromisos:
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9.1. En presentar un pla integral de la formació professional on
hi figurin totes les especialitats necessàries, tant de formació inicial,
formació professional regulada continuada, per atendre les
necessitats dels sectors econòmics de les Illes.
9.2. En presentar el mapa escolar de les Illes Balears, on hi
hauran de figurar tots els centres educatius existents o prevists,
sostinguts amb fons públics amb indicació dels seus nivells i
especialitat que son necessaris per atendre les necessitats
educatives formatives de la nostra Comunitat.
9.3. En presentar un llibre blanc sobre l’educació universitària
a les Illes Balears.
10.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a dirigirse al Govern de l’Estat per a que, la finançació del nou hospital
d’Inca, sigui assumit íntegrament pel Govern Central.
11.- El Parlament de les Illes Balears, lamenta que, malgrat els
anuncis de plans milionaris per a la igualtat d’oportunitat de les
dones a la nostra comunitat autònoma, el Govern no participi en el
finançament de cases d’acollida, ni en el seu ràpid i fàcil accés a
l'habitatge.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És inevitable que després d'un debat com el d'ahir la
primera reflexió tengui una dimensió de caràcter institucional,
sobre les relacions institucionals, sobre l'entramat institucional
de la nostra comunitat autònoma, i això ens duu immediatament
a una reflexió sobre la qüestió dels consells insulars. Nosaltres
pensam que és la gran assignatura pendent dins la matèria
institucional d'aquesta comunitat autònoma, el desenvolupament
de l'article 39 de l'Estatut, i arbitrar d'una manera adequada les
relacions entre el Govern i els consells. Basti recordar una
qüestió que s'ha d'insistir una i una altra vegada, els consells
insulars gestionen, malgrat que existeix un article 39 que ofereix
un ventall de possibilitats i de gestió per part dels consells
pràcticament exhaustiva de competències autonòmiques,
gestiona menys del 2% del pressupost de la Comunitat
Autònoma, menys del 2% de les competències autonòmiques.
Això 15 anys després de parlar d'una comunitat autònoma que ha
de tenir un segon grau de descentralització de la Comunitat cap
als consells insulars, és la prova d'un rotund fracàs, i com s'ha dit
reiteradament al llarg d'aquests dies, la manifestació del més pur
i dur esperit centralista, esperit acaparador del Govern de la
Comunitat Autònoma quant al repartiment competencial dins el
territori de la Comunitat. La congelació del finançament
definitiu, que s'havia d'acordar l'any 1995 n'és una altra prova,
una congelació que continua ofegant econòmicament les
possibilitats del Consell de convertir-se en una institució
vertadera de Govern de les Illes, però allò que més destaca en la
relació entre els consells i el Govern és el caràcter sectari de les
relacions que el Govern imposa.
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Hem vist un president del Govern aquí, aquests dies,
convertir aquesta tribuna en la tribuna del portaveu de
l'oposició al Consell Insular de Mallorca. Hem vist convertir
el debat de l'estat de la Comunitat Autònoma en un debat
sobre l'acció del Govern del Consell de Mallorca. Jo crec
que això és una desvirtuació tan impròpia, una degradació
tan evident de les relacions institucionals, que per a tothom
ha estat evident que l'evident sota el qual han girat
especialment les intervencions en torn de rèplica del
president de la Comunitat Autònoma ha estat sempre el
Consell Insular de Mallorca. Jo crec que els diputats que
vénen de Menorca i d'Eivissa s'han de sentir una mica
frustrats i una mica desconcertats pel to que ha adquirit el
debat en relació amb aquesta qüestió. És real la importància
del Consell Insular de Mallorca, però en definitiva no hi ha
res que agrair en relació a la consolidació institucional que
aquest parlament i aquest debat tan important haurien
d'aportar.
I hem parlat, ahir el portaveu del nostre grup va parlar de
manera molt emfàtica de la lleialtat institucional. Reclamam
lleialtat institucional. Jo em deman què faria el Govern si en
relació a qualsevol transferència que li ha estat transferida
pels mecanismes ordinaris, després de la Comissió mixta de
transferències, per llei de Parlament, si després d'aquest
mecanisme, quan el Govern prengués una decisió, en
matèria d'educació, en matèria de sanitat, o en matèria
d'universitats, si aquesta decisió no agradàs a un govern
central d'un altre signe, s'anunciàs fer una llei que tornàs
enrere les competències transferides. Els crits se sentirien a
tots els racons del món, i amb raó, i nosaltres seríem els
primers que els donaríem suport. Bé, idò això és el que en
aquests moments està perpetrant el Partit Popular, això és el
que en aquests moments està perpetrant el Govern, un retall
de les competències de tots els consells insulars, jo em vull
referir i vull fer una crida especial als representants del
Partit Popular que tenen responsabilitats de govern en els
consells de Menorca i Eivissa, a vostès també els lleven les
competències, no només les llevaran al Consell Insular de
Mallorca, a vostès també les llevaran. I jo no entenc com
des de la postura de la responsabilitat de presidir i governar
un consell insular, vostès consentiran un retall de
competències transferides per llei d'aquest parlament als
consells. Però, en fi, ja sabem que l'insularisme irredent dels
dirigents de Menorca i Eivissa se'n va tot per la boca,
perquè a l'hora de la veritat passen pel tub de les
imposicions del Govern central de Palma. Una regressió en
el camí de l'assumpció de competències per part dels
consells insulars que a més vulnerarà els mecanismes de
distribució de competències de l'article 39, que tenen uns
mecanismes de caràcter especial, que ha de passar per la
Comissió mixta de transferències; però d'això ja en
discutirem quan vegem el text del Govern, i això, en
definitiva, són aspectes formals.
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Ho disfressin com ho disfressin, el tema de la moratòria
urbanística del Govern, que retallarà les competències només té
una lectura política: el Govern tallarà, impedirà, anul•larà l'única
moratòria urbanística efectiva d'aquesta comunitat autònoma,
l'única moratòria que evitarà el desenvolupament dels sòls
potencialment perillosos per al desenvolupament de les
directrius, per fer un simulacre de moratòria, una moratòria de
señorita Pepis, una moratòria de jugueta, una moratòria que no
tendrà absolutament cap incidència, perquè bastarà que els
promotors hagin presentat un paper a un ajuntament perquè ja
s'alliberin d'aquesta moratòria, i aquesta és la vertadera qüestió
de fons. Aquí no es tracta de discutir competencialment si el
Consell pot fer, si el Govern pot fer, no, aquí del que es tracta és
que no hi hagi una moratòria urbanística efectiva perquè el
Govern, els amics del Govern, els promotors amics del Govern
puguin presentar els seus projectes i puguin tenir garantit anar
endavant amb els seus projectes depredadors i especulatius, i
això és el tema, això és tot. La resta són disfresses i
encobriments, aquesta retòrica, que recorda molt la retòrica del
pre-cop de Xile, del pre-cop pinochetista, d'aquestes cridades a
la incautació, que afortunadament ningú no es pren seriosament.
Afortunadament ningú ja no es creu aquesta retòrica que ahir el
president del Govern llançava des d'aquesta tribuna parlant
d'incautació, de gent que se'n va el vespre a dormir a ca seva i
l'endemà es troba sense casa, sense aigua, sense llum.
Afortunadament no s'ho creu ningú. Basta llegir els diaris d'avui
per veure que la premsa no li ha concedit cap importància,
perquè tothom sap que això és mentida. A mi em recorda aquella
famosa revolució de les casseroles de Xile d'abans del cop d'estat
de Pinochet, una versió provinciana evidentment, una versió
passada per aigua. A mi em recorda això, una crida lerrouxista
a l'alarma social que tanmateix ja ningú es creu, perquè tothom
sap que són mentides.
El debat s'ha convertit inevitablement en un debat de balanç,
perquè la societat balear té la sensació que el cicle del PP, el
cicle conservador es tanca, com es tanca, com s'ha tancat a tota
Europa. S'ha tancat a tota Europa, i avui en dia ja s'ha triat un
altre model per afrontar els reptes del futur, i aquest model és la
socialdemocràcia, i això està passant també a les Illes Balears.
Aquest sentit de balanç global ha posat de manifest una cosa
clara, i és que en quinze anys de Govern la desídia, la manca
d'acció sobre els temes fonamentals de la nostra comunitat
autònoma ha estat la tònica predominant. Un parell d'exemples:
primer, les Directrius d'ordenació del territori, sense anar més
enfora, són onze anys de retard; és que es diu aviat, onze anys.
I quins són els efectes que ha tengut estar onze anys sense
prendre una decisió sobre el tema cabdal de la nostra comunitat,
com és l'ordenació del territori? Els efectes han estat
devastadors. Ahir el Sr. Matas deia que l'Ajuntament de Marratxí
ha aprovat unes normes subsidiàries que tenen un sòtil de
població de 40.000 habitants, la qual cosa significa una rebaixa
de població impressionant sobre les que va deixar el Sr. Guillem
Vidal, l'exbatle de Marratxí, que ara seu als escons del Grup
Parlamentari Popular, és una rebaixa considerable. Es va oblidar
d'una cosa, pietosament: l'Ajuntament de Llucmajor n'ha aprovat
unes que tenen un sòtil de població de 80.000 habitants, 80.000
a Llucmajor, vostè s'imagina!

Per què es produeixen aquestes amenaces avui sobre el
territori? Per una simple raó, perquè el Govern del Partit
Popular ha estat incapaç durant 11 anys de treure endavant
les Directrius d'ordenació del territori, i ara hi ha focs que
cremen, que s'han d'acudir a apagar amb mesures
d'urgència. Però això no és tot, no és l'única. Parlant
d'energia, parlant de la incapacitat del Govern després de
parlar de cable, de tub de gas, de vaixells de gas, de nova
central, de nou port energètic, al final estam avui en una
situació en què el Govern és incapaç d'oferir una alternativa
energètica, i que avui l'empresa subministradora d'energia
elèctrica, que ja no té cap competència en matèria de
planificació energètica, diu "senyors del Govern, del Partit
Popular" -i està presidida per un exmembre d'aquest
Govern- "ens facin la planificació, que és responsabilitat
d'aquest govern, i nosaltres ens hi adaptarem, però vostès
facin la planificació". Vol dir quin és el seu moment
energètic? Què hem de fer en matèria d'energia a aquestes
illes per afrontar un horitzó de 10-15 anys, quan tenim ja els
sistemes col•lapsats? No tenen resposta a això. Per què?
Perquè és un problema conflictiu, i com que és un problema
conflictiu, s'agafa i s'aparca, s'agafa i s'amaga. No ho volem
saber. Com era un problema conflictiu aprovar les
Directrius d'ordenació del territori, que els produïa una gran
tempesta interna, i els produïa enfrontaments amb sectors
econòmics i territorials amb els quals vostès no volen
enfrontaments. Per tant, no decidim.
Tampoc no decidirem sobre el traçat Palma-Manacor.
Estam en una situació tan delirant, que avui matí la
Comissió de Política Territorial aprova el Pla de carreteres
i no és capaç de dir-nos "el traçat de la via ràpida PalmaManacor és aquest". No és capaç de dir-ho. El Pla de
carreteres no decideix sobre l'eix més important que queda
per fer a tota la Comunitat Autònoma, perquè no s'atreveix,
perquè hi ha conflictes, conflictes territorials, conflictes
socials, per tant, inhibició, no facem res, no decidim sobre
aquest tema, que ens pot produir problemes. I sobre el
transport públic, ja es va dir ahir, el transport públic més
tercermundista probablement de tot l'Estat espanyol. Però
alerta, si tocam el tema del transport públic, tocam
interessos privats, íntimament lligats a l'estructura del Partit
Popular, per tant, deixem-ho anar. Continuam amb
l'estructura més tercermundista de tot l'Estat en tema de
transport públic, però no toquem res que pugui fer mal a
interessos que estan molt vinculats al nostre partit. Per tant
deixam el tema aparcat. I en aigua, igual. Tocam interessos
privats? Aparquem el tema de l'aigua. Que hi ha pobles que
aquest estiu tenen aigua salobre, o tenen set, restriccions
d'aigua? És igual, no decidim sobre un tema que ens pot
provocar problemes. I en podríem parlar més: del pacte per
l'ocupació, molt bé a l'hora de firmar-lo, a l'hora d'aplicarlo, alerta! Alerta que els empresaris... Fora, no aplicarem el
pacte d'ocupació, ni el Pla de pedreres, que també està a un
congelador.
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La relació d'assumptes que vostès deixen pendents al pròxim
Govern és en quantitat i qualitat tan important, que es pot
concloure sense por a exagerar que el seu Govern ha estat
presidit per la inacció, per la desídia, per la incapacitat de decidir
sobre aquelles qüestions que ens són conflictives.
Se m'ha encès ja el llum, i simplement em limitaré a enunciar
molt breument la resta de les nostres propostes de resolució:
sobre ocupació, naturalment és una d'aquelles qüestions,
nosaltres hem renunciat amb caràcter general a demanar al
Govern que faci coses, perquè això és un tema que ja està
liquidat, i tanmateix el que no ha fet el Govern en quinze anys no
ho farà ara en sis mesos. Però sí hi ha un tema que ens preocupa
de manera especial, que és aquell que fa referència a l'ocupació,
i és l'únic que demanam al Govern urgentment que actuï, temes
com el Consell Econòmic i Social, temes com l'agència pública
d'ocupació, o temes com preocupació sobre el tema dels fixos
discontinus, que és l'arrel d'un dels temes més importants que fan
referència a les classes modestes de la nostra comunitat
autònoma.
D'aigua ja n'hem parlat, resoldre la situació de l'aigua en alta,
la constatació de la incapacitat, de la manca de voluntat del
Govern de resoldre aquesta qüestió és evident. Tema
d'habitatges, reclamam lògicament que el nou hospital d'Inca
estigui finançat exclusivament per l'Insalud, i per últim reclamam
la implicació del Govern en qüestions relatives al Pla d'igualtat
de la dona, i especialment en allò que fa referència al
finançament de cases d'acollida i d'accés a l'habitatge. Moltes
gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part dels grups parlamentaris?
Grup Mixt, Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar el vot
favorable a totes les propostes de resolució del Grup Socialista
per part del Grup Mixt. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Esquerra Unida, Sra. Thomàs.
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
També per manifestar el nostre suport a totes les resolucions
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Manifestar
igualment que estam totalment d'acord amb el segon paràgraf de
la primera resolució, quan es manifesta la preocupació i el rebuig
a la intenció del Govern d'alterar el contingut competencial dels
consells insulars -en plural- en matèria d'urbanisme, ja que
pensam que realment si això anàs endavant, si realment es
concreta aquesta intenció, com ha dit el diputat proposant, Sr.
Quetglas, seria un atemptat gravíssim a l'autonomia i a
l'estructura d'aquesta comunitat autònoma.
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A la resolució 3, votarem a favor, però no podem deixar
de manifestar que la consideram clarament insuficient, ja
que, com se sap, per part d'Esquerra Unida, pensam que la
moratòria no hauria de ser sobre els projectes urbanístics no
aprovats definitivament, sinó sobre els no executats. No ens
agrada el text d'aquesta resolució, igualment amb la darrera
part, quan parla de la modificació de la Llei del sòl rústic,
perquè ens agrada més com l'hem redactada nosaltres, a la
resolució 19, que també proposa aquesta modificació,
sobretot perquè pensam totalment insuficient allò que
planteja el Grup Socialista d'evitar la parcel•lació
sistemàtica, pensam que la modificació de la Llei
autonòmica de sòl rústic, ha d'anar més enllà, i així ho hem
expressat a la nostra resolució 19.
Respecte de la resolució 4 del Grup Socialista, igualment
donar-li suport, i a la 5, allò que no hem acabat d'entendre
molt bé és el punt 5.3 o pensam que hi pot haver un error
mecanogràfic, ja que parla d'"incentivar la conversió de
llocs de feina fixos discontinus o temporals fixos" en què?,
suposam que "en fixos", deu ser "o temporals en fixos", si
és així, deu haver estat aquest error mecanogràfic,
evidentment coincidim totalment amb allò que s'expressa en
aquesta resolució.
I respecte de tot el grup que ve a continuació, també
manifestar el nostre suport, i insistir en la resolució 10, quan
parla que l'hospital d'Inca hauria de ser, i per tant s'insta al
Govern perquè es dirigeixi al Govern de l'Estat, el que passa
és que és evident, que si ja està firmat un protocol i ja està
publicitat aquest protocol, és bastant difícil que això es
canviï, però és evident que coincidim totalment en el fet que
hauria de ser assumit totalment pel Govern central i ens
preocupa que amb aquest protocol firmat no venguin
després conseqüències per a les transferències.
Finalment, també manifestar el nostre suport a la darrera
resolució, quan parla que, malgrat els anuncis dels plans
milionaris per a la igualtat d'oportunitats de la dona, coses
tan concretes i tan immediates com el finançament de cases
d'acollida, no pugui fer-se immediatament, i en aquest sentit
també recordar la nostra resolució on parlam d'ajuts a
l'habitatge per a aquestes famílies monoparentals i per a
aquestes dones amb càrregues familiars, i en aquest sentit,
manifestar que coincidim totalment amb el Grup Socialista.
Moltes gràcies.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sr. President, per una qüestió d'ordre.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Podria demanar, per favor, que en el text es corregís en el
sentit que ha detectat la Sra. Thomàs, que abans de la paraula
"fixos", en el punt 5.3, posàs la preposició "en"? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Que quedi reflectit en el Diari de Sessions i corregit a la
transcripció que es farà de totes les resolucions, la votació serà
amb aquesta correcció feta.
Sr. Pons,
Nacionalista.

Damià.

Grup

Parlamentari

PSM-Entesa

EL SR. PONS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Les propostes de resolució presentades
pel Grup Socialista estan d'acord amb els nostres plantejaments
i en iniciatives que al llarg d'aquests anys el nostre grup ha anat
impulsant en aquesta cambra, en molts de casos, i per això,
evidentment, no podem fer altra cosa més que donar suport a les
onze propostes de resolució presentades. Per tant, les votarem
afirmativament. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. grup Parlamentari Popular. Sra. Salom.

A totes les altres, Sr. Quetglas, no ens queda més remei
que votar que no, perquè moltes de coses que ha dit aquí són
mentides, no s'ajusten a la realitat i els plantejaments,
evidentment, entre el Partit Socialista i el Partit Popular, són
plantejaments distints. Vostè ens demana, a una de les seves
propostes, que hem de revisar ja el finançament que es fa als
consells insulars, mirin, el nostre plantejament i l'acord que
hi ha dins el Partit Popular i dins el Govern, és que serà
abans de l'any 2001 quan es faci aquesta revisió del sistema
definitiu de finançament als consells insulars, és a dir, no és
que nosaltres no ho vulguem fer, sinó que ens hem marcat
un calendari, un timing, i seguirem el nostre criteri, el nostre
model, i no seguirem el seu.
Respecte que el Partit Popular no vol impulsar el traspàs
de competències als consells insulars, no és cert, no és cert,
vostès volen una cosa i nosaltres en volem una altra,
nosaltres tenim un programa electoral que és el compromís
que tenim davant els nostres electors, i nosaltres volem
complir aquest programa, i anar a poc a poc, passa a passa,
anar donant transferències als consells insulars, a tots tres
per igual, Menorca i Eivissa accepten transferències en
matèria d'ordenació turística i en matèria de transports, i,
curiosament, Mallorca, on el Partit Socialista té una
responsabilitat de Govern, i vostès no han volgut que el
Consell Insular de Mallorca assumís aquestes competències.
És un problema seu, de falta de voluntat política i de falta
de valentia per voler assumir aquestes competències. I, en
part, culpa seva, idò, si vostès diuen que els consells
insulars només representen un 2% del voltant del pressupost
de la Comunitat, si vostès haguessin assumit aquestes
competències, tal vegada el seu pes representaria un poquet
més.

LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup, el Grup Popular, d'aquestes onze propostes del Grup
Socialista, ..., no, Sr. Quetglas, n'hi aprovarem una, n'hi
aprovarem una, la 7, ja que en aquest sentit el Govern balear fa
feina, ahir en vàrem parlar al llarg del debat i abans d'ahir també,
que en temes d'habitatge de protecció oficial, crec que hi ha una
sensibilitat molt especial per part del Partit Popular i del Govern
balear, per intentar fer amb quatre anys, un pla molt ambiciós
d'habitatges, on es posaran en marxa, si no ho tenc mal entès, uns
11.000 habitatges, i endemés hi ha un pla molt específic per
intentar ajudar la gent jove, la gent que té manco de 35 anys, per
intentar fer tot un pla d'ajudes específiques perquè aquestes
persones puguin adquirir un habitatge digne a la nostra
comunitat, i en aquest sentit hi haurà unes ajudes, unes
subvencions que poden arribar fins i tot als 2 milions de pessetes,
per a tot un col•lectiu molt important de gent jove que, com que
el sòl moltes de vegades és car, el preu del solar és car i el preu
de l'habitatge és difícil, per intentar ajudar els joves que tenen un
poder adquisitiu baix, per poder adquirir un habitatge amb
dignitat a la nostra comunitat autònoma. Aquesta sí, aquesta
proposta evidentment el Grup Popular la votarà a favor, perquè
des de la Conselleria de Foment es fa feina d'una manera molt
seriosa en aquest punt.

Després presenten un bloc de propostes que fan
referència a ordenació del territori, diuen que fa onze anys,
no sé què, bé, comunitats autònomes que tenguin Directrius
d'Ordenació del Territori, crec que n'hi ha ben poques, crec
que només n'hi ha dues: Navarra i País Basc, nosaltres, aquí,
a Balears, tenim previst, hi ha planificat, perquè el Govern
del Partit Popular no va improvisant, sinó que actua d'una
manera planificada, estructurada, fent feina en equip, i
tenim previst des de la Conselleria de Medi Ambient que en
pocs mesos es resolguin les al•legacions que hi ha i que es
puguin presentar les Directrius d'Ordenació del Territori.
A més, hi ha més, i és que des del Partit Popular
s'intentarà consensuar amb el seu grup, si és possible, i per
arribar a un acord fa falta que tots es vulguin entendre, però
des del Partit Popular hi ha la voluntat d'asseure'ns amb el
seu grup, amb el PSOE, perquè creim que el tema
d'ordenació del territori és un tema important, és un tema
que no ha de ser un tema puntual, sinó que l'ordenació que
volem fer de la nostra comunitat autònoma, aquesta decisió
que es prendrà amb les Directrius, afectarà el model de
comunitat de l'any 2000, de l'any 2010, de l'any 2015, i com
que creim que això és important, la nostra voluntat seria que
els grups majoritaris que representam la majoria dels
ciutadans de la nostra comunitat poguéssim arribar a un
acord en matèria urbanística.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 7 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

I, evidentment, respecte de la moratòria, vostès fan un
plantejament, nosaltres en feim un altre, vostès plantegen una
moratòria que creim nosaltres que és partidista, que és sectària,
que només afecta un parell i que no afecta tothom, i a més s'hi
conculquen determinats drets que afecten els ciutadans, i
nosaltres, des del Partit Popular plantejam una moratòria general,
però, això sí, respectant els drets adquirits dels ciutadans, són
models distints però, no obstant això, nosaltres, com que som
respectuosos amb els acords presos per altres institucions,
respectarem l'acord pres en el seu dia en el Consell Insular de
Mallorca.
I després hi ha tot un conjunt de propostes de resolució que
vostès presenten on diuen que hi ha una inacció i manca de
decisió del Govern. Nosaltres no podem acceptar aquests
plantejaments que es fan quant que si no hem pogut garantir
determinats transports, jo crec que en temes de transport aeri
s'han fet esforços molt importants per part del Govern, fins i tot
per poder declarar línies d'interès general i temes de descomptes,
en fi, hi ha tot un caramull d'actuacions que ha dut a terme el
Govern, que ni al punt 4 ni al 5, evidentment, li podem donar
suport de cap de les maneres.
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I, per acabar, Sr. President, en matèria d'aigua, crec que
el Govern balear ha estat molt sensible amb aquesta
problemàtica i que al llarg d'aquests darrers anys s'han anat
prenent tota una sèrie de mesures, ja siguin inversions
importants en temes com sa Costera, com dessaladores, en
fi, tot un conjunt d'actuacions que ens demostren que el
Govern del Partit Popular té el tema de l'aigua molt, molt
encarrilat a la nostra comunitat i que, afortunadament, avui
no hi ha greus problemes en aquest sentit.
I acab, Sr. President, quant al finançament de les cases
d'acollida, al II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona, dir
que el Govern balear directament, tal vegada no hi dóna
doblers, però el Govern balear participa en el Pla de
prestacions bàsiques, finança el Pla de prestacions bàsiques
i aquí sí que a través d'aquí es donen ajudes, es donen
doblers per a aquestes cases d'acollida. I evidentment també
a través de l'Ibavi, hi ha tot un conjunt d'habitatges amb uns
determinats requisits per a les persones que hi poden tenir
accés, i en aquests requisits, en aquests barems, totes les
persones que es troben en determinades situacions de
dificultats tenen una prioritat.

Hi ha una part, hi ha una proposta de resolució del nostre
grup, que es podria incloure aquí dins, però com que es votarà
primer la nostra, votarem que sí a la nostra i evidentment
votarem que no a la seva, i és la creació del Consell Econòmic i
Social a la nostra comunitat autònoma.

Per tot això, Sr. President, votarem que no a aquest
conjunt de propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

Es planteja també una proposta de resolució que fa referència
a matèria turística, que és la 6, que es demana i es constata que
a les zones turístiques, en fi, tota una sèrie de coses, que jo crec
que aquesta proposta no és certa i que en certa manera és un doi,
és un doi gros. Diu que segons els decrets i les lleis en vigor, i a
pesar de les moratòries, es continuen construint noves places, i
clar que sí, es construeixen les places que tenien permís en el seu
dia, tots aquells que en un moment determinat varen demanar
autorització, se'ls va donar, compleixen amb la llei i tenen els
permisos, i això ha passat tal vegada fa un any o dos, i complien
la llei, és normal que aquestes places es construeixin ara, els
hotels no surten d'un dia per l'altre, sinó que passa un temps, Sr.
Quetglas. No és possible que d'un dia per l'altre es construeixi un
hotel, i que a les zones residencials que hi ha, o ofertes
residencials que qualque vegada es converteixen en turístiques,
miri, n'hi ha de dos tipus, unes que són legals i que compleixen
amb la normativa, i que hem de ser respectuosos i no hem de fer
res, a no ser que vostès proposin modificar la normativa, o
aquesta oferta residencial que pugui ser il•legal, i si en aquest cas
és il•legal, des de la conselleria o des de l'administració turística
competent, s'actua, i si vostès en saben qualcuna, plantegin-ho i
tendran la seva oportuna inspecció.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a les darreres
propostes de resolució de les presentades. Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu, Sra.
Maria Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Per disposició del Sr. President, s'inserten les cinquantavuit propostes de resolució, presentades pel Grup
Parlamentari Popular:
1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el seu discurs sobre l’acció
política i de govern.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
la Funció Pública i Interior del Govern Balear a emprendre les
mesures següents per tal de fer efectiva la política d’integració
de persones amb discapacitats:
Desenvolupar reglamentàriament, d’acord amb la previsió
que fa l’article 42.2 de la Llei 2/1989, de la funció pública de
la CAIB, de 22 de febrer, el sistema pel qual les persones amb
discapacitats poden accedir a prestar els seus serveis en
l’Administració Autonòmica.
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Establir les mesures oportunes per tal d’afavorir l’adequada
preparació d’aquest col•lectiu per a l’accés a la funció pública de
la CAIB, mitjançant la impartició d’accions formatives, directament
o via conveni de col•laboració amb associacions i entitats de
persones discapacitades de l’àmbit territorial de la CAIB.
Establir igualment, una reserva percentual per a aquest
col•lectiu de discapacitats en els procediments de selecció de
personal interí i de personal laboral amb caràcter temporal.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
augmentar el ventall de programes per a menors infractors, les
seves famílies i la seva relació amb l’entorn
4.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Sanitat i Consum perquè, mitjançant el SERBASA i d’acord amb
l’INSALUD posi en funcionament durant l’any 1999 una Unitat de
Tractament de les Anorèxies i Bulímies, tota vegada que la demanda
social emergent exigeix una resposta de les institucions sanitàries
per al tractament d’aquestes malalties.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè desenvolupi l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de les Illes
Balears i potenciï les associacions de consumidors i usuaris de la
nostra Comunitat.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè potenciï l’arbitratge de Consum, i estableixi accions
encaminades a l’adhesió al sistema dels professionals i empresaris,
a fi de produir un notable increment en la Resolució de conflictes
entre consumidors i empresaris per via arbitral de consum.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
impulsar la creació del Consell Econòmic i Social i la seva posada
en marxa en aquesta legislatura.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear i en
concret a la Conselleria de Treball i Formació, a dur a terme
accions formatives en matèria de seguretat laboral en els centres
escolars, de manera que els nostres joves s’incorporin al mercat de
treball amb una cultura de treball sense riscs.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear i en
concret a la Conselleria de Treball i Formació a que es comprometi
a impulsar i cofinançar durant els anys 1998 i 1999 accions de
formació professional ocupacional que tinguin com a suport les
noves metodologies de formació, com son la formació a distancia
amb visites tutoritzades, el teletreball i la teleformació. El Govern
Balear posarà especial interès en atendre les necessitats formatives
dels anomenats col•lectius amb discapacitats així com realitzar
accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre la dona i
l’home.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
iniciar els tràmits per posar en funcionament, al més aviat possible,
el I Pla de R+D (Recerca i Desenvolupament) i a fer un esforç
econòmic perquè la Comunitat Autònoma esdevingui capdavantera
en inversió en R+D en un termini màxim de 3 anys.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a millorar i potenciar la Formació Professional i
l’Educació Especial a les illes Balears. Insta a la redacció
d’un Pla de Formació que millori l’oferta actual de cicles
formatius per adaptar-los a la realitat econòmica i social de la
Comunitat Autònoma, a la vegada que es demana una atenció
prioritària per l’Educació Especial perquè es rebaixin al
màxim les ràtios professor/alumne, que converteixin la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la comunitat amb
la millor resposta per aquest col•lectiu d’alumnes.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a reforçar les converses amb l’Administració de l’Estat
perquè aconsegueixi més inversions a les illes Balears per
infraestructures i actuacions culturals. Insta el Govern Balear
a aconseguir més inversions pel Pla de Catedrals, per la
remodelació, ampliació i construcció de noves instal•lacions
per biblioteques i arxius, i completar la xarxa de museus
d’Eivissa.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a potenciar els ensenyaments de règim especial:
musical i d’idiomes. Insta el Govern Balear perquè millori i
ampliï l’actual oferta d’ensenyança d’idiomes a la nostra
Comunitat Autònoma i perquè aprovi la normativa necessària
per reorganitzar i reestructurar els ensenyaments musicals en
tots els àmbits: centres escolars, escoles de música i
conservatori. En aquest sentit, una vegada feta aquesta
reestructuració insta el Govern Balear perquè iniciï els estudis
que determinin la possibilitat de convertir l’actual
Conservatori Professional de Música i Dansa en Conservatori
Superior.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi
com més aviat millor, a l’obertura al públic en general de la
instal•lació nàutica denominada Estació Naval de Sóller
situada en el Port de Sóller.(Mallorca)
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè posi en marxa programes
d’actuació, l’objectiu dels quals sigui el foment del
desenvolupament d’actuacions en matèria d’estalvi i eficiència
energètics, i d’ús de les energies renovables, dotant-los
pressupostàriament de la manera més àmplia possible.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral redacti un projecte de Llei del
sòl de la Comunitat Autònoma que constitueixi un cos normatiu
complet, propi i autònom en matèria de legislació de sòl i
urbanisme; que reguli, a més, la totalitat d’aspectes que, com
a resultat de les sentencies del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem de 20.03.1997 i 25.06.1997 respectivament,
i de la promulgació de la Llei 6/1998, de 13.04.1998, sobre
règim del sòl i valoracions, han quedat subjectes a regulació
per part de les Comunitats Autònomes, i que incorpori, amb les
modificacions que es considerin escaients, la regulació parcial
que, en aquesta matèria, ja s’ha promulgat pel Parlament i el
Govern de les Illes Balears.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral efectuï el seguiment de les obres de la planta
dessaladora d’aigua de mar de la badia de Palma, que actualment
executa el Ministeri de Medi Ambient, a fi que es compleixi el
calendari previst i les citades obres entrin en funcionament abans
de l’estiu de 1999.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació perquè en el transcurs de l’exercici de 1999 s’iniciï
l’execució del projecte de conducció d’aigua de sa Costera-Sóller
a la badia de Palma.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè mitjançant de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral es dirigeixi al Govern de la Nació per tal que
s’habilitin els recursos econòmics necessaris per aconseguir un
millor aprofitament de les dessaladores d’Eivissa capital i Sant
Antoni de Portmany, mitjançant la construcció d’artèries generals
de conducció i interconnexió entre ambdues, a fi de garantir el
proveïment d’aigua de qualitat en alta a la totalitat de poblacions
d’Eivissa.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè faci totes les gestions necessàries davant el Ministeri de
Medi Ambient perquè s’iniciïn a l’exercici de 1999 les obres de
l’estació depuradora de Llucmajor i la reforma de les estacions de
Palma I i Palma II, declarades d’Interès General i previstes en el
Plan Nacional de Saneamiento i Depuración de Aguas Residuales
Urbanas.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè en
el termini de tres mesos finalitzi el Pla Hidrològic de les Illes
Balears i el trameti a l’Administració Central perquè sigui aprovat
definitivament.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
concloure la redacció de les Directrius d’Ordenació Territorial dins
l’any 1998 i a proposar al Parlament de les Illes Balears la seva
aprovació al principi de l’any 1999.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
delimitar de forma precisa les Àrees d’Especial Protecció definides
a la Llei 1/1991, sobre la Cartografia Digitalitzada de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral a
escala 1/5000.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
delimitar igualment amb la mateixa precisió els alzinars que segons
l’esmentada Llei constitueixen Àrees Naturals d’Especial Interès
(ANEI) d’alt nivell de protecció.
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25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a estudiar la conveniència i viabilitat de
crear un Institut Balear de Cartografia i Informació
Territorial.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a impulsar i executar la restauració i
adequació de l’abocador de residus municipal de Formentera,
de comú acord amb l’Ajuntament.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a ampliar la xarxa actualment existent de
les estacions automàtiques de mesura de la contaminació
atmosfèrica.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a instal•lar un sistema de gestió de dades
de qualitat de l’aire per tal de facilitar l’accés a la informació
a tots els ciutadans.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè s’aprovi el més evita possible el Pla Director de
Carreteres.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es realitzin la prolongació de la línia fèrria de
Sa Pobla-Alcúdia per completar l’eix Palma-Alcúdia davant la
demanda social pel tema del transport col•lectiu.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï l’ampliació de la carretera PalmaUniversitat durant l’any 1999.
32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Nació i el Govern Balear perquè signin el Conveni que permeti
l’aplicació immediata del Pla Balear de l'habitatge que faciliti
l’accés a aquest per part dels col•lectius menys dotats.
33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï la carretera Palma-Hospital Palma 2
durant 1999 a l’objecte d’evitar el col•lapse de l’actual xarxa
viària, que suposaria la inauguració d’aquest centre
hospitalari sense la nova via d’accés.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a fomentar una política de formació en el sector
d’hostalera mitjançant l’Escola d’Hoteleria destinada
preferentment a formació contínua i formació especialitzada.
35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a la finalització de l’actual Pla de Modernització de
l’Oferta d’Allotjaments Turístics així com a oferir una solució
definitiva sobre aquells allotjaments que no hagin complit amb
aquest Pla de Modernització.
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36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
profunditzar en la promoció i suport d’esdeveniments culturals i
esportius com elements fonamentals de la política de
desestacionalització de Balears com destí turístic.
37.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
perquè dins la present legislatura, impulsi els traspassos als
Consells Insulars de les competències de agricultura, cambres
agràries, artesania i espectacles.
38.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
destinar el 0’7 % dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma a les polítiques de cooperació i desenvolupament als
països del sud
39.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
continuar impulsant i potenciant les polítiques i actuacions dirigides
a prevenir i eradicar la violència domèstica
40.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
continuar desenvolupant una política integral cap el col•lectiu de
persones amb discapacitat que promogui l’efectiva integració
social, així com l’adequada assistència a totes aquelles persones
portadores de disminucions físiques, psíquiques i sensorials
41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
continuar desenvolupant una efectiva coordinació del serveis
socials a l’àmbit de la Comunitat Autònoma per assegurar la
igualtat de drets dels ciutadans a la vegada que no es creïn
diferències territorials.
42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a continuar desenvolupant totes aquelles
actuacions que conté en el Pla integral d’atenció a les persones
majors per tal de proveir dels recursos adequats les distintes
necessitats que plantegen les persones majors tant a l’àmbit de
participació com de promoció social, habitatge, suport de famílies,
provisió de recursos residencials i millora de la seva qualitat de
vida .
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al desenvolupament d’un Pla integral de lluita
contra l’exclusió social i la pobresa.
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar un Pla de Formació del Voluntariat.
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
elaborar el Pla Jove.
46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per a la
possible adquisició de bens immobles o finques rústiques de possible
interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè en compliment i execució del II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats per a les Dones (1996-1999), desenvolupi i
dugui a terme polítiques, programes i actuacions que fomentin
i promoguin la igualtat d’oportunitats, per tal d’aconseguir la
integració real i efectiva de les dones a tots els àmbits de la
societat i, eliminant totes les formes de discriminació.
48.- El Parlament de les Illes Balears valora positivament
els objectius assolits pel Govern Balear en el reconeixement
del concepte d’insularitat en el tractat d’Amsterdam i el seu
paper decisiu en l’elaboració de l’anomenat “Informe Viola”
presentat al Parlament Europeu i l’insta a que prossegueix en
els esforços de cooperació amb altres regions insulars
europees, a fi d’aconseguir un major grau de reflexió conjunta
en el coneixement del concepte de la insularitat i una acció
coordinada per a poder difondre les peculiaritats dels ens
insulars davant les institucions de la Unió Europea amb la
finalitat que la legislació emanada d’aquestes institucions
contempli efectivament un reconeixement de tals peculiaritats.
49.- El Parlament de les Illes Balears estima encertades les
actuacions dutes a terme pel Govern Balear en el marc de
l’acord de cooperació IMEDOC i l’insta a establir els
contactes necessaris per estructurar una cooperació
interinsular de major abast a tota l’àrea mediterrània sense
perjudici de mantenir com a nucli de cooperació l’esmentat
Acord.
50.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear en el marc de la Llei de Regim Especial de les Illes
Balears i del conjunt dels articles 19 i 20 a estudiar i en el seu
cas subscriure els convenis d’execució d’obres sobre la
infraestructura necessària que permeti reutilitzar l’aigua
depurada per l’ús agrícola en benefici i estalvi d’aigua pura
que es destinaria al consum humà.
51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de Règim Especial de les Illes
Balears i del conjunt del seu articulat a desenvolupar una
política pesquera tendint a l’ordenació del sector que permeti
un millor aprofitament de l’esforç pesquer. Si fos el cas,
mitjançant la negociació oberta amb el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el marc competencial de
l’Administració de l’Estat.
52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de insularitat, a desenvolupar una
política activa, en coordinació amb el Ministeri d’Indústria i
Energia del Govern de la Nació, que tendeixi a garantir tant
una estabilitat en els preus dels combustibles (líquids o
gasosos) així com un preu pròxim a la mesura dels esmentats
carburants en la península, tot això en el marc de la lliure
competència.
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53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar una política activa a favor de la diversificació dels
productes agraris que permetin una major rendibilitat a
l’agricultor, així com el foment a l’exportació (tant a la península
com a l’estranger) dels productes agroalimentaris autòctons de les
Illes Balears.
54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
incrementar la política que afavoreix l’expansió dels productes
industrials de les illes Balears, posant en marxa plataformes
d’actuacions que permetin un contacte més fluït dels nostres
empresaris amb el comerç exterior.
55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar una política concreta en matèria de comerç que
permeti un millor desenvolupament dels Centres Comercials dels
nuclis de població, així com la recerca d’uns estàndards de qualitat
en el comerç minorista.
56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
desenvolupar una política de promoció de productes de Balears
(inicialment agroalimentaris) mitjançant el petit i mitjà comerç. A
tal efecte es promouran els establiments col•laboradors en la
comercialització dels productes autòctons.
57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
que dins la política de protecció dels recursos pesquers es declari
una reserva marina per a cada illa, consensuada amb el sector
pesquer i amb criteris estrictament biològics.
58.-El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
que en el marc del desenvolupament de la Llei de Règim Especial de
les Illes Balears s’atenguin especialment a la subvenció en el
transport de productes industrials que encareixen la quota de
producció de les indústries.
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Avui, el Grup Popular, presentam un conjunt de propostes de
resolució, un total de 58, on intentam plasmar d'una manera
clara, però també crec que molt detallada, tot un conjunt de
temes que varen ser objecte del debat d'ahir i del discurs de
dimarts del nostre president, respecte de tota una sèrie de
qüestions, un repàs general que es va fer a totes aquelles
actuacions que queden pendents per fer per part del Govern
balear al llarg d'aquesta legislatura. Jo intentaré, d'una manera
resumida, perquè així m'ho han demanat, i com que a més sé que
es transcriuran al Diari de Sessions, els continguts d'aquestes
propostes de resolució, i com que hi ha problemes de vols, de
Menorca i d'Eivissa, intentaré ser breu en la meva exposició.
Presentam unes propostes que fan referència a fer efectiva la
política d'integració de les nostres persones que tenguin certes
discapacitats i en aquest sentit volem desenvolupar per la via
reglamentària aquest tema i intentar que a les oposicions o a
l'administració de la nostra comunitat autònoma, es faci una
reserva de places per a les persones que puguin tenir una
determinada discapacitat.
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També es demana que es posi en marxa un unitat de
tractament de les anorèxies i bulímies, per part de la
Conselleria de Sanitat, a través de Serbasa i de l'Insalud,
perquè creim que això és una demanda social en aquests
moments.
També ens agradaria que es desenvolupàs l'estatut dels
consumidors i usuaris, perquè es potenciïn les associacions
i usuaris a la nostra comunitat com una mesura, com un
impuls que crec que a la llarga redunda en una major
qualitat de vida dels nostres ciutadans, i això és, en
definitiva, el que preocupa a l'actuació del Govern balear.
Demanam també que es potenciï l'arbitratge de consum,
i en aquest sentit intentar que de cada vegada hi hagi més
associacions, més professionals, més empresaris que s'hi
adhereixin.
Es posarà en marxa, i així ho demanam, la creació del
Consell Econòmic i Social en aquesta legislatura, com a
mesura per intentar que hi hagi un diàleg entre
l'administració, sindicats, empresaris, per intentar impulsar
polítiques d'ocupació.
I en aquest sentit també demanam que es posin en marxa
tot un conjunt d'accions de formació professional
ocupacional que tenguin, com a suport, les noves
tecnologies de formació, com són la formació a distància,
amb visites tutoritzades, teletreball i teleformació.
La posada en funcionament del primer pla de recerca i
de desenvolupament i també demanam una millora i una
potenciació de la formació professional i educació especial
a les nostres illes.
Quant a temes culturals, a què ahir i abans d'ahir es féu
referència, s'insta el Govern a aconseguir més inversions per
al pla de catedrals, creim que és important aquest tipus
d'actuacions per remodelar, ampliar i la construcció també
de noves instal•lacions de biblioteques i arxius, i completar
la xarxa de museus d'Eivissa.
També demanam, des del Grup Popular, perquè creim
que és important, que es potenciï l'ensenyament en règim
especial de la música i dels idiomes. I en aquest sentit,
demanam que s'aprovi la normativa necessària per
reorganitzar i reestructurar l'ensenyament musical en tots els
seus àmbits, tant als centres escolars, les escoles de música
i el conservatori. I en aquest sentit demanam, des del Grup
Popular, que es faci un estudi que ens determini les
possibilitats per convertir l'actual conservatori professional
de música i dansa, en un conservatori superior.
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També creim, des del Partit Popular, que s'ha de demanar,
perquè això ho demanen els ciutadans de Sóller, que el més aviat
es pugui obrir al públic la instal•lació nàutica denominada
estació naval de Sóller.
I també hem presentat tot un conjunt de propostes, bastant
àmplies, que fan referència a temes mediambientals, un d'ells és
que s'aprovi com més aviat millor el projecte de llei de sòl de la
nostra comunitat autònoma, després plantejam tot un conjunt de
propostes en matèria d'aigua, crec que són propostes importants
perquè marcaran el futur en matèria d'aigua a la nostra
comunitat, i això ens permetrà que tots els ciutadans de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera puguem tenir un servei
d'aigua de qualitat, d'aigua bona, i en aquest sentit demanam que
s'efectuï un seguiment de la planta dessaladora de la badia de
Palma, perquè pugui entrar en funcionament abans de l'any 99,
demanam al Govern de Madrid que s'iniciÏ l'execució, el projecte
de conducció d'aigua de sa Costera de Sóller cap a la badia de
Palma, i també demanam al Govern que s'habilitin els recursos
econòmics necessaris per aconseguir un millor aprofitament de
les dessaladores d'Eivissa i de Sant Antoni de Portmany, i també
demanam que s'iniciïn les obres de l'estació depuradora de
Llucmajor i la reforma de les estacions de Palma I i Palma II.
També demanam, en aquest sentit, altres temes que fan
referència a la Conselleria de Medi Ambient com podria ser que
l'estudi, la conveniència i viabilitat de crear un institut balear de
cartografia i informació territorial, i que s'impulsi i s'executi la
restauració i adequació dels abocadors de residus municipals de
Formentera, això sempre amb un acord, amb una coordinació
amb l'ajuntament.
Quant en matèria de carreteres, transport i habitatges, dir que
creim i així instam el Govern que aprovi com més aviat millor el
pla director de carreteres, demanam que s'iniciï, perquè creim
que això és bo per a Mallorca, s'iniciï la prolongació de la línia
de tren de sa Pobla fins a Alcúdia, i que també s'iniciï l'ampliació
de la carretera de Palma a la nostra universitat, creim que molts
de joves, molts d'universitaris van per aquesta carretera i creim
que és necessari que s'intenti millorar i ampliar aquest traçat
perquè els nostres joves puguin circular amb major tranquil•litat
i intentar evitar el màxim d'accidents possibles.
I també demanam, perquè creim que és necessari, que s'iniciï
la carretera des de Palma a l'hospital Palma II, per intentar quan
s'inauguri aquest segon hospital a Palma, que el trànsit pugui ser
fluït i no hi hagi massa aglomeracions en aquest tram de la
carretera.
En matèria turística presentam tres propostes de resolució,
una d'elles per fomentar la política de formació a través de
l'Escola d'Hostaleria, preferentment formació contínua i formació
especialitzada, perquè tots aquests professionals, que són molts,
que es dediquen al món de l'hostaleria puguin tenir una formació,
una formació de qualitat que això, en definitiva, redunda en
benefici d'intentar cada dia millorar la qualitat dels serveis al
món turístic.

També demanam que es finalitzi l'actuació del Pla de
modernització d'allotjaments turístics i que es doni una
solució definitiva per a tots aquells establiments que no han
complert amb aquest pla, i creim que s'ha de seguir, perquè
és bo, s'ha d'aprofundir en la promoció de grans
esdeveniments tant culturals com esportius, perquè això ens
permet aquesta política de desestacionalització del Govern
balear, que creim que és bona i que s'ha d'anar seguint fent.
Després hi ha tot un conjunt de mesures, una d'elles que
fa referència a impulsar el traspàs de competències als
consells insulars, amb el calendari establert des del Partit
Popular, demanam que es dediqui el 0'7% del pressupost de
la comunitat a temes de polítiques de cooperació i
desenvolupament de països del sud, demanam que es
potenciïn les polítiques i actuacions dirigides a prevenir i a
eradicar la violència domèstica, i també demanam política,
que es desenvolupi una política integral cap al col•lectiu de
les persones amb discapacitats o que es desenvolupin i
coordinin les polítiques de serveis socials a la nostra
comunitat autònoma.
També des del Grup Popular volem que es continuï
desenvolupant aquest pla integral d'atenció a les nostres
persones majors, el pla integral de lluita contra l'exclusió
social i la pobresa, el pla de formació de voluntariat, que
s'elabori el pla jove, que es coordinin els contactes amb el
Ministeri de Defensa per intentar adquirir béns immobles i
finques que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat
autònoma.
I després plantejam tot un conjunt de propostes que fan
referència a temes europeus, bé sigui l'informe Viola, per
intentar el reconeixement a la nostra insularitat.
I, per acabar, Sr. President, senyores i senyors diputats,
plantejam vuit propostes de resolució que fan referència a
temes d'agricultura, a temes de comerç, a temes d'indústria
i a temes de pesca, totes aquestes mesures crec que estan
plantejades en un sentit constructiu, en un sentit d'intentar
ajudar aquest sector, el sector agrícola, en temes d'ajudar
l'agricultura, la reutilització d'aigües depurades a un preu
molt econòmic o fins i tot gratuït, intentam fomentar
polítiques de pesca que permetin un millor aprofitament
dels recursos pesquers i intentar tot un conjunt de mesures
per potenciar els productes d'aquí, els productes que fan els
nostres pagesos o els productes que fa el sector industrial
per potenciar el consum aquí i, a la vegada, per intentar, de
cara a l'exterior, de cara a altres països, intentar una
exportació d'aquests productes, que això ens permet que el
sector de la nostra indústria i de la nostra agricultura,
puguin, cada dia, millorar a la nostra comunitat.
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I aquestes són, sr. President, totes les propostes que des del
Partit Popular hem intentat plantejar avui en aquest plenari i que
creim que són bones perquè els distints grups de l'oposició els
donin suport, perquè crec que redunden en benefici de la
col•lectivitat, en benefici de tots els ciutadans de la nostra
comunitat.
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La primera proposta és normal, el Grup Popular assumeix
com a pròpia la política del Govern balear. No la pot
assumir com a impròpia, perquè forma part del mateix, i
molt manco la pot assumir com a impròpia, després de
l'animada reunió del Grup Popular a Eivissa, animada
reunió on es va establir el que era la política pròpia del
Govern balear i del grup parlamentari.

Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Salom. Grups que vulguin intervenir? Per part
del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que tant
Unió Mallorquina com Els Verds votarem en contra de la
primera proposta de resolució del Grup Popular, i ens
abstendrem en tota la resta. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Balanzat. Esquerra Unida de les Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Portella.
EL SR. PORTELLA I COLL:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia. Avui és el tercer dia del debat de la Comunitat, dimarts
el Sr. Matas va explicar la seva visió idíl•lica de les Illes Balears,
dimecres, ahir, els grups parlamentaris van respondre i es va
establir un debat, i avui, cada grup parlamentari presentam a la
Cambra una sèrie de resolucions, més o manco d'acord amb
aquest debat, perquè es votin posteriorment i s'aprovin. Com que
el Grup Popular té majoria en aquesta cambra, s'aproven les
resolucions que presenta el Grup Popular, i aquelles que el Grup
Popular troba que s'han d'aprovar dels altres grups. Hi ha manco
interès avui que els altres dies, no ens acompanya cap convidat
que dies anteriors han omplert un tros d'aquesta sala, i és
excepcional la companyia dels mitjans informatius, que els
honra, que també segueixen aquest debat d'avui matí. També els
diputats fan les seves coses, els que són a aquest hemicicle, la
majoria són fora, i feim aquest tercer dia, aquesta tercera jornada
de debat de l'autonomia.
Bé, el Grup Popular ens presenta 58 propostes de resolució,
que són moltes, 58 propostes per instar el Govern balear a fer
coses que no ha fet, i açò vol dir que la situació que va pintar el
Sr. Matas dimarts, tan color de rosa, no és tan color de rosa,
segons el Grup Popular, Açò vol dir que almenys hi ha 58 temes
en què tot no va com una seda, sinó que va com paper d'estrassa,
segons el Partit Popular. També altres propostes de resolució
insten el Govern a fer coses, després de tres anys, que no ha fet
o que després de tres anys no se'n fia massa del seu president i
del seu govern que faci, si no, no faria falta fer aquestes 58
propostes.

La segona proposta és una cosa que ja està anunciada pel
Govern balear, ja està anunciada, la política en discapacitats
i l'accés laboral dels discapacitats, perquè se'n temin, el
Grup Popular, quan ha de votar en contra d'una proposta
dels altres grups, empra tres arguments, bé, avui se n'ha
afegit un quart, diu que el Govern ja ho fa, que el Govern ja
ho ha anunciat o que al Govern no li interessa, no ho farà.
Avui, també una quarta manera de votar en contra o a favor
és dir que és per guardar l'honor del grup proposant. Bé,
com que el Govern ja ho ha anunciat o ja ho fa, el Grup
Popular si s'aplica el que aplica als altres grups a ell mateix,
s'hauria d'autovotar que no, a la resolució 2, s'hauria, en
coherència, d'autovotar que no, jo li demanaria que fos
coherent.
Clar, la resolució 3, mesures per al programa de menors
infractors, ajudes a famílies, etc., etc., bé, hi ha un pla de la
infància i l'adolescència en risc, aprovat per aquest
parlament, existeix aquest pla, amb una sèrie de programes
i mesures, aprovades pel Parlament, que vol dir que el
Govern no compleix amb aquest pla, que no compleix un
pla que va de l'any 96 a l'any 99, que corri, perquè queden
quatre mesos per acabar-lo de complir; que corri, perquè si
presenta resolucions el Grup Popular instant el Govern a
complir un pla aprovat pel Parlament, li queden quatre
mesos. Igual amb l'estatut del consumidor, igual; hi ha una
llei aprovada en aquest parlament. El Grup Popular diu al
Govern que compleixi la llei; una resolució magnífica.
També una altra resolució és la número 7, on el Grup
Popular diu al Govern que creï el Consell Econòmic i
Social, un organisme reivindicat pels sindicats, la oposició,
des de fa anys, molts d'anys, vuit o nou anys, i segurament
el crearan un mes abans de dissoldre aquest parlament i de
dissoldre aquest període parlamentari. No ens serveix, no
ens serveix esperar la darrera setmana per aprovar el CES
que havia de vigilar la política econòmica i social del
Govern balear quan aquesta política ja ha acabat el seu
termini.
També a la resolució número 10 el Grup Popular diu al
Govern així mateix que compleixi la Llei de recerca i
desenvolupament, senzillament que compleixi la llei. Jo no
sé si fan falta tantes resolucions al Govern, perquè la
majoria ho són, per dir-li que compleixin les lleis que
aprovam al Reglament. Això hauria de ser obligat, vostès
haurien de recriminar el Govern perquè no les compleix,
però no dir-li que les compleixi perquè és la seva obligació.

5246

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / fascicle 7 / 13, 14 i 15 d'octubre del 1998

Després la número 12 és interessant; diu al Govern: "Instam
el Govern perquè reforci les converses amb l'Estat pel tema
d'inversions, d'ampliar, d'augmentar les inversions culturals i en
infraestructura". Jo, el Sr. Ferrer, Manel Ferrer, no hi és aquí,
però al Sr. Ferrer el Grup Popular li diu que prengui algun
reconstituent -ara s'han inventat reconstituents molt forts, molt
bons- diu al Sr. Ferrer que es reforci, que prengui un
reconstituent quan vagi a parlar amb la ministra Aguirre. Açò és
que diu el Grup Popular al Sr. Ferrer, al seu conseller, que es
reconstitueixi, que sigui més fort, que reforci les converses amb
l'Estat.
Ensenyança de la música. Bé, una gran resolució: Mesures
per estudiar la creació de la part superior del Conservatori,
ampliar l'ensenyament musical. El Govern balear, des de sempre,
dóna 12 milions als municipis per a les escoles municipals de
música, una misèria!, una misèria. El Grup Popular fa tres mesos
va votar en contra d'una proposta d'Esquerra Unida que
demanava aquest conservatori superior, i ara ho presenten. Ja ens
sembla bé.
També demana, a la número 17, instar el Govern a fer el
seguiment de les obres de la dessaladora d'aigua de mar a la
badia de Palma que fa el ministeri. El Grup Popular no se'n fia,
de la Sra. Tocino, no se'n fia, l'han de vigilar, a veure si ho fa bé
o no ho fa bé. A la número 18 el Grup Popular insta el Govern de
la nació, de la nació espanyola, de la nació de nacions o la no
nació de nacions segons el Sr. Pujol, o la nació de la selecció
nacional, de l'himne nacional, de l'institut nacional, etc., etc., de
la nació espanyola.

La resolució 36 també em preocupa perquè diuen al
Govern que aprofundeixi -aprofundir és un terme un poc
delicat- en el suport dels esdeveniments culturals i esportius.
Açò deu voler dir donar més peles, donar més doblers per
als grans esdeveniments culturals i esportius. Enguany s'han
gastat, no sé, ara diré xifres que potser m'equivocaré, 150
milions per a les dues etapes de la volta a Espanya, 75 per
l'Open de tennis, 50 a Calvià per esdeveniments esportius...
Es gasten una milionada quan tenen la Llei balear de l'esport
aturada, sense desenvolupar, sense promocionar l'esport
popular i de base, i esdeveniments esportius de caràcter
eminentment turístic es fan tots únicament i exclusiva a l'illa
de Mallorca i, clar, si és per millorar el destí turístic de les
Illes lògicament invertir una milionada cada any a Mallorca
perquè a les altres illes -ho va dir el Sr. Matas l'altre dia- són
molt petites per fer aquestes coses, es veu que no hi ha prou
quilòmetres per fer una etapa de la volta ciclista a Espanya,
es veu que no hi ha pistes de tennis prou grosses per fer una
competició, però no ens referim al fet que vagi a les altres
illes, ens referim al fet que aquests doblers s'emprin per
promoure l'esport de base.
Llavors hi ha una altra proposta del resolució del Grup
Popular que encara m'ha preocupat més que aquesta;
aquesta m'ha alarmat, i és la proposta número 43, i a mi
m'agradaria que la Sra. Salom...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:

En les números 23 i 24 diu al Govern, després de vuit anys
d'haver estat aprovada, que faci alguna sèrie d'accions que
desenvolupin la Llei d'espais naturals. No troben que vuit anys
després ja era hora, d'instar el Govern a aquestes?

Vagi acabant, Sr. Diputat. Li record que du vuit minuts
i té cinc minuts de rèplica.

Les 27 i 28 insten el Govern al control de la qualitat de l'aire
a la informació sobre aquesta matèria. Record -és una cosa que
supòs que tot diputat ho recorda- que el meu debut parlamentari
va ser precisament una pregunta parlamentària oral en plenari al
Sr. Guillem Camps sobre el control de la qualitat de l'aire, de la
contaminació atmosfèrica per ozó, i la resposta del Sr. Camps va
ser: "No es preocupi, Sr. Portella, no es preocupi que a Balears
no es morirà ningú per aquesta qüestió". Bé, ara vostès insten el
Govern perquè controli un poc més aquest tema. Bé, està bé, està
bé, després de quatre anys està bé.

És que quan he començat hi havia un altre president que
sempre és més benvolent amb jo que el Sr. Huguet i no me
n'he adonat que...

EL SR. PORTELLA I COLL:

EL SR. PRESIDENT:
Idò ara té el Sr. Huguet que és el president i li diu que ja
du tres minuts de més. Vagi acabant, per favor.
EL SR. PORTELLA I COLL:
No me n'havia adonat. A la número 43 el Grup Popular
insta el Govern a complir un acord parlamentari unànime a
proposta d'Esquerra Unida que havia de presentar el pròxim
mes de març, un pla de lluita contra l'exclusió social i la
pobresa. Aquí ja li diuen que el desenvolupi, però li diuen
que desenvolupi un pla integral de lluita contra l'execució
social i la pobresa. Supòs que és un error mecanogràfic,
perquè jo no sé si a Balears..., no crec que hi hagi execució
social, no crec que s'executin els pobres de Balears, no crec
que sigui una forma d'acabar amb la pobresa, la seva
execució social. Per tant, supòs que és una equivocació.
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Ja per acabar, i perquè no tenc més temps, per acabar dues
reflexions. L'any passat vostès van fer una resolució al Govern
balear on l'animaven a aconseguir el contingut i perdurabilitat
màxims de la Llei de règim econòmic i fiscal de les Illes Balears.
No ho ha complert, es veu, o no ha donat resultat aquest gran
esforç que havia de fer el Govern, perquè aquella llei de règim
econòmic i fiscal no existeix. Enguany parlen de
desenvolupament d'alguns articles, però, bé, feim referència a
açò. Per últim, fan només una resolució en matèria d'educació;
es veu que l'educació va molt bé. Jo els aconsellaria que
introduïssin una resolució oral, si és possible, de felicitació al Sr.
Ferrer perquè l'he trobada a faltar, donada aquesta falta de
resolucions en matèria d'educació.
I després una darrera qüestió per acabar. Les 58 crítiques que
fa el Grup Popular al Govern, n'hi ha 44 que són d'àmbit general
o sense àmbit, filosòfiques. N'hi ha 11 referides a l'illa de
Mallorca, de preocupació del Grup Popular per l'illa de Mallorca,
per temes concrets. N'hi ha 4 que fan referència a l'illa d'Eivissa
i Formentera. No n'hi ha cap ni una, ni una, perquè no hi ha cap
preocupació, de resolució que faci referència a l'illa de Nura, si
em permeten emprar la denominació fenícia de l'illa de Menorca.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat. Li prec... Sr. Diputat, li he de comunicar que la
generositat del president ha arribat al límit de 12 minuts, i açò...
EL SR. PORTELLA I COLL:
Açò és una observació que vull fer.
EL SR. PRESIDENT:
...açò va en contra dels altres diputats. Moltes gràcies.
Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr.
Alorda... Sra. Salom.
LA SRA. SALOM I COLL:
Sí, Sr. President, per una qüestió d'ordre, per favor.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, té vostè la paraula.
LA SRA. SALOM I COLL:
Sí, era perquè l'errada que ha detectat el representant
d'Esquerra Unida es corregeixi i, en el mateix sentit, a la
proposta número 17 del nostre grup, quan parla de planta
dessaladora, també s'ha d'afegir una essa i una a, i agrairia que
aquestes errades fossin corregides. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Seran corregides les errades ortogràfiques en el Diari de
Sessions.
Sr. Alorda, té vostè la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Més tranquils després que no
s'hagi d'executar cap pobre ni ningú i de tota manera no
sabem si hi havia hagut cap error, perquè trobam desoladora
aquesta dessaladora, o almanco com a mínim la seva
necessitat, però, com a mínim, que quedi corregit.
El nostre grup, començant el posicionament, realment
coincidirà amb la resta de grups en el sentit de votar no a la
primera resolució i abstenció a les 57 restants. Crec que tots
coincidim i per tant això crec que hauria de fer reflexionar
d'aquella advertència bíblica al Partit Popular del Llibre de
la Saviesa: "Ai d'aquell que va tot sol, perquè en caure
ningú no l'aixecarà". Supòs que és ben entenedor i
comprensible que votem que no a la primera i cofoista
proposta de fer-se mambelletes tot sols, aquesta idea de ferse el so i ballar i donar-se copets a l'esquena entre vostès
mateixos i, de totes maneres, crec que efectivament era
necessari; era necessari perquè si vostès no s'alaben no ho
fa ningú i, per tant, és convenient que ho facin de tant en
tant. I segon, perquè després que Brutus fou nomenat
president després d'apunyalar Cèsar, és lògic que cada debat
sigui una moció de confiança, i aquest primer punt està
redactat bastant en els termes de mocions de confiança, i és
normal que a cada debat hagin de dir si estan d'acord o no
amb les línies programàtiques. El que no sabem ben bé és a
què votaran que sí, perquè no sabem quines són les línies
programàtiques; són com els camins del Senyor,
inescrutables, com a mínim per a la resta dels parlamentaris
d'aquestes illes.
Estan a favor del que diu el Sr. Matas o del que fa? De
desclassificar territori perquè és excessiu a vorera de mar o
que desclassificar és confiscar? Amb un esforç de
demagògia tan important, tan baix, que no crec que tengui
precedent a les Illes Balears, segurament només comparable
a allò que diu que equiparar l'oficialitat d'una llengua a una
altra, equiparar, fer iguals, l'oficialitat del català amb el
castellà, vol dir imposar a parlar català a la primera persona
que arribi al cap d'un mes, i si no la treurem a fora; és
absurd; més aviat repugnant, perquè vol dir cercar el vot de
la por. O és que d'ençà que el castellà és obligatori a totes
les persones que vénen i no saben castellà se`ls treu a fora?
Ho fa, el Partit Popular? És aquesta la conclusió que treu de
l'obligatorietat de la llengua castellana?, expulsar la gent?,
obligar tothom? És aberrant, és absurd, és una barbaritat,
però que per cercar el vot de la por, que és el vot de la dreta
dreta, és lògic. I això era el camí al centre, i això era el camí
al centre! Vaja!, si arriben a ser de dretes.
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I tornant a la desclassificació, per aclarir-nos, han dit més de
mitja dotzena de vegades en aquesta cambra aquests darrers
mesos que desclassificar era urbanisme, ens deien: "Ho facin
vostès, Sr. Alorda, nosaltres no podem fer res, desclassifiquin
vostès, que no tenen coratge", eren els termes aproximats de
mitja dotzena d'intervencions. Supòs que aniran sortint aquests
dies, perquè ara sí que sabrem què és urbanisme i què és
ordenació del territori, perquè ara qualcú ha desclassificat o
pretén desclassificar, i ara el PP ha de fer saber bàsicament què
és el PP i què no ho és.
Perquè tampoc no aclarim, per exemple, quina política de
residus -no podré fer un repàs- però s'ha d'incinerar el cent per
cent a Mallorca i abocar el cent per cent a Eivissa, que és el que
diuen els butlletins, que és el que diuen els plans directors?, o
allò que diu el Govern, que declara el Govern, de reciclatge, de
compostatge, però que prohibeix el Govern?. Vostès deuen saber
què voten quan parlen d'aquestes línies programàtiques.
Nosaltres no en podem treure clarícia: o no sabem què aprovam,
què ens proposen aprovar, o ho sabem massa bé i, en qualsevol
cas, la resolució del nostre vot és idèntica.
De les altres 57 no en votarem cap a favor, ni en contra; no
volem jugar a escenificar diàlegs després d'haver sentit mentides,
desqualificacions, insults a la resta dels grups parlamentaris.
Creim que cercar consensos, cercar punts de trobada per trobar
vots comuns en distintes mocions i resolucions crec que s'ha de
fer amb un altre tarannà i no es pot cercar en la confrontació
sense el més mínim pudor polític, que és el que hem hagut de
viure aquests dies. En qualsevol cas destacam que les 57
propostes suposen una veritable reprovació al Govern, perquè
recordam que el PP no vota mai en contra de res, no vota mai a
favor de les resolucions que proposen al Govern que fa allò que
ja està fent, no se vota per redundant, ni tan sols allò que ja està
preparant, perquè ja ho està preparant, està a la cuina. Per tant,
si el PP proposa avui dur 57 resolucions i les vota a favor és que
el PP no l'està ni preparant, deu anar ben enrera en tot el que ha
de fer. Jo crec que és greu, així mateix.
De totes maneres, n'hi ha algunes que així mateix són més
tranquil•litzadores perquè diuen, explícitament, que continuï fent
allò que fa, i bàsicament diu allò que fa: mantenir converses,
mantenir contactes, reforçar els contactes, com ja es
ridiculitzava... Jo crec que, vaja!, és rebaixar d'una manera molt
important el Parlament haver de dedicar-se a demanar al Govern
que tengui converses; francament, pensàvem que la gran
representant de la sobirania popular s'expressaria en termes més
contundent, de més interès i de més calat polític, no per dir al
Govern que tengui converses. O és que pensen que si no s'aprova
en el Parlament no en tendrà? La veritat és que fins ara, amb
totes les resolucions que s'aproven en aquesta cambra hauríem de
pensar gairebé el contrari, perquè com que el que s'aprova no
s'aplica, pareix que si vostès aproven que tenguin converses,
demà al matí deixaran de parlar.

I, de totes maneres, crec que seria injust no reconèixer
que alguns dels temes hi estam d'acord. De fet, sempre hem
detectat que quan s'acosten eleccions els postulats del PP
s'acosten o hi ha uns punts de concordança amb els del
PSM, recordin que en període preelectoral votàrem el
mateix estatut, el mateix estatut!, i el votàrem aquí amb
concordança, fins i tot es varen presentar a les eleccions, les
darreres, amb aquest estatut, un estatut que nosaltres
consideràvem molt digne, de màxim autogovern, etc.; no era
el nostre però consensuàrem, cosa molt diferent amb el que
han dit després de les eleccions, que vostès mateixos -i no
hi ha excuses de Madrid- s'han aplicat l'autocensurà i bon
ressò en són els resultats del que es discuteix a Madrid, no
del que a Madrid tornarà enrera, sinó del que es discuteix
perquè aquí es va aprovar. Fins i tot sembla que en el
Congrés dels Diputats s'ampliaran alguns termes dels que
aquesta cambra, per la seva vergonya, pens, va aprovar.
Totes les enquestes els diuen que el seu model ja està
periclitat, que ja no poden mantenir aquest model de
creixement a ultrança i, per tant, els convé intentar
rectificar, però és molt mal de fer quan es tenen els lligams,
quan es tenen els interessos que vostès tenen, estan massa
fermats, i aposta aquest paripé que viurem aquests darrers
mesos.
En qualsevol cas, proposar ara fer una llei del sòl quan
des del 83 es tenen competències..., naturalment les
competències en urbanisme són d'aquest parlament,
naturalment, les exerceix el Govern o les exerciran els
consells o les exerciran els ajuntaments, però les
competències totes són del Parlament, naturalment; vull dir
que és el principal òrgan que pot legislar, l'únic que pot
legislar i atribuir competències als altres, naturalment! Per
tant, el Parlament té competències en matèria urbanística
des de l'any 83; podia fer una llei del sòl amb un abast
importantíssim des d'aleshores; la reclamam, no fa gaire que
la reclamàvem després de les sentències: sempre voten
negatiu. Nou mesos abans de les eleccions: llei del sòl; pla
de carreteres, des del 90; Directrius d'Ordenació del
Territori, des del 87; pla hidrològic, des de sempre. Dels
PTP, no ens en parlen: ni del de Menorca amb tot el seu
consens, ni dels tres PTP que s'estan tramitant a Mallorca de
manera absurda, però tres PTP, que pareix que no se'n parla
ni ja hi tenen cap mena d'interès. En quinze anys no ho han
fet; ara ho faran en sis mesos? Nosaltres creim que no tenen
credibilitat. Fa just dos mesos que desestimaren una...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Acabaré, Sr. President. Fa dos mesos que desestimaren
una al•legació del PSM que demanava que la travessia Incasa Pobla arribàs fins a Alcúdia, es dibuixàs. Votaren que no,
no varen acceptar l'al•legació i ara ho duen en aquesta
proposta. No publicaran el trajecte, hi pos messions, no
publicaran ni el trajecte, però quedarà la declaració vaga.
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Abocadors. Només s'anomena Formentera. No saben quants
n'hi ha, d'abocadors? N'hi ha moltíssims, d'abocadors, en
situacions absolutament il•legals i sanitàriament
extraordinàriament delicades; només anomenar el de Formentera
és un avanç, però només un, i tots els altres?
És ben hora de parlar d'arreglar les escoles d'idiomes i les
escoles de música, ben hora; arriben bastant tard;
desgraciadament, sis mesos abans de les eleccions sembla que ho
volen arreglar tot.
No tenc temps de fer un repàs i, per tant, hauré d'acabar, però
en qualsevol cas i per salvar el seu honor, si és que votar a favor
d'una cosa -no, no, no o no, com deia el Sr. Marí o el seu
portaveu- per salvar-los-hi els deim que ara no en votarem cap,
però que les tendrem present -jo els ho assegur- a l'hora
d'elaborar el pròxim programa de govern 99-2003. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Damià Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, 58
propostes de resolució com a corona d'espines d'un discurs
absolutament impresentable, un discurs allà on l'insult, l'atribució
de finalitats confiscatòries, acusacions d'intolerància lingüística,
fatxenderia pura -"farem, farem, feim, hem fet, farem..."- i
l'endemà es reuneix una junta i li peguen dues cigales i s'ha
acabat, i s'ha acabat!, de Jaume Jaumet, de Jaume Jaumet: en
horas 24, de president a una figura patètica que gesticula, que
allarga els discursos, perquè és un discurs per capítols, fins a
mitjanit. I els he d'agrair, senyors del Partit Popular, que vostès
mateixos, a aquest senyor que va de president, li hagin fet la
sentència amb una punyalada grossa, de dir "hem de donar
suport", acompanyada de 57 punyaladetes més a fi de fer-li donar
la sang fins a la darrera gota.
A veure. El Parlament de les Illes Balears ha de fer pròpies,
ha d'assumir com a pròpies...? De qui? El Parlament ha d'assumir
com a pròpies de qui?, tots?, hem d'assumir com a pròpies les
línies programàtiques, continguts i objectius exposats pel Sr.
Matas? Que les han vist, les línies programàtiques i els
continguts? A part d'un triomfalisme totalment barroer, tota una
sèrie de mentides en cadena, jo particularment, que vaig aguantar
aquest calvari, els puc dir que jo no vaig sentir res de tot això. El
Sr. Matas i el seu discurs és un autèntic caragol buit sense closca,
no hi ha res, no hi ha res. Si li lleven quatre envestides contra el
Consell Insular, quatre mentides en matèria social, perquè, què
és això, que mentre hi hagi un pobre o un parat es considerarà
fracassat? Idò es pot considerar fracassat un grapat de mils i mils
de vegades, perquè convé que llegeixi l'informe Foesa i, fins i
tot, un informe molt recent d'una institució tan poc sospitosa de
radicalisme com sa Nostra, i veurà pobres, i "ho tenim tot", (...),
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però naturalment també tenim pobres, cosa que no es diu,
no es reconeix. I una de les resolucions que es proposa per
part del Partit Popular és aquest famós pla de la lluita contra
la pobresa i l'exclusió social. Per l'amor de Déu!, si això és
una iniciativa que es va aprovar que procedia d'Esquerra
Unida!, i vostès només la varen voler aprovar -fa tempsamb la condició que havíem d'esperar l'informe Foesa, i de
l'informe Foesa llavors encara es donaren un any de temps,
que acabarà el març del 99; miri si li preocupen els pobres,
al Sr. Matas; fins al 99, i els pobres de què han de viure? Ho
veurem la setmana que ve, que hauran de votar un termini
de 31 de desembre del 98 i 900 milions de pessetes per als
pobres, com diu la moció del PSM; aquí els esper, perquè
l'any que ve riurem els acudits d'en Jaimito, això segur,
perquè ho ha resolt tot: Ha resolt la problemàtica de
l'aviació. No sabia que fos especialista de la DonellMcDouglas, o de la Fokker o tal, perquè segons acab de
saber, dels quatre vols que hi ha a Eivissa es preparen a
reduir-ne tres; això deu ser una solució però a la baixa. Això
és la realitat. Ha resolt el problema de l'aigua, ha solucionat
els problema de la sanitat pública... Després d'una etapa
socialista allà on es varen atrevir a legislar en matèria... socialista, el govern socialista- a fer una llei molt important
en matèria d'educació i a fer escoles com no se n'havien
fetes mai, ha vengut a redimir aquesta situació en un any i
ha fet no sé quantes coses.
Total, un seguit continu de mentides, i allà on jo crec
que ja és més vergonyós, perquè ho patim, es que es faci des
d'aquesta tribuna, per part del Sr. Matas, un atac continu a
un altre institució que és el Consell Insular de Mallorca, i li
hem d'agrair una cosa, a través d'aquest discurs: ha donat
relleu, ha donat categoria al Consell de Mallorca: una
institució amb uns 13.000 milions de pressupost s'ha
convertit en el gran enemic, en el gran protagonista de la
política de les Illes Balears, i se li fa tota la guerra possible
i, fins i tot, se l'estafa, perquè aquí, quan es diu que preparen
grans transferències als consells, alerta!, al Consell de
Mallorca transferències amb trampa, i quan jo vaig dir -i ho
puc repetir perfectament- que en matèria de transferències,
les famoses transferències que surten en aquest discurs, el
Govern balear que prepara aquestes transferències actua, no
com una institució responsable, sinó com un grup de trileros
i clavelleres, això és una cosa absolutament certa i, si no, les
darreres competències de les quals vàrem patir; pobres però
no pardals!, que diuen a Mallorca, pobres però no pardals.
Si torna a venir una altra competència, i ja venia la
competència en matèria de transport acompanyada de tot un
conflicte de transportistes, aferra-vos-hi, mallorquins!, no!,
no, no, no! No volem que si vostès estan empebrats amb un
problema ens transfereixin un problema i, a més, amb una
infradotació perquè ens acabin de donar l'extremunció
política al Consell Insular de Mallorca.
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Tot això estava dins aquest famós discurs del Sr. Matas. Però
jo crec que vostès li han fet la sentència, li han fet la sentència.
Per una part li proposen una gran lloança: que ens adherim, que
assumim com a pròpies del Parlament aquestes línies inexistents
i tal, però, a continuació vénen 57 propostes perquè faci, continuï
fent, reforci, prengui Viagra política perquè ha de reforçar no sé
quina negociació..., i clar, vostès mateixos li donen 57 galtades,
no sé si a la mateixa galta o ho comparteixen entre les dues, però
això és absolutament cert. Davant això, davant aquesta exhibició
de propostes la pregunta és molt senzilla: i què fa el Sr. Matas si
no fa res de tot això d'aquestes 57 iniciatives que vostès li
proposen? Idò el Sr. Matas deu seu un autèntic mentider, perquè
ho tenia tot solucionat, quan va pujar, i quan ve l'hora de les
resolucions, resulta que falten, conselleria per conselleria, un
munt de coses, un munt d'iniciatives que vostès els han de
proposar perquè ho facin.
I davant això, què hem de fer?, què hem de fer? Per
descomptat no voldran que votem a favor de la primera proposta;
home!, jo, assumir com a pròpia la quantitat de bajanades,
d'insults i de desbarats que vaig sentir aquests dos dies passats,
ho trobaria un poquet fort, per tant em permetran que digui que
no. I de les altres, què hem de fer? Les altres jo crec que és una
manera d'embullar fil i de donar-se corda a vostès mateixos, com
una roda d'inèrcia, el motor perpetu de segona espècie, que és
una cosa que no s'ha arribat a construir mai; vostès volen donar
corda al Sr. Matas; volen que el Sr. Matas faci moltes coses, i
nosaltres n'hi proposarem una, no dues, com els manaments de
la llei de Déu que es resumeixen en dos, d'aquestes 57 propostes,
una: al Sr. Matas, dia 13 de juny del 99, el poble de les Illes
Balears, els pobles de les Illes Balears li han de passar comptes
ben passats. Sí, sí, a mi els me passaran exactament igual, i estic
ben preparat, no es preocupin; al Sr. Matas, li passaran comptes,
i crec que ja li han començat a llançar una sèrie d'advertències;
si deia que feia tot això i...

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Acabat el debat de les propostes de
resolució, aquesta presidència decreta un descans de cinc
minuts per coordinar totes les votacions que han de tenir
lloc de manera immediata. Cinc minuts de descans.
EL SR. PRESIDENT:
Demanaria, per favor, a les senyores i als senyors
diputats que prestessin atenció perquè crec que es pot
complicar un poc, amb les votacions tan diferents, i així
facilitar el recompte i la feina als membres de la Mesa.
En primer lloc, passarem a votar les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Popular, i
votarem la primera.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 28; en contra, 24; cap abstenció. Queda
aprovada la primera proposta de resolució.
A tenor de les intervencions dels grups parlamentaris,
sembla que podem votar la resta de propostes del Grup
Parlamentari Popular, conjuntament, de la 2 a la 58,
ambdues incloses. És així?
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Sr.Pons, per favor, vagi acabant.

Abstencions?

EL SR. PONS I PONS:
Estic acabant, el que passa és que va un poc carregat
d'espícies, això.
(Rialles)
El Sr. Matas deia que ho tenia tot fet i el seu partit li ha
envergat 57 desmentits un darrera l'altre. Jo crec que els
ciutadans de les Illes Balears poden votar dretes, centre,
esquerra, nacionalista o centralista, però crec que no podran
votar, a les pròximes eleccions, un que ha estat definit com un
mentider pel seu propi partit. Mentiders fora.
(Remor de veus)

Vots a favor, 28; cap en contra; 24 abstencions. Queden
aprovades la resta de propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Popular.
Votam ara les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista. En primer lloc, votarem la
proposta 5, que afecta la part que no ha estat votada en les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular, que
seria de crear l'agència pública d'ocupació. Té dues
propostes aquesta, em segueixen? Si troben que ja la podem
donar per votada, es dóna per votada en el seu conjunt. La
proposta del Partit Popular feia referència a la creació del
Consell Econòmic i Social, i aquesta és més ampla, la
primera part està votada, subsumida en la proposta del Grup
Parlamentari Popular, que era la segona, que seria l'agència
pública d'ocupació com a instrument bàsic per resoldre en
torn del diàleg social els problemes estructurals del nostre
mercat de treball. Açò s'ha de sotmetre a votació.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sr. President, a mi em sembla que és un text inseparable, per
tant, nosaltres pensam que se sotmeti a votació el punt 5 i els
grups que vulguin votar a favor que votin a favor, i els grups que
vulguin votar en contra, que votin en contra. Gràcies.
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La resta de propostes, es poden votar conjuntament?
Votam conjuntament les propostes núms. 1, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 14 i 18.
Vots a favor?
Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Es passa a votar el punt 5 de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

Vots a favor?
Vots en contra?
Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 5.
Si els sembla, passaríem a votar, per mor de la manifestació
del vot, la proposta 7, del Grup Parlamentari Socialista.

Passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, de les quals, la 3, 7, 9, 27 i 29
ja han estat votades amb anterioritat, sempre entenent,
sobretot la 29, sempre entenent que amb la proposta que ha
estat votada per part del Grup Parlamentari Popular se hi
afegirà "en un termini de tres mesos". D'acord?
Passam a votar, idò, les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, les 4, 18, 19, ...

Vots a favor?
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Vots en contra?
Abstencions?

Sí, Sr. President, nosaltres demanaríem que la 18 no es
votàs conjuntament amb les altres, que fes una votació
separada.

Queda aprovada per unanimitat.
LA SRA. GARCIA I QUEROL:
Deman als portaveus si podem posar a votació la resta de
propostes. Passam a la votació de les propostes 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10 i 11 del Grup Parlamentari Socialista.

Sí, Sr. President. Per a nosaltres, la 18 i la 17 haurien de
ser per separat, i, per una altra banda, les 8, 10, 11, 15, 19 i
20.

Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes.
Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de les quals, la 3,
4, 13 i 19, ja han estat votades amb anterioritat entre les
propostes del Grup Parlamentari Popular i les propostes del Grup
Parlamentari Socialista. Estan conformes? Passam a votar les
propostes de resolució núms. 2, 9, 10, 15, 16 i 17.

Passam a votar la proposta de resolució 1 del Grup
Parlamentari Mixt. Votarem una per una. Grup Parlamentari
Mixt. Proposta 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 24; en contra, 28, cap abstenció. Queda
rebutjada.

Vots a favor?

Proposta 2.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

S'aproven per unanimitat.

Abstencions?
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Vots a favor, 24; en contra, 28. Queda rebutjada la proposta
2.

Vots a favor, 3; en contra, 30; 19 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 10.

Proposta 3. La proposta 3 està votada.

Les 11, 12, 13, 14 i 15?

Proposta 4.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Vots a favor?

Votació separada de la 15, per favor.

Vots en contra?

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Abstencions?

Votació separada de la 11 i la 15.

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Deman si podem votar les propostes 5, 6, 7, 8 i 10?

Proposta de resolució 11.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vots a favor?

No, la 10, no.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Votarem les propostes 5, 6, la 7 està votada amb anterioritat.
Propostes 5 i 6.

Vots a favor, 11; en contra, 28; 13 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 11.

Vots a favor?

Passam a votar les propostes 12, 13 i 14.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes 5 i 6.
La proposta 7 ja ha estat votada amb anterioritat.

Abstencions?
Vots a favor, 24; vots en contra, 28; cap abstenció.
Queden rebutjades les propostes 12, 13 i 14.

Proposta 8.

Proposta de resolució 15.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 28; 13 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 8.

Vots a favor, 3 en contra, 30; 19 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 15.

La proposta 9 ja ha estat votada.

Propostes 16 i 17, es poden votar conjuntament?

Proposta 10.

Proposta 16.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?
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Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 16.
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Vots a favor?
Vots en contra?

Proposta 17.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 11; en contra, 41; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 17.
Proposta 18.

Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes 24 i 25.
Propostes 26, 28 i 30. Es poden votar conjuntament?
LA SRA. SALOM I COLL:
No, Sr. President. Demanaríem votació separada de la
26, per favor.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Vots a favor de la 26?

Abstencions?

Vots en contra?

Vots a favor, 8; en contra, 41; abstencions, 3. Queda
rebutjada la proposta 18.
Proposta 19.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 11; en contra, 28; abstencions, 13. Queda
rebutjada la proposta 19.

Abstencions?
Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 26.
La proposta 27 ja ha estat votada amb anterioritat. La 29
també està votada amb anterioritat posant aquests tres
mesos, i passam a votar les 28 i 30.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Proposta 20.
S'aproven per unanimitat.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 11; en contra, 28; abstencions, 13. Queda
rebutjada la proposta 20.
Deman si podem votar conjuntament les propostes 21, 22 i
23. Els votam conjuntament.

Passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Si els sembla,
passaríem a votar, la 20 ja ha estat votada, la 23 ja ha estat
votada amb anterioritat, la 25 també ha estat votada,
passaríem a votar ara les 26 i 27, d'Esquerra Unida.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
Queden aprovades per unanimitat.
Vots en contra?
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Abstencions?
Queden aprovats per unanimitat.
Passam a votar les propostes 24 i 25.

Perdoni, Sr. President. Per a vostè, la resolució 20, ja
està votada?, o ho he entès malament?
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EL SR. PRESIDENT:
Ha estat votada perquè s'ha votat amb anterioritat en una
proposta que té aquest contingut del Grup Parlamentari PSM, la
7.

EL SR. PRESIDENT:
Perdó?
EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

EL SR. GROSSKE I FIOL:

9, 18 i 19.

La 7 del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
De totes maneres, si té cap dubte, no hi ha cap problema a fer
la votació, eh? Volen votació.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Jo, Sr. President, veig que la 7 del PSM té una allunyada
semblança amb la nostra 20, jo agrairia la votació.
EL SR. PRESIDENT:
Farem la votació, idò, de la proposta 20, les altres són
correctes, no? Proposta 20.

Però aquestes tres poden anar conjuntes? Votam les
propostes ...
LA SRA. SALOM I COLL:
Sr. President. El Grup Popular demanaria votació
conjunta de les 13, 24 i 25.
EL SR. PRESIDENT:
La 25 ja ha estat inclosa en una anterior votació. Per
tant, serien la 13 i la 24. Votarem primer les propostes de
resolució 9, 18 i 19.
Vots a favor?

Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? Repetim la votació.
Vots a favor de la proposta 20 d'esquerra Unida?

Vots a favor, 9; en contra, 28; abstencions, 15. Queden
rebutjades aquestes propostes.

Vots en contra?

Votam ara les propostes 13 i 24.

Abstencions?

Vots a favor?

Vots a favor, 39; en contra, cap; abstencions, 13. Queda
aprovada la proposta 20.

Vots en contra?
Abstencions?

Passam a votar la proposta 1 d'Esquerra Unida.
Queden aprovades per unanimitat.
Vots a favor?
Vots en contra?

Podem passar a votar la resta de propostes? Passam a
votar la resta de propostes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Abstencions?
Vots a favor?
Vots a favor, 11; en contra, 41; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 1.
La resta es pot votar conjuntament?
EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:
Volen votació separada de les propostes 9, 18 i 19.

Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, 24; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada la resta de propostes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.
Moltes gràcies per la seva col•laboració. S'aixeca la
sessió.
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BOPIB núm.178 - 23 d'octubre del 1998

Ordre de Publicació
C)
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió RGE núms. 656/98 i 1353/98.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del
1998, quedaren ajornades les preguntes de referència, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber i per l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, relatives a ampliació de l'horari d'emissió
territorial de TVE i a assessorament dels tècnics de la Conselleria
de Presidència respectivament (BOPIB núm. 142, de 6 de febrer del
1998 i BOPIB núm. 147, de 6 de març del 1998), en virtut de l'escrit
RGE núm. 4159/98, mitjançant el qual s'informe de la impossibilitat
d'assistència de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència a la dita
reunió.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del 1998, quedaren
retirades les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relatives a implantació de l'educació
secundària de persones adultes a institut d'ensenyança secundària i
a manipulació dels centres d'educació permanent d'adults (BOPIBs
núms. 156, de 12 de maig del 1998 i 154, de 13 de juliol del 1998),
respectivament, a petició del seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació

Relativa a ajornament de la pregunta amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió RGE núms. 2632/98.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del
1998, quedà ajornada la pregunta de referència, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a subvenció del
llibre "Mis memorias" (BOPIB núm. 155, de 8 de maig del 1998),
en virtut de l'escrit RGE núm. 4157/98, mitjançant el qual es
comunica la impossibilitat de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència
d'assistir a la dita reunió.

RGE núm. 4346/98, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 15 d'octubre del 1998).
RGE núm. 4347/98, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 15 d'octubre del 1998).
RGE núm. 4348/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 15 d'octubre del 1998).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

RGE núm. 4349/98, del Grup Parlamentari Mixt, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa de 15
d'octubre del 1998).

Ordre de Publicació

RGE núm. 4350/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern. (Mesa de 15 d'octubre del 1998).

E)

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Relativa a retirada de les preguntes amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió RGE núms. 2707/98 i 3376/98.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta les següents propostes de resolució, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
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1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l’acció política i de
govern.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a iniciar els tràmits per posar en funcionament, al més aviat
possible, el I Pla de R+D (Recerca i Desenvolupament) i a fer un
esforç econòmic perquè la Comunitat Autònoma esdevingui
capdavantera en inversió en R+D en un termini màxim de 3 anys.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de la Funció Pública i Interior del Govern Balear a emprendre les
mesures següents per tal de fer efectiva la política d’integració de
persones amb discapacitats:

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a millorar i potenciar la Formació Professional i l’Educació
Especial a les illes Balears. Insta a la redacció d’un Pla de Formació
que millori l’oferta actual de cicles formatius per adaptar-los a la
realitat econòmica i social de la Comunitat Autònoma, a la vegada
que es demana una atenció prioritària per l’Educació Especial
perquè es rebaixin al màxim les ràtios professor/alumne, que
converteixin la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la
comunitat amb la millor resposta per aquest col•lectiu d’alumnes.

Desenvolupar reglamentàriament, d’acord amb la
previsió que fa l’article 42.2 de la Llei 2/1989, de la funció
pública de la CAIB, de 22 de febrer, el sistema pel qual les
persones amb discapacitats poden accedir a prestar els seus serveis
en l’Administració Autonòmica.
Establir les mesures oportunes per tal d’afavorir
l’adequada preparació d’aquest col•lectiu per a l’accés a la funció
pública de la CAIB, mitjançant la impartició d’accions formatives,
directament o via conveni de col•laboració amb associacions i
entitats de persones discapacitades de l’àmbit territorial de la
CAIB.
Establir igualment, una reserva percentual per a aquest
col•lectiu de discapacitats en els procediments de selecció de
personal interí i de personal laboral amb caràcter temporal.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a augmentar el ventall de programes per a menors
infractors, les seves famílies i la seva relació amb l’entorn
4.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Sanitat i Consum perquè, mitjançant el SERBASA i d’acord
amb l’INSALUD posi en funcionament durant l’any 1999 una
Unitat de Tractament de les Anorèxies i Bulímies, tota vegada que
la demanda social emergent exigeix una resposta de les
institucions sanitàries per al tractament d’aquestes malalties.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè desenvolupi l’Estatut dels Consumidors i Usuaris
de les Illes Balears i potenciï les associacions de consumidors i
usuaris de la nostra Comunitat.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè potenciï l’arbitratge de Consum, i estableixi accions
encaminades a l’adhesió al sistema dels professionals i empresaris,
a fi de produir un notable increment en la Resolució de conflictes
entre consumidors i empresaris per via arbitral de consum.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a impulsar la creació del Consell Econòmic i Social i la
seva posada en marxa en aquesta legislatura.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear i en concret a la Conselleria de Treball i Formació, a dur a
terme accions formatives en matèria de seguretat laboral en els
centres escolars, de manera que els nostres joves s’incorporin al
mercat de treball amb una cultura de treball sense riscs.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear i en concret a la Conselleria de Treball i Formació a que es
comprometi a impulsar i cofinançar durant els anys 1998 i 1999
accions de formació professional ocupacional que tinguin com a
suport les noves metodologies de formació, com son la formació
a distancia amb visites tutoritzades, el teletreball i la teleformació.
El Govern Balear posarà especial interès en atendre les necessitats
formatives dels anomenats col•lectius amb discapacitats així com
realitzar accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre la
dona i l’home.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a reforçar les converses amb l’Administració de l’Estat
perquè aconsegueixi més inversions a les illes Balears per
infraestructures i actuacions culturals. Insta el Govern Balear a
aconseguir més inversions pel Pla de Catedrals, per la remodelació,
ampliació i construcció de noves instal•lacions per biblioteques i
arxius, i completar la xarxa de museus d’Eivissa.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a potenciar els ensenyaments de règim especial: musical i
d’idiomes. Insta el Govern Balear perquè millori i ampliï l’actual
oferta d’ensenyança d’idiomes a la nostra Comunitat Autònoma i
perquè aprovi la normativa necessària per reorganitzar i
reestructurar els ensenyaments musicals en tots els àmbits: centres
escolars, escoles de música i conservatori. En aquest sentit, una
vegada feta aquesta reestructuració insta el Govern Balear perquè
iniciï els estudis que determinin la possibilitat de convertir l’actual
Conservatori Professional de Música i Dansa en Conservatori
Superior.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi com
més aviat millor, a l’obertura al públic en general de la instal•lació
nàutica denominada Estació Naval de Sóller situada en el Port de
Sóller.(Mallorca)
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè posi en marxa programes
d’actuació, l’objectiu dels quals sigui el foment del
desenvolupament d’actuacions en matèria d’estalvi i eficiència
energètics, i d’ús de les energies renovables, dotant-los
pressupostàriament de la manera més àmplia possible.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral redacti un projecte de Llei del sòl
de la Comunitat Autònoma que constitueixi un cos normatiu
complet, propi i autònom en matèria de legislació de sòl i
urbanisme; que reguli, a més, la totalitat d’aspectes que, com a
resultat de les sentencies del Tribunal Constitucional i del Tribunal
Suprem de 20.03.1997 i 25.06.1997 respectivament, i de la
promulgació de la Llei 6/1998, de 13.04.1998, sobre règim del sòl
i valoracions, han quedat subjectes a regulació per part de les
Comunitats Autònomes, i que incorpori, amb les modificacions que
es considerin escaients, la regulació parcial que, en aquesta matèria,
ja s’ha promulgat pel Parlament i el Govern de les Illes Balears.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral efectuï el seguiment de les obres
de la planta dessaladora d’aigua de mar de la badia de Palma, que
actualment executa el Ministeri de Medi Ambient, a fi que es
compleixi el calendari previst i les citades obres entrin en
funcionament abans de l’estiu de 1999.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè en el transcurs de l’exercici de 1999 s’iniciï
l’execució del projecte de conducció d’aigua de sa Costera-Sóller
a la badia de Palma.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral es dirigeixi al Govern de la Nació
per tal que s’habilitin els recursos econòmics necessaris per
aconseguir un millor aprofitament de les dessaladores d’Eivissa
capital i Sant Antoni de Portmany, mitjançant la construcció
d’artèries generals de conducció i interconnexió entre ambdues, a
fi de garantir el proveïment d’aigua de qualitat en alta a la totalitat
de poblacions d’Eivissa.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè faci totes les gestions necessàries davant el
Ministeri de Medi Ambient perquè s’iniciïn a l’exercici de 1999
les obres de l’estació depuradora de Llucmajor i la reforma de les
estacions de Palma I i Palma II, declarades d’Interès General i
previstes en el Plan Nacional de Saneamiento i Depuración de
Aguas Residuales Urbanas.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini de tres mesos finalitzi el Pla Hidrològic de les
Illes Balears i el trameti a l’Administració Central perquè sigui
aprovat definitivament.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a concloure la redacció de les Directrius d’Ordenació
Territorial dins l’any 1998 i a proposar al Parlament de les Illes
Balears la seva aprovació al principi de l’any 1999.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a delimitar de forma precisa les Àrees d’Especial Protecció
definides a la Llei 1/1991, sobre la Cartografia Digitalitzada de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral a
escala 1/5000.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a delimitar igualment amb la mateixa precisió els alzinars
que segons l’esmentada Llei constitueixen Àrees Naturals
d’Especial Interès (ANEI) d’alt nivell de protecció.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a estudiar la conveniència i viabilitat de
crear un Institut Balear de Cartografia i Informació Territorial.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a impulsar i executar la restauració i
adequació de l’abocador de residus municipal de Formentera, de
comú acord amb l’Ajuntament.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a ampliar la xarxa actualment existent de
les estacions automàtiques de mesura de la contaminació
atmosfèrica.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a instal•lar un sistema de gestió de dades
de qualitat de l’aire per tal de facilitar l’accés a la informació a tots
els ciutadans.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè s’aprovi el més evita possible el Pla Director de
Carreteres.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es realitzin la prolongació de la línia fèrria de Sa
Pobla-Alcúdia per completar l’eix Palma-Alcúdia davant la
demanda social pel tema del transport col•lectiu.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï l’ampliació de la carretera Palma-Universitat
durant l’any 1999.
32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i el Govern Balear perquè signin el Conveni que permeti
l’aplicació immediata del Pla Balear de l'habitatge que faciliti
l’accés a aquest per part dels col•lectius menys dotats.
33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï la carretera Palma-Hospital Palma 2 durant
1999 a l’objecte d’evitar el col•lapse de l’actual xarxa viària, que
suposaria la inauguració d’aquest centre hospitalari sense la nova
via d’accés.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a fomentar una política de formació en el sector d’hostalera
mitjançant l’Escola d’Hoteleria destinada preferentment a formació
contínua i formació especialitzada.
35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a la finalització de l’actual Pla de Modernització de l’Oferta
d’Allotjaments Turístics així com a oferir una solució definitiva
sobre aquells allotjaments que no hagin complit amb aquest Pla de
Modernització.
36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a profunditzar en la promoció i suport d’esdeveniments
culturals i esportius com elements fonamentals de la política de
desestacionalització de Balears com destí turístic.
37.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear perquè dins la present legislatura, impulsi els traspassos als
Consells Insulars de les competències de agricultura, cambres
agràries, artesania i espectacles.
38.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a destinar el 0’7 % dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma a les polítiques de cooperació i
desenvolupament als països del sud
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39.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a continuar impulsant i potenciant les polítiques i
actuacions dirigides a prevenir i eradicar la violència domèstica
40.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a continuar desenvolupant una política integral cap el
col•lectiu de persones amb discapacitat que promogui l’efectiva
integració social, així com l’adequada assistència a totes aquelles
persones portadores de disminucions físiques, psíquiques i
sensorials
41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a continuar desenvolupant una efectiva coordinació del
serveis socials a l’àmbit de la Comunitat Autònoma per assegurar
la igualtat de drets dels ciutadans a la vegada que no es creïn
diferències territorials.
42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a continuar desenvolupant totes aquelles
actuacions que conté en el Pla integral d’atenció a les persones
majors per tal de proveir dels recursos adequats les distintes
necessitats que plantegen les persones majors tant a l’àmbit de
participació com de promoció social, habitatge, suport de famílies,
provisió de recursos residencials i millora de la seva qualitat de
vida .
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al desenvolupament d’un Pla integral de
lluita contra l’exclusió social i la pobresa.
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar un Pla de Formació del Voluntariat.
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a elaborar el Pla Jove.
46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de bens immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè en compliment i execució del II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats per a les Dones (1996-1999), desenvolupi i dugui
a terme polítiques, programes i actuacions que fomentin i
promoguin la igualtat d’oportunitats, per tal d’aconseguir la
integració real i efectiva de les dones a tots els àmbits de la
societat i, eliminant totes les formes de discriminació.
48.- El Parlament de les Illes Balears valora
positivament els objectius assolits pel Govern Balear en el
reconeixement del concepte d’insularitat en el tractat
d’Amsterdam i el seu paper decisiu en l’elaboració de l’anomenat
“Informe Viola” presentat al Parlament Europeu i l’insta a que
prossegueix en els esforços de cooperació amb altres regions
insulars europees, a fi d’aconseguir un major grau de reflexió
conjunta en el coneixement del concepte de la insularitat i una
acció coordinada per a poder difondre les peculiaritats dels ens
insulars davant les institucions de la Unió Europea amb la finalitat
que la legislació emanada d’aquestes institucions contempli
efectivament un reconeixement de tals peculiaritats.
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49.- El Parlament de les Illes Balears estima encertades les
actuacions dutes a terme pel Govern Balear en el marc de l’acord de
cooperació IMEDOC i l’insta a establir els contactes necessaris per
estructurar una cooperació interinsular de major abast a tota l’àrea
mediterrània sense perjudici de mantenir com a nucli de cooperació
l’esmentat Acord.
50.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear en el marc de la Llei de Regim Especial de les Illes Balears
i del conjunt dels articles 19 i 20 a estudiar i en el seu cas subscriure
els convenis d’execució d’obres sobre la infraestructura necessària
que permeti reutilitzar l’aigua depurada per l’ús agrícola en benefici
i estalvi d’aigua pura que es destinaria al consum humà.
51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears
i del conjunt del seu articulat a desenvolupar una política pesquera
tendint a l’ordenació del sector que permeti un millor aprofitament
de l’esforç pesquer. Si fos el cas, mitjançant la negociació oberta
amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el marc
competencial de l’Administració de l’Estat.
52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de insularitat, a desenvolupar una
política activa, en coordinació amb el Ministeri d’Indústria i Energia
del Govern de la Nació, que tendeixi a garantir tant una estabilitat
en els preus dels combustibles (líquids o gasosos) així com un preu
pròxim a la mesura dels esmentats carburants en la península, tot
això en el marc de la lliure competència.
53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política activa a favor de la diversificació
dels productes agraris que permetin una major rendibilitat a
l’agricultor, així com el foment a l’exportació (tant a la península
com a l’estranger) dels productes agroalimentaris autòctons de les
Illes Balears.
54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a incrementar la política que afavoreix l’expansió dels
productes industrials de les illes Balears, posant en marxa
plataformes d’actuacions que permetin un contacte més fluït dels
nostres empresaris amb el comerç exterior.
55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política concreta en matèria de comerç
que permeti un millor desenvolupament dels Centres Comercials
dels nuclis de població, així com la recerca d’uns estàndards de
qualitat en el comerç minorista.
56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política de promoció de productes de
Balears (inicialment agroalimentaris) mitjançant el petit i mitjà
comerç. A tal efecte es promouran els establiments col•laboradors
en la comercialització dels productes autòctons.
57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a que dins la política de protecció dels recursos pesquers es
declari una reserva marina per a cada illa, consensuada amb el
sector pesquer i amb criteris estrictament biològics.
58.-El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a que en el marc del desenvolupament de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears s’atenguin especialment a la subvenció
en el transport de productes industrials que encareixen la quota de
producció de les indústries.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les següents propostes de
resolució, derivades del debat general sobre l'orientació política
general del Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears, constata i reprova
la mancança de diàleg i d’acord institucional per part del Govern
de la Comunitat Autònoma, que ha estat incapaç de revisar el
finançament definitiu per a les competències transferides als
consells insulars; de crear els fons de compensació interinsular i
el fons de cooperació municipal; de fer definitiu el finançament
que, ara via conveni, manté amb els consells insulars de manera
desigual i voluntària i de reconèixer als consells insulars com
òrgans insulars de govern amb competència plena sobre les
matèries transferides.
El Parlament de les Illes Balears, manifesta la seva
preocupació i el seu rebuig a la intenció del Govern d’alterar el
contingut competencial dels consells insulars en matèria
d’urbanisme, al marge del procediment previst a la Disposició
Transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia.
2.- El Parlament de les Illes Balears, constata amb
preocupació les conseqüències negatives de la desídia del Govern
en tramitar i aprovar les Directrius d’Ordenació Territorial, que
onze anys després d’aprovada la Llei d’Ordenació Territorial,
encara no han estat presentades al Parlament. La carència de
l’instrument d’ordenació territorial més important previst al nostre
ordenament ha produït efectes tan negatius sobre el territori de les
illes, sobre els recursos, sobre la qualitat de vida dels ciutadans i
dels visitants i sobre la pròpia sostenibilitat del nostre model, que
només mesures urgents i extraordinàries poden mirar de
minimitzar.
3.- El Parlament de les Illes Balears, commina el Govern
a prendre mesures cautelars eficaces, que garanteixin una
moratòria sobre els projectes urbanístics no aprovats
definitivament, a introduir al text de les Directrius, mesures
transitòries que garanteixin la permanència de la moratòria mentre
es tramiten i entren en vigor els Plans Territorials Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a garantir el
protagonisme dels Consells Insulars en aquest desplegament de les
Directrius i a modificar amb urgència la Llei de sòl rústic de les
Illes Balears, per tal d’evitar la seva parcel.lació sistemàtica
4. El Parlament de les Illes Balears, constata i rebutja la
inacció del Govern i la greu manca de decisions en qüestions que
resulten conflictives social o territorialment i en particular :
Pla Energètic
Traçat de la via ràpida Palma-Manacor
Ordenació del transport públic
Planificació hidràulica
Pacte per a l’ocupació

Garantir un serveis de transport aeri suficients, en qualitat
i freqüència.
Plans sanitaris.
Desenvolupament i finançament del Pla de Seguretat i
Protecció Civil.
Pla d’atenció a la infància en risc.
Pla de Pedreres.
Pla d’immigració.
Pla d’acció contra la violència domèstica.
5.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat a presentar de forma immediata al Parlament els
projectes de Llei, per crear el Consell Econòmic i Social i
l’Agència Pública d’Ocupació com instruments bàsics per resoldre,
en un entorn de diàleg social, els problemes estructurals del nostre
mercat de treball.
El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a
presentar propostes amb caràcter d’urgència:
5.1. De modificació de la normativa sobre percepcions per
atur dels treballadors fixos discontinus, inclosos els drets de
jubilació per millorar la seva cobertura.
5.2. D’incentivació de reduccions de jornada amb creació
de nous llocs de feina.
5.3. Per incentivar la conversió de llocs de feina fixos
discontinus o temporals en fixos.
6.- El Parlament de les Illes Balears, constata que a les
zones turístiques de les nostres illes, a pesar del decret 106/93 de 30
de setembre, sobre suspensió i caducitat d’autoritzacions prèvies per
construccions, obres i instal•lacions de les empreses, activitats
turístiques, els POOTS i la llei de moratòria turística, se continuen
construint noves places hoteleres i residencials que finalment se
converteixen en turístiques
7.- El Parlament de les Illes Balears, atès l’encariment del
preus de l'habitatge a la nostra comunitat i la manca de sòl públic
per a la construcció d'habitatges de protecció oficial, insta el Govern
a complir el manat parlamentari d’executar un pla de sòl públic,
amb l’objectiu prioritari de construcció d'habitatges de protecció
oficial.
8.- El Parlament de les Illes Balears constata i denúncia
que a dia d’avui hi ha poblacions de la Comunitat Autònoma que no
tenen garantit el subministrament d’aigua potable de qualitat i que
el Govern Balear ha estat incapaç de crear les infraestructures de
subministrament en alta d’aigua potable, que garanteixi el
proveïment d’aigua en igualtat de qualitat i preu per a tots els
ciutadans de la Comunitat Autònoma.
9.-El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern dels seus compromisos:
9.1. En presentar un pla integral de la formació
professional on hi figurin totes les especialitats necessàries, tant de
formació inicial, formació professional regulada continuada, per
atendre les necessitats dels sectors econòmics de les Illes.
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9.2. En presentar el mapa escolar de les Illes Balears, on
hi hauran de figurar tots els centres educatius existents o prevists,
sostinguts amb fons públics amb indicació dels seus nivells i
especialitat que son necessaris per atendre les necessitats
educatives formatives de la nostra Comunitat.
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9.3. En presentar un llibre blanc sobre l’educació
universitària a les Illes Balears.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear en el termini d'un mes una comissió d'estudi amb el seu
corresponent calendari de reunions, que tengui com a objectiu
avaluar el grau d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua catalana
en la perspectiva del compliment del manament de la Llei de
normalització lingüística, que diu que els escolars en acabar els seus
estudis obligatoris han de tenir un coneixement oral i escrit de la
nostra llengua pròpia.

10.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a
dirigir-se al Govern de l’Estat per a que, la finançació del nou
hospital d’Inca, sigui assumit íntegrament pel Govern Central.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
presentar cap iniciativa que limiti les competències urbanístiques
dels consells insulars.

11.- El Parlament de les Illes Balears, lamenta que,
malgrat els anuncis de plans milionaris per a la igualtat
d’oportunitat de les dones a la nostra comunitat autònoma, el
Govern no participi en el finançament de cases d’acollida, ni en el
seu ràpid i fàcil accés a l'habitatge.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
agilitar les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per
obtenir a curt termini el traspàs de totes les competències pendents
i completar això el marc competencial establert per l'Estatut.

Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta les següents
propostes de resolució, derivades del debat general sobre
l'orientació política general del Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar en 900 milions de pessetes el Pla de lluita contra la pobresa
en el pressuposts del 1999.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar abans del maig del 1999 un pla de lluita contra
la violència domèstica, des d'una perspectiva interdepartamental,
implicant les conselleries de Treball, Educació, Sanitat i
Presidència,
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar el 0'7% efectiu dels pressuposts del 1999 de la Comunitat
Autònoma d'ajuda al Tercer Món.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
tramitar els projectes de llei de transferències als consells insulars
en matèria d'agricultura, cambres agràries i artesania, sense que
aquests projectes suposin un increment o una duplicitat de les
administracions que gestionen el mateix servei.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
allargar el període d'execució de les obres del Pla Mirall dins l'any
2002 i que permeti als ajuntaments substituir obres d'embelliment
per obres d'infraestructures bàsiques.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
acorda iniciar de manera immediata una comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla director sectorial de residus sòlids de l'illa de
Mallorca dins el mes de novembre.

11.- El Parlament de les Illes Balears declara que de
l'oficialitat del català han de derivar les mateixes conseqüències
jurídiques que de l'oficialitat del castellà.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini màxim de sis mesos un pla d'inversions per
a infraestructures viàries locals en els propers quatre anys.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita contra la
pobresa i l'exclusió social per garantir la dignitat de les persones i
la qualitat de vida.
14.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió no permanent per a l'estudi de les dotacions
econòmiques de les transferències competencials a la Comunitat
Autònoma durant aquesta legislatura i, si n'és el cas, exigir la seva
revisió.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
garanteixi que la construcció dels nous hospitals no suposi la
reducció de llits públics existents per a malalts aguts.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a incrementar els recursos humans i econòmics del Tribunal
de Justícia de les Illes Balears a fi d'eliminar la situació de col•lapse
en què es troben.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en aquest període de sessions es presenti la llei general turística.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar les decisions necessàries per tal de creat una oferta d'estudis
musicals de nivell superior al Conservatori de les Illes Balears.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta les següents propostes de resolució, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
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1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a regular, en el termini de tres mesos, el
soterrament de les noves línies elèctriques d'alta tensió així com
el soterrament progressiu de les ja existents, especialment a les
àrees afectades per la Len.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a decretar una moratòria urbanística que
contempli la suspensió de les tramitacions urbanístiques dels
ajuntaments i dels consells insulars, dels instruments de
planejament (aprovació de plans parcials i de projectes
d'urbanització) respecte dels sòls urbanitzables i aptes per
urbanitzar d'ús turístic, residencial i mixt.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que presenti durant aquest període de
sessions a aquest parlament, un projecte de llei general del turisme
en el qual per crear una nova plaça turística, se n'hagin d'eliminar
dues d'obsoletes, sense excepcions i que aquestes places hagin de
complir amb indicadors ambientals sostenibles en matèria
d'energia, aigua, així com l'adaptació al paisatge peculiar.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, abans de tres mesos, el Pla
energètic de les Illes Balears.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar abans de tres mesos un Pla
regional del clima, en els termes aprovats en aquesta cambra el 12
de novembre del 1996, a fi de reduir les emissions de CO2 i altres
gasos hivernacle un 20%.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incrementar, en un termini de tres
mesos, el nombre de places en residències per a les persones
majors a les Pitiüses.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació d'una xarxa de reserves
marines al litoral de la Comunitat Autònoma, abans de la
finalització d'aquesta legislatura.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a posar tots els mitjans al seu abast per tal
de prohibir, per motius ecològics i econòmics, l'extracció d'arena
del fons marí per a la regeneració artificial de platges, fent menció
especial a l'extracció que es pretén fer de 5 milions de metres
cúbics a la zona de sa Talaia, a la costa nord-est de l'illa d'Eivissa.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% del total
dels pressuposts del 1999, destinada al finançament de projectes
a països en vies de desenvolupament, i aquests fons impliquin la
cogestió amb ONGs de prestigi.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent un
manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més segures,
amb la deguda senyalització i respectant el medi ambient i el
paisatge.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a renunciar a la construcció de projectes
prevists com l'autopista de Llevant o l'autovia Eivissa-aeroport, fent
una millora i adequació de les carreteres ja existents.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a protegir els drets socials de la immigració
del sud, a base d'un programa regional d'integració cultural que
afecti les escoles, l'habitatge, la feina i la sanitat i que impedeixi la
deportació policial massiva d'immigrants.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a posar en marxa en el termini de tres
mesos, un pla d'ocupació juvenil.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació d'un institut balear de consum
amb delegacions a totes les illes i a poblacions superiors a 25.000
habitants de caràcter tècnic i independent.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a descartar les incineradores o ampliacions
d'aquestes com a base del nou Pla de residus i a promoure una
legislació que encoratgi l'estalvi i la reutilització de residus amb
indústria local.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta les següents propostes de resolució, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
16.- El Parlament de les Illes Balears lamenta
profundament la manca de compliment per part del Govern de la
Comunitat Autònoma de les resolucions aprovades pel Ple de la
Cambra en el debat general sobre l'acció política i de govern de
l'any passat.
17.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat d'establir un acord fiscal bilateral amb l'Estat que trenqui
amb el dèficit fiscal històric que pateixen les Illes i estableixi la
capacitat de gestió per a la Comunitat Autònoma de tots els recursos
fiscals produïts a les Illes Balears, des del compromís d'atendre la
despesa comuna de funcionament de l'Estat i mantenir els
mecanismes de solidaritat amb les comunitats autònomes menys
desenvolupades.
18.- El Parlament de les Illes Balears reafirma la seva
ferma voluntat de no renunciar a un règim especial per a les Illes
Balears que inclogui, com a mínim, els aspectes econòmics i fiscals
que contemplava la proposta de Llei de règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears, aprovada pel Parlament de les Illes
Balears el 1995.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que iniciï la negociació amb l'Estat
de la revisió del finançament de la Universitat de les Illes Balears
per tal d'arribar a un finançament per alumne igual al finançament
per alumne universitari a l'Estat.
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20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'estat per tal que habilitin
partides pressupostàries per tal de completar les instal•lacions
docents de la Universitat de les Illes Balears que facin possible
l'ampliació d'estudis universitaris.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que iniciïn
les negociacions per al traspàs de competències d'Insalud i
Seguretat Social, incloent-hi en tot cas la gestió del seu règim
econòmic.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que iniciï converses amb el sector
sanitari de les Illes, públic i privat, per tal de valorar les
possibilitats d'establir un sistema sanitari propi que compti amb
tots els recursos existents a les Illes, i garantir una sanitat de
qualitat per als ciutadans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta les següents propostes de
resolució, derivades del debat general sobre l'orientació política
general del Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears, fent-se ressò del
debat reobert sobre la vertebració de l'Estat espanyol i davant
l'esgotament del model de l'Estat Autonòmic, demostrat en el
Projecte de Llei de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, es pronuncia
per la reforma de la Constitució Espanyola perquè aquesta pugui
donar cabuda al dret d'autodeterminació dels pobles, en l'horitzó
d'un estat fonamentat en la sobirania de les parts i en la solidaritat.

23.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la situació
en què es troben pensionistes, jubilats, vidus i vídues i disminuïts,
amb pensions mitjanes inferiors a les pensions mitjanes de l'Estat,
i sol•licita del Govern de la Comunitat Autònoma i del Govern de
l'Estat mesures per a l'homologació de les pensions inferiors a la
mitjana estatal.

2.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la política
del Govern balear, contrària al compliment de la Llei de consells
insulars pel que fa a la revisió de les dotacions econòmiques en què
han estat atribuïdes les competències i la promulgació d'una llei de
finançament definitiu dels consells insulars i de creació d'un fons de
compensació interinsular per a corregir els desequilibris existents al
conjunt de les Illes Balears.

24.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca
atenció de les polítiques del Govern de la Comunitat Autònoma
cap al sector agrari i ramader, i insta el Govern per tal d'iniciar
una autèntica política d'anivellació de les rendes agràries i un pla
de transferència de recursos econòmics que facin possible la
viabilitat econòmica de la pagesia.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata i denuncia
l'incompliment, per part del Govern balear, de la Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'incompliment
exagerat del termini establert en la Llei per a l'aprovació dels
reglaments que la desenvolupen.

25.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
de criteris i objectius del Govern en matèria de política territorial.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d'ençà la declaració de Menorca com a
Reserva de la Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d'infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del territori,
adquisició de patrimoni natural, etcètera, requerint per a aquestes el
dictamen favorable del Consell General del Consorci "Menorca,
Reserva de la Biosfera".

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que presenti al Parlament, en un
termini no superior a tres mesos, el Pla de Carreteres, el Pla
Hidrològic i el Pla Energètic de les Illes Balears.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament, en el termini d'un mes, el projecte de
llei general de turisme.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que respecti al màxim les actuacions i el marc competencial de
les institucions de la Comunitat Autònoma pel que fa a ordenació
del territori i urbanisme.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament les Directrius d'Ordenació Territorial
en el termini de dos mesos.
30.- El Parlament de les Illes Balears reafirma el
compromís de les institucions democràtiques de la Comunitat
Autònoma en la defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia, com
a drets irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i rebutja les afirmacions que
posen en dubte la protecció i el respecte de les institucions de la
Comunitat Autònoma en aquests drets fonamentals i essencials.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar els 450 milions de pessetes inicialment destinats a la
compra de patrimoni natural a l'illa de Menorca, després que el
concurs hagi estat declarat desert, a l'expropiació dels camins
d'accés a les platges que es demostri que són de titularitat privada.
6.- El Parlament de les Illes Balears, vista la desigualtat
existent quant a adquisició de patrimoni, insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, en els pressuposts generals de 1999, de partida
pressupostària suficient per a l'adquisició de patrimoni natural a
l'illa de Menorca i per iniciar l'adquisició dels monument declarats
BIC, del Castell de Santa Àgueda (Ferreries) i Conjunt Sant DiegoPati de sa Lluna (Alaior).
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació
del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona amb participació de
representants dels grups parlamentaris i d'agents socials,
organitzacions socials i organitzacions de dones.
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8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a presentar durant aquest període de sessions,
sengles projectes de llei de la música i de l'educació permanent de
les persones adultes, que es revelen com a àmbits d'actuació
abandonats en la política educativa del Govern balear.
9.- El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què van ser acceptades
les competències en matèria d'universitat i insta el Govern de les
Illes Balears a establir un finançament plurianual de la Universitat
al qual es dediqui almenys la quantitat corresponent a la mitjana
espanyola de dedicació del PIB al finançament universitari.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a presentar en aquest període de sessions el Pla
integral de joventut de les Illes Balears, en compliment del que
aprovà el Parlament de les Illes Balears a 1996. Així mateix l'insta
a presentar un projecte de llei d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de joventut.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar les línies d'ajuts del Pla d'habitatges estatal en el
sentit de posar a disposició en règim de lloguer habitatges adients
per a famílies monoparentals i perceptors de la RMI -salari sociala les tres illes.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
obrir una línia d'ajuts o préstecs a famílies que pateixen
desnonaments forçosos de l'habitatge familiar, per solucionar
l'emergència.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment de la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a totes les conselleries i dependències
del Govern i a les seves empreses públiques.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que, a través de l'Ibas, obri una línia d'ajut per a totes les
famílies amb ingressos inferiors a dues vegades el salari mínim,
per al finançament d'aquelles medecines incloses al llistat del
decret anomenat popularment "medicamentazo".
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convenir amb els ajuntaments afectats de les Illes el finançament
d'instal•lacions adequades per a l'assentament dels treballadors i
treballadores temporers i les seves famílies.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar un pla d'ocupació consensuat amb els agents socials,
abans de l'aprovació dels pressuposts de l'any 1999.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar les mesures legislatives necessàries per evitar noves
urbanitzacions de caràcter eminentment turístic o aquelles
residencials o turístiques que generin nous nuclis de població.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar a la baixa les previsions dels plans directors de pedreres,
carreteres i ports esportius.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar la Llei de sòl rústic per tal de limitar la construcció de
noves residències a usos agrícoles o ramaders.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aplicar a les Illes Balears una política de residus que prioritzi la
recollida selectiva, el compostatge i el reciclatge i que contempli
l'abocament controlat dels rebuigs inerts resultants d'aquests procés.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en la seva política de carreteres s'eliminin aquelles actuacions
agressives com el projectes de l'autopista de Llevant a Mallorca o
el projecte de desdoblament del segon cinturó a Eivissa.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reclamar del Govern de l'Estat les competències relatives a la
prestació social substitutòria.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Consell Econòmic i Social.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Servei Balear d'Ocupació.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure dins els pressuposts generals de la CAIB del 1999 el 0,7%
del total dels pressuposts per a cooperació i solidaritat amb
l'anomenat Tercer Món.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de salut que
permeti donar resposta d'una manera global a les necessitats
sanitàries a les nostres illes.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla d'atenció
a l'immigrant que permeti donar resposta d'una manera operativa a
les necessitats del sector a les nostres illes.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de pobresa
i exclusió social que permeti donar resposta d'una manera operativa
a les necessitats de la població de les nostres illes.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar de contingut a la Mesa del diàleg social convertint-la en una
eina útil per al seguiment del Pacte per l'ocupació i per al seguiment
de polítiques sectorials i socials que puguin millorar les condicions
de vida dels treballadors i treballadores de la nostra comunitat.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar dins l'oferta d'ocupació pública anunciada pel president
totes les vacants existents dins l'Administració autonòmica, amb
criteris de transparència i igualtat d'oportunitats.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 23 d'octubre del
1998, s'aprovà la Llei de mesures cautelars fins a l'aprovació de les
Directrius d'Ordenació Territorial.

Terrenys classificats com a sòl urbanitzable programat
que, incomplint els terminis establerts, no hagin iniciat la tramitació
del planejament parcial o incompleixin els terminis fixats dins
aquest.
Terrenys classificats com a sòl urbanitzable o apte per
urbanitzar per normes subsidiàries de planejament que duguin una
vigència igual o superior a quatre anys en el moment de l'entrada en
vigor d'aquesta llei i que no hagin iniciat la tramitació del
planejament parcial o incompleixin els terminis fixats dins aquest.
Article 2.

A)
LLEI DE MESURES CAUTELARS FINS A L’APROVACIÓ
DE LES DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL

Quan, a l'empara del que disposa l'article 51 del Reial
Decret 1346/76, de 9 d'abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, se
suspengui o estigui suspesa la vigència del planejament dins àmbits
de sòl urbà o urbanitzable, les determinacions de les normes
complementàries i subsidiàries del planejament suspès, s'hauran
d'ajustar al que determinin les Directrius d'Ordenació Territorial,
per la qual cosa, la seva aprovació inicial s'haurà de dur a terme
quan entrin en vigor aquestes.

Exposició de motius

Disposició final.

La Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les
Illes Balears, preveu, al seu article 9, la possibilitat de suspendre,
totalment o parcialment, la vigència del planejament urbanístic
amb la finalitat de procedir a la formulació o revisió del plans
territorials parcials, plans directors sectorials o plans d'ordenació
del medi natural, però no preveu la possibilitat de l'adopció
d'aquestes mesures durant la formulació de les Directrius
d'Ordenació Territorial.

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia en què es
publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, a 26 d'octubre del 1998
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Seu del Parlament, 23 d'octubre del 1998.
La secretària primera:
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president:
Joan Huguet i Rotger.

La remissió imminent al Parlament de les Illes Balears
d'aquestes directrius, el contingut de les quals ha d'afectar les
dimensions i les característiques dels sòls reservats per a un futur
desenvolupament urbanístic, ha posat de manifest la necessitat
d'adoptar mesures cautelars que garanteixin que l'aplicació
d'aquestes determinacions no es veurà obstaculitzada per l'estat de
tramitació del planejament dels sòls afectats.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix, en
el seu article 10.3 i en concordança amb l'article 148.1.3ª de la
Constitució, com a competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears: "l'ordenació del territori, litoral
inclòs, l'urbanisme i l'habitatge".
En l'exercici d'aquesta potestat i amb les finalitats abans
esmentades, es considera necessari adoptar mesures que
impedeixin l'inici dels processos de transformació dels sòls
urbanitzables que encara no l'han començat o la consolidació per
la via de l'article 51 del Reial Decret 1346/76, de 9 d'abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre régimen del
suelo y ordenación urbana, de situacions urbanístiques que puguin
condicionar les determinacions de les Directrius d'Ordenació
Territorial, que s'estableixen a l'efecte per aquesta llei, i la
impossibilitat d'iniciar la tramitació del planejament de
desenvolupament o substitutori fins que no s'hagin aprovat
aquestes.
Article 1.
Fins que no entri en vigor la llei del Parlament de les
Illes Balears que aprovi les Directrius d'Ordenació Territorial, no
podrà procedir-se a la tramitació dels plans parcials i projectes
d'urbanització d'aquells terrenys que tenguin assignades pel
planejament qualificacions susceptibles d'albergar usos
residencials o d'allotjament turístic i es trobin en les situacions
següents:

1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió dels dies 13, 14 i 15
d'octubre de 1998, s'aprovaren les Resolucions relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l'acció política i de
govern.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
la Funció Pública i Interior del Govern Balear a emprendre les
mesures següents per tal de fer efectiva la política d'integració de
persones amb discapacitats:
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Desenvolupar reglamentàriament, d'acord amb la
previsió que fa l'article 42.2 de la Llei 2/1989, de la funció pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 22 de febrer, el
sistema pel qual les persones amb discapacitats poden accedir a
prestar els seus serveis en l'Administració Autonòmica.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a iniciar els tràmits per posar en funcionament, al més aviat
possible, el I Pla de R+D (Recerca i Desenvolupament) i a fer un
esforç econòmic perquè la Comunitat Autònoma esdevingui
capdavantera en inversió en R+D en un termini màxim de 3 anys.

Establir les mesures oportunes per tal d'afavorir
l'adequada preparació d'aquest col•lectiu per a l'accés a la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant
la impartició d'accions formatives, directament o via conveni de
col•laboració amb associacions i entitats de persones
discapacitades de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a millorar i potenciar la Formació Professional i l'Educació
Especial a les illes Balears. Insta a la redacció d'un Pla de Formació
que millori l'oferta actual de cicles formatius per adaptar-los a la
realitat econòmica i social de la Comunitat Autònoma, a la vegada
que es demana una atenció prioritària per l'Educació Especial
perquè es rebaixin al màxim les ràtios professor/alumne, que
converteixin la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la
comunitat amb la millor resposta per aquest col•lectiu d'alumnes.

Establir igualment, una reserva percentual per a aquest
col•lectiu de discapacitats en els procediments de selecció de
personal interí i de personal laboral amb caràcter temporal.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a augmentar el ventall de programes per a menors
infractors, les seves famílies i la seva relació amb l'entorn
4.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Sanitat i Consum perquè, mitjançant el SERBASA i d'acord
amb l'INSALUD posi en funcionament durant l'any 1999 una
Unitat de Tractament de les Anorèxies i Bulímies, tota vegada que
la demanda social emergent exigeix una resposta de les
institucions sanitàries per al tractament d'aquestes malalties.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè desenvolupi l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de
les Illes Balears i potenciï les associacions de consumidors i
usuaris de la nostra Comunitat.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè potenciï l'arbitratge de Consum, i estableixi accions
encaminades a l'adhesió al sistema dels professionals i empresaris,
a fi de produir un notable increment en la Resolució de conflictes
entre consumidors i empresaris per via arbitral de consum.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a impulsar la creació del Consell Econòmic i Social i la
seva posada en marxa en aquesta legislatura.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear i en concret a la Conselleria de Treball i Formació, a dur a
terme accions formatives en matèria de seguretat laboral en els
centres escolars, de manera que els nostres joves s'incorporin al
mercat de treball amb una cultura de treball sense riscs.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear i en concret a la Conselleria de Treball i Formació a que es
comprometi a impulsar i cofinançar durant els anys 1998 i 1999
accions de formació professional ocupacional que tinguin com a
suport les noves metodologies de formació, com son la formació
a distancia amb visites tutoritzades, el teletreball i la teleformació.
El Govern Balear posarà especial interès en atendre les necessitats
formatives dels anomenats col•lectius amb discapacitats així com
realitzar accions que fomentin la igualtat d'oportunitats entre la
dona i l'home.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a reforçar les converses amb l'Administració de l'Estat
perquè aconsegueixi més inversions a les illes Balears per
infraestructures i actuacions culturals. Insta el Govern Balear a
aconseguir més inversions pel Pla de Catedrals, per la remodelació,
ampliació i construcció de noves instal•lacions per biblioteques i
arxius, i completar la xarxa de museus d'Eivissa.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a potenciar els ensenyaments de règim especial: musical i
d'idiomes. Insta el Govern Balear perquè millori i ampliï l'actual
oferta d'ensenyança d'idiomes a la nostra Comunitat Autònoma i
perquè aprovi la normativa necessària per reorganitzar i
reestructurar els ensenyaments musicals en tots els àmbits: centres
escolars, escoles de música i conservatori. En aquest sentit, una
vegada feta aquesta reestructuració insta el Govern Balear perquè
iniciï els estudis que determinin la possibilitat de convertir l'actual
Conservatori Professional de Música i Dansa en Conservatori
Superior.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi com
més aviat millor, a l'obertura al públic en general de la instal•lació
nàutica denominada Estació Naval de Sóller situada en el Port de
Sóller.(Mallorca)
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè posi en marxa programes
d'actuació, l'objectiu dels quals sigui el foment del desenvolupament
d'actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètics, i d'ús de les
energies renovables, dotant-los pressupostàriament de la manera
més àmplia possible.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral redacti un projecte de Llei del sòl
de la Comunitat Autònoma que constitueixi un cos normatiu
complet, propi i autònom en matèria de legislació de sòl i
urbanisme; que reguli, a més, la totalitat d'aspectes que, com a
resultat de les sentencies del Tribunal Constitucional i del Tribunal
Suprem de 20.03.1997 i 25.06.1997 respectivament, i de la
promulgació de la Llei 6/1998, de 13.04.1998, sobre règim del sòl
i valoracions, han quedat subjectes a regulació per part de les
Comunitats Autònomes, i que incorpori, amb les modificacions que
es considerin escaients, la regulació parcial que, en aquesta matèria,
ja s'ha promulgat pel Parlament i el Govern de les Illes Balears.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral efectuï el seguiment de les obres
de la planta dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma, que
actualment executa el Ministeri de Medi Ambient, a fi que es
compleixi el calendari previst i les citades obres entrin en
funcionament abans de l'estiu de 1999.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè en el transcurs de l'exercici de 1999 s'iniciï
l'execució del projecte de conducció d'aigua de sa Costera-Sóller
a la badia de Palma.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral es dirigeixi al Govern de la Nació
per tal que s'habilitin els recursos econòmics necessaris per
aconseguir un millor aprofitament de les dessaladores d'Eivissa
capital i Sant Antoni de Portmany, mitjançant la construcció
d'artèries generals de conducció i interconnexió entre ambdues, a
fi de garantir el proveïment d'aigua de qualitat en alta a la totalitat
de poblacions d'Eivissa.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè faci totes les gestions necessàries davant el
Ministeri de Medi Ambient perquè s'iniciïn a l'exercici de 1999 les
obres de l'estació depuradora de Llucmajor i la reforma de les
estacions de Palma I i Palma II, declarades d'Interès General i
previstes en el Plan Nacional de Saneamiento i Depuración de
Aguas Residuales Urbanas.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini de tres mesos finalitzi el Pla Hidrològic de les
Illes Balears i el trameti a l'Administració Central perquè sigui
aprovat definitivament.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a concloure la redacció de les Directrius d'Ordenació
Territorial en el termini de tres mesos i a proposar al Parlament de
les Illes Balears la seva aprovació al principi de l'any 1999.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a delimitar de forma precisa les Àrees d'Especial Protecció
definides a la Llei 1/1991, sobre la Cartografia Digitalitzada de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral a
escala 1/5000.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a delimitar igualment amb la mateixa precisió els alzinars
que segons l'esmentada Llei constitueixen Àrees Naturals
d'Especial Interès (ANEI) d'alt nivell de protecció.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a estudiar la conveniència i viabilitat de
crear un Institut Balear de Cartografia i Informació Territorial.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a impulsar i executar la restauració i
adequació de l'abocador de residus municipal de Formentera, de
comú acord amb l'Ajuntament.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a ampliar la xarxa actualment existent de
les estacions automàtiques de mesura de la contaminació
atmosfèrica.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a instal•lar un sistema de gestió de dades
de qualitat de l'aire per tal de facilitar l'accés a la informació a tots
els ciutadans.
29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè s'aprovi el més aviat possible el Pla Director de
Carreteres.
30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es realitzin la prolongació de la línia fèrria de Sa
Pobla-Alcúdia per completar l'eix Palma-Alcúdia davant la
demanda social pel tema del transport col•lectiu.
31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï l'ampliació de la carretera Palma-Universitat
durant l'any 1999.
32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i el Govern Balear perquè signin el Conveni que permeti
l'aplicació immediata del Pla Balear de l'habitatge que faciliti l'accés
a aquest per part dels col•lectius menys dotats.
33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï la carretera Palma-Hospital Palma 2 durant
1999 a l'objecte d'evitar el col•lapse de l'actual xarxa viària, que
suposaria la inauguració d'aquest centre hospitalari sense la nova via
d'accés.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a fomentar una política de formació en el sector d'hostalera
mitjançant l'Escola d'Hoteleria destinada preferentment a formació
contínua i formació especialitzada.
35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a la finalització de l'actual Pla de Modernització de l'Oferta
d'Allotjaments Turístics així com a oferir una solució definitiva
sobre aquells allotjaments que no hagin complit amb aquest Pla de
Modernització.
36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a profunditzar en la promoció i suport d'esdeveniments
culturals i esportius com elements fonamentals de la política de
desestacionalització de Balears com destí turístic.
37.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear perquè dins la present legislatura, impulsi els traspassos als
Consells Insulars de les competències de agricultura, cambres
agràries, artesania i espectacles.
38.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a destinar el 0'7 % dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma a les polítiques de cooperació i desenvolupament als
països del sud
39.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a continuar impulsant i potenciant les polítiques i actuacions
dirigides a prevenir i eradicar la violència domèstica.
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40.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a continuar desenvolupant una política integral cap el
col•lectiu de persones amb discapacitat que promogui l'efectiva
integració social, així com l'adequada assistència a totes aquelles
persones portadores de disminucions físiques, psíquiques i
sensorials.

50.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear en el marc de la Llei de Regim Especial de les Illes Balears
i del conjunt dels articles 19 i 20 a estudiar i en el seu cas subscriure
els convenis d'execució d'obres sobre la infraestructura necessària
que permeti reutilitzar l'aigua depurada per l'ús agrícola en benefici
i estalvi d'aigua pura que es destinaria al consum humà.

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a continuar desenvolupant una efectiva coordinació del
serveis socials a l'àmbit de la Comunitat Autònoma per assegurar
la igualtat de drets dels ciutadans a la vegada que no es creïn
diferències territorials.

51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears
i del conjunt del seu articulat a desenvolupar una política pesquera
tendint a l'ordenació del sector que permeti un millor aprofitament
de l'esforç pesquer. Si fos el cas, mitjançant la negociació oberta
amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el marc
competencial de l'Administració de l'Estat.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a continuar desenvolupant totes aquelles
actuacions que conté en el Pla integral d'atenció a les persones
majors per tal de proveir dels recursos adequats les distintes
necessitats que plantegen les persones majors tant a l'àmbit de
participació com de promoció social, habitatge, suport de famílies,
provisió de recursos residencials i millora de la seva qualitat de
vida .
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al desenvolupament d'un Pla integral de
lluita contra l'exclusió social i la pobresa.
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar un Pla de Formació del Voluntariat.
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a elaborar el Pla Jove.
46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de bens immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè en compliment i execució del II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les Dones (1996-1999), desenvolupi i dugui
a terme polítiques, programes i actuacions que fomentin i
promoguin la igualtat d'oportunitats, per tal d'aconseguir la
integració real i efectiva de les dones a tots els àmbits de la
societat i, eliminant totes les formes de discriminació.
48.- El Parlament de les Illes Balears valora
positivament els objectius assolits pel Govern Balear en el
reconeixement del concepte d'insularitat en el tractat d'Amsterdam
i el seu paper decisiu en l'elaboració de l'anomenat "Informe
Viola" presentat al Parlament Europeu i l'insta a que prossegueix
en els esforços de cooperació amb altres regions insulars europees,
a fi d'aconseguir un major grau de reflexió conjunta en el
coneixement del concepte de la insularitat i una acció coordinada
per a poder difondre les peculiaritats dels ens insulars davant les
institucions de la Unió Europea amb la finalitat que la legislació
emanada d'aquestes institucions contempli efectivament un
reconeixement de tals peculiaritats.
49.- El Parlament de les Illes Balears estima encertades
les actuacions dutes a terme pel Govern Balear en el marc de
l'acord de cooperació IMEDOC i l'insta a establir els contactes
necessaris per estructurar una cooperació interinsular de major
abast a tota l'àrea mediterrània sense perjudici de mantenir com a
nucli de cooperació l'esmentat Acord.

52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de insularitat, a desenvolupar una
política activa, en coordinació amb el Ministeri d'Indústria i Energia
del Govern de la Nació, que tendeixi a garantir tant una estabilitat
en els preus dels combustibles (líquids o gasosos) així com un preu
pròxim a la mesura dels esmentats carburants en la península, tot
això en el marc de la lliure competència.
53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política activa a favor de la diversificació
dels productes agraris que permetin una major rendibilitat a
l'agricultor, així com el foment a l'exportació (tant a la península
com a l'estranger) dels productes agroalimentaris autòctons de les
Illes Balears.
54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a incrementar la política que afavoreix l'expansió dels
productes industrials de les illes Balears, posant en marxa
plataformes d'actuacions que permetin un contacte més fluït dels
nostres empresaris amb el comerç exterior.
55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política concreta en matèria de comerç
que permeti un millor desenvolupament dels Centres Comercials
dels nuclis de població, així com la recerca d'uns estàndards de
qualitat en el comerç minorista.
56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política de promoció de productes de
Balears (inicialment agroalimentaris) mitjançant el petit i mitjà
comerç. A tal efecte es promouran els establiments col•laboradors
en la comercialització dels productes autòctons.
57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a que dins la política de protecció dels recursos pesquers es
declari una reserva marina per a cada illa, consensuada amb el
sector pesquer i amb criteris estrictament biològics.
58.-El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a que en el marc del desenvolupament de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears s'atenguin especialment a la subvenció
en el transport de productes industrials que encareixen la quota de
producció de les indústries.
59.- El Parlament de les Illes Balears, atès l'encariment del
preus de l'habitatge a la nostra comunitat i la manca de sòl públic
per a la construcció d'habitatges de protecció oficial, insta el Govern
a complir el manat parlamentari d'executar un pla de sòl públic, amb
l'objectiu prioritari de construcció d'habitatges de protecció oficial.
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60.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar abans del maig del 1999 un pla de lluita contra
la violència domèstica, des d'una perspectiva interdepartamental,
implicant les conselleries de Treball, Educació, Sanitat i
Presidència,

72.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment de la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a totes les conselleries i dependències del
Govern i a les seves empreses públiques.

61.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
no presentar cap iniciativa que limiti les competències
urbanístiques dels consells insulars.

73.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aplicar a les Illes Balears una política de residus que prioritzi la
recollida selectiva, el compostatge i el reciclatge i que contempli
l'abocament controlat dels rebuigs inerts resultants d'aquests procés.

62.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
agilitar les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per
obtenir a curt termini el traspàs de totes les competències pendents
i completar això el marc competencial establert per l'Estatut.

74.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de salut que
permeti donar resposta d'una manera global a les necessitats
sanitàries a les nostres illes.

63.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral.

75.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla d'atenció
a l'immigrant que permeti donar resposta d'una manera operativa a
les necessitats del sector a les nostres illes.

64.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
garanteixi que la construcció dels nous hospitals no suposi la
reducció de llits públics existents per a malalts aguts.

Palma, 20 d'octubre del 1998.
La secretària primera del Parlament:
Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president:
Joan Huguet i Rotger.

65.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a incrementar els recursos humans i econòmics del Tribunal
de Justícia de les Illes Balears a fi d'eliminar la situació de
col•lapse en què es troben.
66.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, abans de tres mesos, el Pla
energètic de les Illes Balears.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

67.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que iniciïn
les negociacions per al traspàs de competències d'Insalud i
Seguretat Social, incloent-hi en tot cas la gestió del seu règim
econòmic.
68.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que iniciï converses amb el sector
sanitari de les Illes, públic i privat, per tal de valorar les
possibilitats d'establir un sistema sanitari propi que compti amb
tots els recursos existents a les Illes, i garantir una sanitat de
qualitat per als ciutadans.
69.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la situació
en què es troben pensionistes, jubilats, vidus i vídues i disminuïts,
amb pensions mitjanes inferiors a les pensions mitjanes de l'Estat,
i sol•licita del Govern de la Comunitat Autònoma i del Govern de
l'Estat mesures per a l'homologació de les pensions inferiors a la
mitjana estatal.
70.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que respecti al màxim les actuacions i el marc competencial de
les institucions de la Comunitat Autònoma pel que fa a ordenació
del territori i urbanisme.
71.- El Parlament de les Illes Balears reafirma el
compromís de les institucions democràtiques de la Comunitat
Autònoma en la defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia, com
a drets irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i rebutja les afirmacions que
posen en dubte la protecció i el respecte de les institucions de la
Comunitat Autònoma en aquests drets fonamentals i essencials.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4137/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fotografies dedicades del
president. (BOPIB 175 de 9 d'octubre del 1998).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel president del
Govern de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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La votació obtengué el resultat següent:

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Apartats 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 24, 25 i 26:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)

Apartats 8, 11, 19 i 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 13, 14 i 15 d'octubre del 1998, rebutjà diversos apartats de les
Propostes de Resolució RGE núm. 4347/98, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 178 de 23 d'octubre del 1998).

Apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartat 17:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Apartat 18:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ordre de Publicació
B)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 13, 14 i 15 d'octubre del 1998, rebutjà diversos apartats de les
Propostes de Resolució RGE núm. 4348/98, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 178 de 23 d'octubre del 1998).

Apartats 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 18:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

52
11
28
13

Apartats 10 i 15:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies
13, 14 i 15 d'octubre del 1998, rebutjà diversos apartats de les
Propostes de Resolució RGE núm. 4350/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 178 de 23 d'octubre del 1998).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
C)

Apartats 9, 18 i 19:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 13, 14 i 15 d'octubre del 1998, rebutjà diversos apartats de les
Propostes de Resolució RGE núm. 4349/98, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 178 de 23 d'octubre del 1998).

Apartats 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 28, 29
i 30:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Relativa a no votació dels apartats 3, 4, 13 i 19 de les
Propostes de resolució RGE núm. 4348/98.

3.8. INTERPEL•LACIONS

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions
dels dies 13, 14 i 15 d'octubre, els apartats 3, 4, 13 i 19 de les
propostes de referència, relatives al debat sobre l'orientació política
general del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
(BOPIB núm. 178, de 23 d'octubre del 1998), no es votaren per ser
coincidents amb diversos apartats de les propostes ja votades
d'altres grups parlamentaris.

Ordre de Publicació

A)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

RGE núm. 4461/98, del Grup Parlamentari Mixt, al Govern
de les Illes Balears, relativa a organització dels Campionats de
Balears de l'Esport per a l'edat escolar i dels Campionats d'Espanya
de la joventut. (Mesa de 28 d'octubre del 1998).
RGE núm. 4496/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de les Illes Balears, relativa a aplicació i desenvolupament de
la Llei 1/1991 d'espais naturals (Len). (Mesa de 28 d'octubre del
1998).
Palma, a 28 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Relativa a no votació dels apartats 3, 7, 9, 27 i 29 de les
Propostes de resolució RGE núm. 4349/98.

A)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions
dels dies 13, 14 i 15 d'octubre, els apartats 3, 7, 9, 27 i 29 de les
propostes de referència, relatives al debat sobre l'orientació política
general del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
presentades pel Grup Parlamentari Mixt (BOPIB núm. 178, de 23
d'octubre del 1998), no es votaren per ser coincidents amb diversos
apartats de les propostes ja votades d'altres grups parlamentaris.

Organització dels Campionats de Balears de l'Esport per
a l'edat escolar i dels Campionats d'Espanya de la Joventut.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpel•la el Govern de les Illes Balears sobre:

Motius: Mancances organitzatives en els Campionats de
Balears de l'Esport per a l'edat escolar celebrats el 29 i 30 d'abril i
l'1 i 2 de maig del 1998, i en els Campionats d'Espanya de la
Joventut, celebrats el 22, 23 i 24 de juny del 1998, a Mallorca.
Palma, a 20 d'octubre del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Relativa a no votació dels apartats 2, 17, 21, 23 i 25 de
les Propostes de resolució RGE núm. 4350/98.

B)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions
dels dies 13, 14 i 15 d'octubre, els apartats 2, 17, 21, 23 i 25 de les
propostes de referència, relatives al debat sobre l'orientació política
general del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears (BOPIB núm. 178, de 23 d'octubre del 1998), no es votaren
per ser coincidents amb diversos apartats de les propostes ja
votades d'altres grups parlamentaris.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel•la el Govern de les Illes Balears
sobre:
Aplicació i desenvolupament de la Llei 1/1991, d'espais
naturals (Len).
La tenaç resistència dels governs del Partit Popular a
l'aplicació i desenvolupament de la Llei 1/91, d'espais naturals i del
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears
(Len) tant en el que afecta a la planificació de detall de les àrees
protegides -Anei i Arip-, a la conseqüent gestió de les mateixes,
com la declaració com a parc natural o figura equivalent dels espais
de més valor, motiva la presentació de la present interpel•lació:

ÍNDEX DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Debats d’orientació política general
I-IV Legislatura
1985-1998

1985
BOPIB núm. 53 (11/11/1985)









........................................................................................................................................... p. 74-84

Propostes de resolució presentades pel G.P. Esquerra Nacionalista-PSM
Propostes de resolució presentades pel G.P. Socialista
Propostes de resolució presentades pel G.P. Popular
Propostes de resolució presentades pel G.P. Regionalista de les Illes
Propostes de resolució aprovades
Propostes de resolució rebutjades
Propostes de resolució retirades

p. 75
p. 76
p. 77
p. 78
p. 80
p. 82
p. 83

1986
BOPIB núm. 76 (21/11/1986)
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Propostes de resolució presentades pel G.P. Socialista
Propostes de resolució presentades pel G.P. Esquerra Nacionalista-PSM
Propostes de resolució aprovades
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p. 137
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1987
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1988
BOPIB núm. 44 (13/12/1988)
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Propostes de resolució presentades pel G.P. PSM-EEM
Propostes de resolució presentades pel G.P. Mixt
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Propostes de resolució aprovades
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BOPIB núm. 70 (14/12/1989)
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Propostes de resolució presentades pel G.P. Mixt
Propostes de resolució presentades pel G.P. CDS
Propostes de resolució presentades pel G.P. Socialista
Propostes de resolució presentades pel G.P. Popular
Propostes de resolució presentades pel G.P. PSM-EEM
Propostes de resolució aprovades
Propostes de resolució rebutjades
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p. 417
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p. 419
p. 421
p. 421
p. 424
p. 432
p. 435

1990
BOPIB núm. 107 (05/12/1990)
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p. 525
p. 526
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p. 529
p. 531
p. 534
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1991
BOPIB núm. 13 (28/11/1991)
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Propostes de resolució presentades pel G.P. PP-UM
Propostes de resolució presentades pel G.P. Mixt
Propostes de resolució presentades pel G.P. PSM-EEM
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1993
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p. 800
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1994
BOPIB núm. 152 (14/10/1994)
BOPIB núm. 153 (21/10/1994)
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Propostes de resolució presentades pel G.P. Socialista
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p. 1315
p. 1315
p. 1317
p. 1318
p. 1320
p. 1322
p. 1324
p. 1326

1998
BOPIB núm. 178 (23/10/1998)
BOPIB núm. 179 (29/10/1998)
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